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Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 
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Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1090-2 

 
Abeysekara, The Hon. Sisira Kumara, M.P.: 
Maiden Speech, 68-70 
 

Debates: 
Orders: 
Special Commodity Levy Act (17 Items), 893-5 

 

Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 563-5 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 68-70 

 
Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.: 
Debates, Adjournment: 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 411-3 

 
Affirmations and Oaths: 
Rathnayake, Hon. Bimal, 2 
Senewiratne, Hon. Lakshman, 2 
Thewarapperuma, Hon. Palitha, 1 

 
Agreements, Conventions, etc.: 
China - Sri Lanka: 
mutual assistance in criminal matters, 450-520 

Singapore- Sri Lanka: 
re taxation, 112 

 
Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy  
Minister of Megapolis and Western Development: 
Debates, Adjournment: 
Poor Families: empowerment, 794-5 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 73-4 

 
Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P.: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1201-8 

 
Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon., M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
 Alhasan Found. (Inc.): 1R., 857 
Human Rights Org. (Inc.): 1R., 1131-2 

 
Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 
Maiden Speech, 211-3 
 
Debates: 
Resolution:  

 Appropriation Act (6 Items), 211-3 

Aluthgamage, The Hon. Ananda: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 390-1 

 
Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.: 

Reference to: 

Decentralized Budgetary Allocations for MPP,  

 734-5 

'Megapolis': interpretation of an MP, 737 

Tea Small Holders, 738 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and  4 Other Bills, 731-9 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 731-9 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1080-3 

 
Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Maiden Speech, 105-7 

 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 105-7 

 
Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.: 

Reference to: 

Appropriation Act Resolutions, Debating of , 122-4 

Matter of Public Importance:  

 member should allow to raised the issue, 439 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 716-21 

Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

 472-8 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 188-94 

Local Treasury Bills Ordinance, 716-21 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 338-41 

 
Annual Reports: 

Arthur C. Clarke Centre for Modern Technologies, 

(2013), 625 

Colombo Commercial Fertilizer Ltd., (2013), 626 

Commissioner General of Title Settlement,  

 (2014), 217 

Consumer Affairs Authority, (2012), 626 

Abe-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 

Department of Agriculture, (2013), 626 

Department of Coast Conservation and Coastal  

Resource Mgt., (2014), 216 

Department of Commerce, (2014), 314 

Department of Fiscal Policy, (2014), 625 

Department of Hindu Religious and Cultural Affairs, 

(2014), 626 

Department of Information Technology Mgt.,  

 (2014), 217 

Department of Legal Affairs, (2014), 945 

Department of Management Services, (2014), 217 

Department of National Budget of General Treasury, 

(2014), 217 

Department of Public Enterprises, (2014), 945 

Department of Public Finance, (2014), 217 

Department of Registrar of Companies, (2014), 314 

Department of Social Services, (2014), 314 

Department of Survey, (2014), 217 

Department of Treasury Operations, (2014), 217 

Department of Valuation, (2014), 645 

Disaster Management Centre, (2012), 1119 

Fiscal Position Report (Mid-Year), (2015), 5 

Land Survey Council, (2013), 217 

M/ Agriculture, (2014), 314 

M/ Botanical Gardens and Public Recreation,  

 (2014), 542 

M/ Culture and Arts, (2014), 314 

M/ Finance, (2014), 625 

M/ Foreign Affairs, (2014), 216 

M/ Industry and Commerce, (2014), 217 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., (2014), 626 

M/ Livestock and Rural Community Dev., (2014), 946 

M/ National Heritage, (2014), 314 

M/ Social Services, Welfare and Livestock Dev., 

(2014), 314 

M/ Telecommunication and Information Technology, 

(2014), 434 

M/ Tourism and Sports, (2014), 218 

M/ Wildlife Resources Conservation, (2014), 542 

National Aquaculture Dev. Authority of SL,  

 (2013), 434 

National Council for Road Safety, (2014), 945 

Office of the Chief Government Whip of Parliament, 

(2014), 6 

Parliament of Sri Lanka, (2014), 5 

Prime Minister's Office, (2014), 5 

Sri Lanka Anti-Doping Agency, (2014), 542 

Sri Lanka Cement Corp., (2012), 626 

Sri Lanka Customs, (2014), 217 

Sri Lanka Excise Dept., (2014), 217 

Sri Lanka Ports Authority, (2012), 434 

 

Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 

Maiden Speech, 70-2 

 

Reference to: 

Eppawala Youth, Romesh Maduwantha Saving His 

Mother's Life from a Crocodile, 571 

 

Debates: 

 Orders: 

 Special Commodity Levy Act (17 Items), 906-8 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 571-4 

Poor Families: empowerment, 797-8 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 70-2 

 

Avant Garde Deal: 

Documents, Tabled:  

 complaint of Captain U.S.K. Dissanayake, 9 

 investigation, related doc., 841 

 letter of approval by M/ Defence, 839 

 permission letter to train sea marshals, 12 

 report to Attorney General by Mr. Wasantha  

Nawatna Bandarare, 10 

Questions by Private Notice: 

 'Avant Garde' Deal, 6-14 

 
Auditor General's Reports: 

For 2013: 

2nd Installment (part XI, XII), 5 

3rd Installment (part III, IV), 5,  

 
Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Minister of  

Industry and Commerce: 

Reference to: 

Mr. Ravikaran, Northern PC Member, 1096, 1097 

Muslims Killed by LTTE, 1100 

Wilpattu National Park, Land Adjacent to:  

resettlement, 1095 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1093-103 

 

Documents, Tabled: 

Injustice against Muslims (since 1985), 1103 

 
Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 

Maiden Speech, 743-7 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 743-7 

Ann-Bal 
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Balasuriya, The Hon. Tharaka: (Contd.) 

Debates: 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 743-7 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1231-5 

 
Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, M.P.: 

Maiden Speech, 79-81 
 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 608-10 

Poor Families: empowerment, 790-2 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 79-81 

United Nations Human Right Council Report,  

 965-9 

 
Berugoda, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 925-6 

 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 65-8 

United Nations Human Right Council Report, 

1104-6 

 
Bills: 

Appropriation (2016): 1R., 1130-1 

Betting and Gaming Levy (Am):  

 1R., 36; 2R., 674-749; Com. & 3R., 784-6 

Economic Service Charge (Am.):  

 1R., 35; 2R., 674-749; Com. & 3R., 783-4 

Finance:  

 1R., 34-5; 2R., 674-749; Com. & 3R., 760-72 

Inland Revenue (Am.):  

 1R., 33; 2R., 674-749; Com. & 3R., 750-60 

Nation Building Tax (Am.):  

 1R., 34; 2R., 674-749; Com. & 3R., 779-82 

Telecommunication Levy (Am.):  1R., 35; 

 Petition to SC, 215-6 

 2R.:withdrawal, 233-4 

Value Added Tax (Am.):  

 1R., 34; 2R., 674-749; Com. & 3R., 772-9 

 
Bills, Private: 

Alhasan Found. (Inc.): 1R., 857 

Arundika Fernando Relief Services and Godfery  

 Fernando Memorial Found. (Inc.): 1R., 546 

Council of Muslims of SL (Inc.): 1R., 957 

Human Rights Org. (Inc.): 1R., 1131-2 

Bills, Private: (Contd.) 
Institute of Sports for Peace, Education,  
 Empowerment and Dev. (SPEED) (Inc.): 1R., 545 
Kashih Bunda SL Found. (Inc.): 1R., 673-4 
Sujeewa Senasinghe Found. (Inc.): 1R., 435 

 
Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 
Supplementary Allocations, (2015), 217 

 
Central Bank:  
Improper Transfer of Employees, 446-7 

 
Committees, Legislative: 
Standing: Const., 233 

 
Committees, Parliament: 
High Post:  
 Const., 434-5; Nom., 541 
Parliamentary Business:  
 Const, 132; Nom., 132-3; Meeting, 314, 945 
Privileges:  
 Nom., 1118-9 
Public Accounts:  
 Nom., 1117 
Public Enterprises:  
 Nom., 1118 
Standing Orders:  
 Nom., 542 

 
Committees, Select: 
Heads of Expenditure of the Ministries Selected from 
the Budget Estimates (2016), 1132-3 

 
Committees of Selection: 
Const., 38; Nom., 38-9;  
Meeting, 39 
Report: Pr., 542-3 

 
Constitutional Council: 
Appointment of Members, 39-41 

 
CPA, IPU and SAARC Parliamentary Association:  
Special Annual Meeting, 583 

 
Dasanayake, The Hon. Chamara Sampath, M.P.: 
Resignation, 4 

 
de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P., Deputy Minister  
of Foreign Affairs: 
Reference to: 
GSP Plus: getting back to SL, 719 

 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 456-8 

Bal-de S 
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de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of  
Transport: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1184-7 

 
Questions, Oral: Replies: 
Railways, Sri Lanka: signal system, 833-4 

 
de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P.: 
Maiden Speech, 102-5 

 
Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 281-3 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 584-5 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 102-5 

United Nations Human Right Council Report, 
1109-10 

 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
Kashih Bunda SL Found. (Inc.): 1R., 673-4 

 

Debates, Adjournment: 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 90-3 

 
Death Penalty:  
revival, 235-312 

 
Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 235-312 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 547-616 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 335-432 
Poor Families: empowerment, 787-803 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 42-110 

Public Servants’ Allowances:  
 addition to basic salary, 936-44 
Uma-Oya Development Project, 521-40 
United Nations Human Right Council Report,  
 960-1116, 1133-280 

 
Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 
Reference to: 
Land Issues in North, 378 

 

Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 259-61 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 558-62 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 377-80 
United Nations Human Right Council Report, 
1187-94 

Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 

Questions by Private Notice: 

Vegetables Produced in Jaffna:  
 market opportunities, 315-7 

Welfare Centers for the Displaced in Jaffna:  

 facilities, 218-9 

 
Dissanayaka, The Hon.  D.T.W. Wimalaweera, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 425-7 
United Nations Human Right Council Report, 

1257-62 

 
Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.,  

(Chief Opposition Whip):  

Reference to: 

'Ali Roshan', 466 
Attorney General - Former, Mr. Mohan Peiris, 460 

Attorney General's Department: 

 needing a reformation, 459 

 recruitments, 458;  

 Avant Garde Deal: 

 answer to his question by private notice, 134, 234 

 head, 462, 463 

Investigation, 842-4 
lawyer, 176 

 Solicitor General, Mr. Suhada Gamlath, 843 

 Solicitor General (Deputy), Mr. Wasantha  

  Bandara  Nawarathna, 462 

 Buses: spare part importation, 683 

Dr. Sumith, Agricultural Scientist, 359 

Former CJ, Mrs. Shirani Bandaranayake,465 
Hon. Dinesh Gunewadena's Point of Order re 

 Special Commodity Levy Act, Orders, 863 

Jaffna, Invaded by Indian Spy Service (RAW), 

1144 

Judiciary Commission Secretary, Mr. Manjula  

 Tilakaratne, 467 

Judiciary System: 

 collapsed, 831 
lack of efficiency, 464-5 

'Karunka' Exportation, 681 

Kelani River: water pollution, 323-5 

MiG 17 Deal, 177 

Money Controlling Issues:  

 should be allow to discuss in the Parliament, 440 

MPP: 
 all having similar rights, 103 

 decentralized budgetary allocations, 695 

MPP (Former): 

 Hon. Abdul Cader's Case, 460 

 Hon. Chandana Kathriarachchi's Case, 460 

Mr. Arjuna Mahendran, , 170 

KP (Kumaran Pathmanadan):  

 not taken into custody, 461 
Parliament, Last Few Years:  

obscure period, 179-81 

de S-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.)  

Reference to: 

PLC and Hon. Sajin Vas Gunewardena, 176 

Seylan Bank Chairman, Mr. Mohan Peiris, 465 

Special Court to look into cases re Killing and  

 Raping of Children and Women, 31 

SriLankan Airlines ‘Prabu Pakage', 177 

Supreme Court Judge:  

 accused for raping the servant, 824 

 

Points of Order: 

Appropriation Act Resolutions: legality, 116 

 

Debates: 

Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

 458-68 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 165-81 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 353-66 

United Nations Human Right Council Report, 

1139-56 

 

Documents, Tabled: 

Avant Garde: 

 Arms Dealing, Complaint of Captain U.S.K.  

  Dissanayake re, 9 

 Report to Attorney General by Mr. Wasantha 

 Nawatna Bandarare, 10 

Sea Marshals, Permission Letter re Training, 12 

  

Questions by Private Notice: 

'Avant Garde' Deal, 6-14 

Kelani River: water pollution, 219-23 

 
Dissanayake, The Hon. Duminda, M.P., Minister of  

Agriculture: 

Reference to: 

Hon. Anura Dissanayake to Join the Advisory 

Board to be established under M/ Agriculture, 

367 

 
Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  

Plantation Industries: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 367-70 

United Nations Human Right Council Report, 

1246-50 

 
Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Social  

Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 

Poor Families: empowerment, 799-803 

Documents, Tabled:  

‘Maw Bima' Article by Mr. Upul Joseph Fernando, 

1064 

Avant Garde Deal: 

 complaint of Captain U.S.K. Dissanayake, 9 

 investigation, related doc., 841 

 letter of approval by M/ Defence, 839 

report to Attorney General by Mr. Wasantha 

Nawatna Bandarare, 10 

sea marshals, permission letter re training, 12 

Letters to Mr. Ban Ki- Moon: 

Hon G.L. Peiris, 976 

Hon. Wijedasa Rajapakse, 976 

Minister of Foreign Affairs, 1172 

Child Abuse, Death Penalty, etc.: statistics, 250 

Geneva Conference (2015), Hon. Mangala 

Samaraweera’s Speech, 1280 

IAAC Report: some part, 1172 

Injustice against Muslims (since 1985), 1103 

Joint Statements: 

 Mr. Ban Ki- Moon and SL Govt., 15, 75,1171,1242 

 Japan and SL, 672 

Letter to Hon. Namal Rajapaksa from Hon. Rohitha 

Aeygunewardena re a recruitment, 45 

LLRC Recommendation, Motion re Implementation 

of , 977 

Ocean View Dev. (Pvt.) Ltd.: 

 printing of diaries and calendars, 650 

Paddy Purchased by the Government:  

 statistics, 344 

Sir Desmond de Silva's Report re His Opinions for the 

Govt. of SL, 1254 

Speeches of MPP: 

de Zoysa, Hon. Wijith Wijayamuni, 535 

Punchinilame, Hon. Susantha, 53 

Tax Imposing Bills:  

 letter to Deputy Speaker, 728 

UNHRC: 

 Conventions to Implement Recommendations, 17 
 Co-sponsored Resolution, ‘Assistance to Sri Lanka  

 in the Promotion and Protection of Human Rights’, 

15, 985, 1267 

SL Government’s Reply to the Commissioner's  

Recommendations, , 16 

USA, Death Penalty: statistics, 293 

 
Expunctions: 

103, 430, 448, 449, 450, 623, 652, 737, 982, 983, 984, 

1258, 1259 

 
Fernando, The Hon. Arundika, M.P., Deputy Minister  

of Tourism Development and Christian Religious  

Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 96-8 

Dis-Fer 
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Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani,  

M.P., State Minister of City Planning and Water  

Supply: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 244-7 

United Nations Human Right Council Report, 

1084-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

National Water Supply and Drainage Board:  

 supply of pipe-borne water, 640-1 

 

Finance Commission: 

Recommendations (2015): Pr., 216 

 

Fiscal Position Report (Mid-Year, 2015), 5 

 
Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., State Minister of  

National Integration and Reconciliation: 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1235-7 

 
Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.:  

Reference to: 

Central Bank Governor's Statement re China, 504 

Former CJ: removal from post, 505 

Party Rights in Parliament:  

 ruling to be given, 334 

Speakers Ruling re Debating of Appropriation Act 

Resolutions: opposed, 138 

 

Debates: 

Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 503-9 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 923-5 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 276-9 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 588-91 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 389-90 

United Nations Human Right Council Report, 

1238-41 

 
Galappaththi, The Hon. Nihal, M.P.: 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 900-5 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 576-9 

Public Servant’s Allowances:  

 addition to basic salary, 940-1 

Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Maiden Speech, 421-3 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 747-9 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 747-9 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 605-8 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 421-3 

Public Servant’s Allowances:  

 addition to basic salary, 942-4 

Uma-Oya Development Project, 530-1 

United Nations Human Right Council Report, 

1111-3 

 

Questions, Oral: 

Ancestral Agricultural Lands, Dispossession of: 

collapse of livelihood, 665-7 

 
Gamage, The Hon. Daya, M.P., Minister of Primary  

Industries: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 375-7 

 
Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Points of Order: 

Question Can Not be Asked about a Matter under  

Adjudication, 830, 831-2 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1251-6 

 

Documents, Tabled: 

Sir Desmond de Silva's Report re His Opinions for 

the Govt. of SL, 1254 

 
Ganesan, The Hon. Mano, M.P., Minister of National  

Dialogue: 

Reference to: 

Land Issues in North, 378 

 
Gunasekara, The Hon. Edward, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Poor Families: empowerment, 787-90 

 
Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Reference to: 

Appropriation Act (orders and advanced accounts), 

debating and passing of, 620-1 

Bills re Taxes: need of a debate, 36 

Fer-Gun 
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Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Construction Industry, Collapsing of, 628-9 

Consultative Com.: nominations, 321 

Decentralized Budgetary Allocations for MPP, 629 

Hon. Ravi Karunanayake's Name: 

 mentioning, 725-7 

 regrets for mentioning incorrectly, 749 

Vehicle Importation from Japan, 384-5 

 

Debates: 

Bills:  

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Bills, 725-31 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 884, 

886, 890, 895-8 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 725-31 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 383-6 

 

Documents, Tabled: 

Tax Imposing Bills: letter to Deputy Speaker, 728 

 

Questions, Oral: 

Fiscal Mgt. (Responsibility) Act No. 3, 2003:  

fulfillment of requirements, 627-8 

 section - 17, 826 

statements, 643-4 

Pre-Election Budgetary Position Report: 

presentation, 837 

provision of information, 955 

statement by secretary to the M/ finance, 1124-5 

 
Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Matter of  Urgent Public Importance: 

Central Bank Employees: improper transfers, 446-7 
 

Points of Order: 

Lapsed Regulations, Debating of, 858 

 

Privileges: 

Arrest of Hon. Wimal Weerawansa by CID re a 

Passport Incident, 1217 

 

Reference to: 

Appropriation Act Resolutions Debating without 

Prior Notice: objection,112 

Constitutional Council Appointments, 40-1 

His Matter of Public Importance re Central Bank 

Employees' Transfers, 436 

Hon. Wimal Weerawansa not allowing to leave the 

Country, 1128 

Minister of Finance only having Dept. of Treasury 

under him, 337 

Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Party Rights in Parliament:  

 ruling to be to given soon, 330 

Placement of Mr. Wimal Weerawansa's Name in 

the Speakers List, 1015, 1017 

Sri Pada Sacred Land: issues, 954 

Telecommunication levy (Am.) Bill:  

 withdrawal, 227 

USA-SL: co-sponsored resolution for UNHRC, 

624, 958 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 335-8 

United Nations Human Right Council Report, 

1176-83 

 
Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of City  

Planning and Water Supply: 

Reference to: 

Hon. Wimal Werawansa Taking Photographs inside 

the Chamber, 230 

Party Rights in Parliament, 332-3 

 

Debates: 

Resolution: 

 Appropriation Act (6 Items), 205-9 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 272-3 

United Nations Human Right Council Report, 

1223-31 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Kelani River: water pollution, 322-323, 325-6 

 
Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Reference to: 

Kitulgala- Bellana Road: dilapidated condition, 953 

Manpower (CEB) Recruitments, 48 

Subjects under each Ministries, Gazette re, 32 

Tea Industry: crisis, 709 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 708-16 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 708-16 

 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 42-9 

United Nations Human Right Council Report, 

1055-61 

Gun-Han 
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Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Letter to Hon. Namal Rajapaksa from Hon. Rohitha 

Aeygunewardena re a recruitment, 45 

 

Questions, Oral: 

Hedging Agreement:  

 FCID investigation, 1119-21 

Securities and Exchange Commission:  

 financial fraud, 814-6 

Weeraketiya Project: details, 662-4 

 
Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Rural  

Economy: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 429-32 

 
Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Public  

Enterprise Development: 

Debates: 

Resolution: 

 Appropriation Act (6 Items), 181-7 

 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Maiden Speech, 306-7 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 927-8 

 
Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 306-7 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 597-9 

United Nations Human Right Council Report, 

1262-4 

 
Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1221-3 

 
Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Reference to: 

ISIS: created by USA, 988 

Victor Ostrovsky's book:  

 LTTE and SL Arm Forces trained in Israel, 988-9 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 547-55 

Uma-Oya Development Project, 527-9 

United Nations Human Right Council Report,  

 986-99 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Maiden Speech, 74-7 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 919-22 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 423-4 

Poor Families: empowerment, 795-7 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 74-7 

 
‘Hybrid’ Courts: 

960-1115 

 
International Labour Organization: 

Protocol and Recommendations (2014), 625 

 
Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 

Maiden Speech, 87-8 

 
Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 87-8 

 
Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Sujeewa Senasinghe Found. (Inc.): 1R., 435 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 304-6 

 
Jayaratne, The Hon. Anura Sidney, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 425 

 
Jayarathne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy  

Minister of Mahaweli Development and Environment: 

Maiden Speech, 535-40 

 

Debates, Adjournment: 

Uma-Oya Development Project, 535-40 

 
Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P.,  

Deputy Minister of Sustainable Development and 

Wild Life: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 274-6 

 
Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara,  

M.P., Minister of Women and Child Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 309-12 

Han-Jay 



[Vol. 238 INDEX — SESSION 2015 

22nd September, 2015 - 23rd October, 2015 

10 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Maiden Speech, 59-62 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 251-4 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 397-401 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 59-62 

Public Servant’s Allowances:  

 addition to basic salary, 936-9 

 

Questions, Oral: 

Mattegoda and Kahathuduwa Housing Schemes: 

details, 805-7 

Ocean View Dev. (Pvt.) Ltd.:  

 printing of diaries and calendars, 647-9 

University of Colombo:  

 improper use of donated property, 630-2 

 
Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P., Minister of  

Finance: 

Personal Explanations: 

Misinterpretation of His Name by Hon. Bandula 

Gunewadena, 846-7 

 
Reference to: 

Appropriation Act Resolutions, Debating of , 

 121, 124 

Buses: spare part importation, 683 

Decentralized Budgetary Allocations for MPP, 695 

Farmers and Fishermen of North and East: 

 required subsidies, 158 

Hon. Bandula Gunewardena mentioning his Name, 

725-7, 749 

'Karunka' Exortation, 681-2 

KP (Kumaran Pathmanathan), 153  

Mansion Tax and Migration Tax, 687-8 

'Maw Bima' Paper, 154 

Mr. Gotabaya Rajapaksa, 153 

Mr. Jayalath Peiris, and Mr. M Sasidharan, 150 

Mr. Saliya Wickramasooriya,  154 

Mr. Tiran Allas and RADA, 154 

 

Debates: 

Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am):  

 1R., 36; 2R., 674-749; Com. & 3R., 784-6 

Economic Service Charge (Am.):  

 1R., 35; 2R., 674-749; Com. & 3R., 783-4 

Finance:  

 1R., 31-5; 2R., 674-749; Com. & 3R., 760-72 

Inland Revenue (Am.):  

 1R., 33; 2R., 674-749; Com. & 3R., 750-60 

Nation Building Tax (Am.):  

 1R., 34; 2R., 674-749; Com. & 3R., 779-82 

Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: 
Telecommunication Levy: 1R., 35 

Valu Added Tax (Am.):  

 1R., 34; 2R., 674-749; Com. & 3R., 772-9 

Notifications: 

Excise Ordinance: Pr., 625 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 866-75;  

passed, 930-5 
Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 139-55 

Local Treasury Bill Ordinance, 674-97 

 

Debates, Adjournment: 

Public Servant’s Allowances:  

 addition to basic salary, 944 
 

Questions, Oral: Replies: 

Fiscal Mgt. (Responsibility) Act No. 3 of 2003: 

fulfillment of requirements, 628 

section - 17, 826 

statements, 644 

Pre-Election Budgetary Position Report:  

 presentation, 838 

 
Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of  

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip: 

Finance Commission, (2015): 

 Recommendations: Pr., 216 

 

Annual Reports: 

Fiscal Position Report (Mid-Year, 2015), 5 

International Labour Organization: 

Protocol and Recommendations (2014): Pr., 625 
 

Reports, Special: 

Pre-Election Budgetary Position Report, (2015), 5 

 

Debates: 

 Agreements, Conventions, etc.: 

 Singapore- Sri Lanka (re taxation): Pr., 112 
Notifications: 

Excise Ordinance: Pr., 112 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.): Pr., 112 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act: Pr., 6 

Special Commodity Levy Act: 

 Pr. (8 Items), 111; Pr. (9 Items), 216-7 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: Pr., 112 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act: Pr., 112 

Resolutions: 

Customs Ordinance:  

 Pr. (2 Items), 111; Pr. (1 Item): Pr., 216 

Jay-Kar 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 380-3 

United Nations Human Right Council Report, 

1195-8 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Broadcasting Corp.: lands, 659-61 

 
Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of  

University Education and Highways and the Leader 

of the House of Parliament: 

Reference to: 

Former President, Hon. Mahinda Rajapaksa not 

Making his Scheduled Speech, 1256 

 

Committees, Legislative: 

Standing: Const., 233 

 

Committees, Parliament: 

High Post: Const., 434-5 

 

Committees, Select: 

Heads of Expenditure of the Ministries Selected 

from the Budget Estimates (2016), 1132-3 

 

Committee of Selection: 

Const., 38; Nom., 38-9 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation 2016: 1R., 1130-1 

Telecommunication Levy (Am.): 

 withdrawal, 233-4 

Resolution under the Constitution: 

Constitutional Councils: 

  Appointment of Members, 39 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1156-61 

 

Questions, Oral: Replies: 

University of Colombo: 

 improper use of donated property, 632-3 

 
Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran, M.P.: 

Maiden Speech, 908-11 

 

Reference to: 

Tamils in Ampara District: problems, 909 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 908-11 

 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 

Maiden Speech, 93-6 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 308-9 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 418-20 

Poor Families: empowerment, 798-9 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 93-6 

 
Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale,   

M.P.: 

Maiden Speech, 254-6 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 918-9 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 254-6 

 
Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 387-8 

Uma-Oya Development Project, 529-30 

 
Lanza, The Hon. Nimal, M.P., Deputy Minister of  

Home Affairs: 

Reference to: 

Seya Sadewmi, Killing of, 82 

 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 82-4 

 
Live Telecast of Parliamentary Proceedings, 433 

 
LLRC Report, 960-1115, 1133-1280 

 
Maddumabandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P.,  

Minister of Public Administration and Management: 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 107-10 

 
Maharoof, The Hon. Imran, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 585-7 

 
Mahroof, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Council of Muslims of Sri Lanka (Inc.): 1R., 957 

 

Kar-Mah 
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Mahroof, The Hon. Abdullah: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 580-3 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 416-8 

 
Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Reference to: 

Manpower (CEB) Recruitments, 64 

 
Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 721-5 

Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

 479-83 

Resolutions: 
Local Treasury Bills Ordinance, 721-5 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 350-3 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 62-5 
United Nations Human Right Council Report,  

 960-4 

 
Marapana, The Hon. Tilak, M.P., Minister of Law  

and Order and Prison Reforms: 

Ministerial Statements: 

Seya Sedewmi, Assassination of, 28-30 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 279-81 
 

Questions, Oral: Replies: 

Child Abuse, Rape and Drug Raids Reported in 

2014: details, 821-2 

 
Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Debates: 
Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 928-30 

 

Debates, Adjournment: 

Poor Families: empowerment, 792-4 

United Nations Human Right Council Report, 

1106-9 

 
Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 

Reference to: 

Solid Waste Problem in Kolonnawa Area, 597 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen: 

 poaching in Sri Lankan waters, 595-7 
 

Matter of Urgent Public Importance: 

Central Bank Employees:  

 improper transfers, 446-7;  

 Sp's Ruling: only allow to read the notice, 445-6 

 
Mayadunne, The Hon. Sarath Chandrasiri, M.P.: 

Resignation, 3 

 
Members of Parliament: 

Affirmations and Oaths: 

Rathnayake, Hon. Bimal, 2 

Senevirathne, Hon. Lakshman, 2 

Thewarapperuma, Hon. Palitha, 1 
 

Maiden Speeches: 

Abeysekara, The Hon. Sisira Kumara, 68-70 

Aluthgamage, The Hon. Ananda, 211-3 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, 105-7 

Appuhamy, The Hon. Hector, 70-2 

Balasuriya, The Hon. Tharaka 

Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, 79-81 

de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, 102-5 

Gamage, The Hon. Chandima, 421-3 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, 306-7 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, 74-7 

Jayakody, The Hon. Sisira, 87-8 

Jayaratne, The Hon. Anuradha, 535-40 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, 59-62 

Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, 93-6 

Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha  

 Samanmale, 254-6 

Navavi, The Hon. Mohamed, 591-2 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, 155-9 

Paranawithana, The Hon. Karunarathna, 509-12 

Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, 406-7 

Priyantha, The Hon. Ashoka, 100-2 

Rahuman, The Hon. Ishak, 209-11 

Rahuman, The Hon. Mujibur, 599-601 

Rajakaruna, The Hon. Harshana, 409-11 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, 1113-5 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, 88-90 

Sivamohan, The Hon. S., 697-701 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, 599-601 

Viyalanderan, The Hon. S., 875-9 

Wijemanna, The Hon. (Mrs.) Thusitha, 413-4 

Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, 427-9 

Wijesekera, The Hon. Kanchana,, 601-2 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, 521-5 

Withanage, The Hon. Hesha, 84-6 
 

Resignations: 

Dasanayake, Hon. Chamara Sampath, 4 

Mayadunne, Hon. Sarath Chandrasiri, 3 

Mah-Mem 
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Ministerial Statements: 

'Avant Garde' Deal, 838-41 

Indian Tour, 126-9 
Japan Visit, 668-73 

Seya Sedewmi’s Assassination, 28-30 
United Nations Human Rights Council Report, 14-23 

 
Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  

Provincial Councils and Local Government: 

Reference to: 

UNHRC Resolution, 502-3 
 

Debates: 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 501-3 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1241-4 

 
Documents, Tabled: 

Joint Statement between Mr. Ban Ki- Moon and 

 SL Govt., 1242 

 
Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 414-5 

 
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 
Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 740-3 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 740-3 

 
Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 

Points of Order: 

Live Telecasting of Parliamentary Proceedings : 

change of content, 226 

 

Reference to: 
Arrest of Hon. Wimal Weerawansa by CID re a 

Passport Matter, 1218-9 

Hon. J.R. Jayawardena Giving the Name 'Yanki 

Diki', 1199 

Speakers Ruling re Debating of Appropriation Act 

Resolutions: opposed, 133 

 
Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 914-7 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 262-4 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 567-71 
 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva: (Contd.) 
Debates, Adjournment: (Contd.) 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 395-7 
United Nations Human Right Council Report, 
1198-201 

 
Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.: 
Maiden Speech, 591-2 

 
Reference to: 
Plan to have a Garbage Dumping Area in Puttalam, 
592 

 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 591-2 
United Nations Human Right Council Report, 
1264-5 

 
Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 
Maiden Speech, 155-9 

 
Reference to: 
Indian Fishermen Issue, etc., 158 
SLTB - DS, Mannar, 157 

 
Debates: 
Resolution: 
 Appropriation Act (6 Items), 155-9 

 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 592-4 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 348-50 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.:, 
Notifications: 
Excise Ordinance: Pr., 112, 625 

 
Orders: 
Appropriation Act: Sp's ruling, 617-9 
Excise (Sp. Prov.): Pr., 112 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act:  
Pr., 6; debated and passed, 451-520 

Special Commodity Levy Act: 
Pr. (8 Items), 111; debated & passed, 866-935 
Pr. (9 Items), 216-7; debated & passed, 866-935 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: Pr., 112 
 
Recommendations: 
Finance Commission, (2015): Pr., 216 

 
Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 112, 627 

 
Resolution under the Constitution: 
Constitutional Councils: 
 Appointment of Members: passed, 39-41 

Min-Ord 
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: (Contd.) 

Resolutions: 
Appropriation Act (6 Items):  
 debate adjourned, 139-213 
 ruling to be conveyed on a later date, 215 
Customs Ordinance: 
 Pr. (2 Items), 111; Pr. (1 Item), 216 
Local Treasury Bills Ordinance, 674-749 

 

'Paranagama' Commission Report:  
Pr., 622 
 

Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M.P.,  
Deputy Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 
Maiden Speech, 282-3 
 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  
 509-12 

 

Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 282-3 
United Nations Human Right Council Report, 
1061-5 

 
Documents, Tabled: 
' Maw Bima' Article by Mr. Upul Joseph Fernando, 
1064 

 

Parliament: 
Abrupt Suspensions, 133, 232, 445, 853, 1017 
Chairmen's Panel: Nom., 313 
Live Telecasting of Parliamentary Proceedings, 433 
Opposition MPP (a group): 
 displayed a banner, 229 
 walked out of the chamber, 140 

  
Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 
Debates, Adjournment: 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 391-4 

 
Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 
Reference to: 
Dr. Sarath Wimalasooriya, 834 
Mattala Airport: paddy storage, 836 
Sourthrn Express Way: inundated section, 642 

 
Questions, Oral: 
Child Abuse, Rape and Drug Raids Reported in 
2014: details, 820-1 

Colombo Port, Demolition of Boundary Walls: 
threat to security, 947-8 

National Water Supply and Drainage Board:  
 supply of pipe-borne water, 638-40 
Railways, Sri Lanka: signal system, 832-3 
Sri Lanka Broadcasting Corp.: lands, 658-9 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Reference to: 

Attorney General's Department: strengthening, 469 

Hon. Wimal Weerawansa's Passport Matter, 1216 

Journalist, Mr. Victor Ivan, 470 

 

Debates: 

Orders: 

 Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

 468-72 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 256-8 

United Nations Human Right Council Report, 

1216-21 

 
Perera, The Hon. Dilan, M.P, State Minister of  

Highways: 

Debates: 

Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 495-7 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 403-5 

United Nations Human Right Council Report, 

1069-73 

 
Perera, The Hon. Niroshan, M.P., State Minister of  

National policies and Economic Affairs: 

Reference to: 

'Tharunyata Hetak', 818 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 556-8 

 

Questions, Oral: Replies: 

Securities and Exchange Commission:  

 financial fraud, 816-7 

 
Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 

Maiden Speech, 406-7 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 406-7 

 
Personal Explanations: 

Misinterpretation of Hon. Ravi Karunanayake's Name 

by Hon. Bandula Gunewadena, 846-7 

 
Points of Order: 

Appropriation Act Resolutions: legality, 116-9 

 ruling will be conveyed on a later date, 215 

Lapsed Regulations, Debating of, 858 

Ord-Poi 
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Points of Order: (Contd.) 

Live Telecasting of Parliamentary Proceedings: 

change of content, 226 

Question can not be asked about a matter under  

 adjudication, 830 

Statement of a Cabinet Minister re Pre- Election 

Budgetary Position Report Being Incorrect, 184 

 
Pre-Election Budgetary Position Report, (2015), 5 

 
Premachandra, The Hon. (Mrs.) Hirunika, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 235-40 

 
Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  

Housing and Construction: 

Reference to: 

Quotations of Dr. Abdul Kalam and Mr. Winston 

Churchill, 165 

USA State Secretary, Mr. John Kerry and  

Asst. Secretary, Ms. Nisha Biswal, 164 

World Habitat Day, 163 

 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 702-8 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 159-65 

Local Treasury Bills Ordinance, 702-8 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 247-50 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 342-7 

United Nations Human Right Council Report, 

1168-75 

 

Documents, Tabled: 

Child Abuse, Death Penalty, etc.:  

 statistics, 250 

IAAC Report: some part, 1172 

Joint Statement between Mr. Ban Ki- Moon and SL 

Govt., 1171 

Letter to Mr. Ban Ki-Moon by M/ Foreign Affairs, 

1172 

Ocean View Development (Pvt.) Ltd.:  

 printing of diaries and calendars, 650 

Paddy Purchased by the Government:  

 statistics, 344 

 

Questions, Oral: Replies: 

Mattegoda and Kahathuduwa Housing Schemes: 

details, 807-10 

Ocean View Development (Pvt.) Ltd.: 

 printing of diaries and calendars, 649-50 

Privileges: 
Arrest of Hon. Wimal Weerawansa by CID re a  
 Passport Matter, 1217 

 
Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 
Maiden Speech, 100-2 

 
Debates, Adjournment: 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 100-2 

 
Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy  
Minister of Public Administration and Management: 
Debates, Adjournment: 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 50-3 

 
Documents, Tabled: 
Rest of His Speech, 53 

 
Questions by Private Notice: 
'Avant Garde' Deal, 6-14 
Vegetables Produced in Jaffna:  
 market opportunities, 315-7 
Kelani River: water pollution, 219-23 
Welfare Centers for the Displaced in Jaffna:  
 facilities, 218-9 

 
Questions by Private Notice, Replies to:, 
Kelani River: water pollution, 322-6 
Welfare Centre for Displaced in Jaffna: 
 lack of facilities, 317-21 

 
Questions, Oral: 
Ancestral Agricultural Lands, Dispossession of: 
 collapse of livelihood, 665-8 
Child Abuse, Rape and Drug Raids Reported in 2014: 
details, 820-5 

Colombo Port, Demolition of Boundary Walls:  
 threat to security, 947-51 
Fiscal Management (Responsibility) Act No.3, 2003: 
fulfillment of requirements, 627-30 

 section - 17, 826-9 
 statements, 643-7 
Hedging Agreement:  
 FCID investigation, 1119-24 
Mattegoda and Kahathuduwa Housing Schemes:  
 details, 805-14 
National Water Supply and Drainage Board:  
 supply of pipe-borne water, 638-43 
Ocean View Dev. (Pvt.) Ltd.: 
 printing of diaries and calendars, 647-58 
Pre-Election Budgetary Position Report:  
 presentation, 837-8 
 provision of information, 955-6 
 statement by secretary to M/ Finance, 1124-5 

Railways, Sri Lanka: signal system, 832-6 

Poi-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Securities and Exchange Commission:  

 financial fraud, 814-9 

Sri Lanka Broadcasting Corp.: lands, 658-62 

University of Colombo: 

 improper use of donated property, 630-8 

Weeraketiya Project: details, 662-5 

 
Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 

Maiden Speech, 209-11 

 

Debates:  

 Resolution: 

 Appropriation Act (6 Items), 209-11 

 
Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Maiden Speech, 599-601 
 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 599-601 

 
Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 

Maiden Speech, 409-11 
 

Debates: 

Bills: 

Inland Revenue (Am.):  

 2R. and 4 Other Bills, 739-40 

Resolutions: 

Local Treasury Bills Ordinance, 739-40 

 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 575-6 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 409-11 

 
Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen:  

 poaching in Sri Lankan waters, 574-5 

 
Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,  

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 

Reference to: 

China, Friendship, 518 

Former CJ, Mrs. Shirani Bandaranayake, 520 

KP (Kumaran Pathmanadan): 

 legal action against, 519 

 

Debates: 

Orders: 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

 451-4, 517-20 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 879-88 

Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa: (Contd.)  

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 264-6 

United Nations Human Right Council Report,  

 971-85 
 

Documents, Tabled: 

Mr. Ban Ki- Moon: 

 His letter to, 976 

 Hon G.L. Peiris's letter to, 976 

Joint Statement between Mr. Ban Ki- Moon and  

 SL Government, 975 

LLRC Recommendation:  

 motion re implementation of , 977 

 
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P., Deputy  

Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 240-4 

 
Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of Ports  

and Shipping: 

Questions, Oral: Replies: 

Colombo Port, Demolition of Boundary Walls: 

threat to security, 949 

 
Ranatunga, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 266-8 

 
Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report,  

 999-1008 

 
Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Maiden Speech, 1113-5 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1113-5 

 
Rathana Thero, The Hon. (Ven) Athuraliye, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

 Institute of Sports for Peace, Education,  

 Empowerment and Dev. (SPEED) (Inc.): 

   1R., 545 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 286-9 

Que-Rat 
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Ratnayake, The Hon. Bimal, M.P.: 

Affirmations and Oaths, 2 

 

Points of Order: 

Statement of a Cabinet Minister re Pre- Election 

Budgetary Position Report Being Incorrect, 184 

 

Reference to: 

Rubber Industry, Subsidy Given, 183 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 295-300 

 
Reports, Special: 

‘Udalagama' Commission: Pr., 622 

‘Paranagama' Commission: Pr., 622 

UNHRC: Pr., 622 

 
Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Skills Development and Vocational Training: 

Reference to: 

'Haritha Vishwavidyalaya', 892 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (17 Items), 888-93 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1008-14 

 
Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 

Maiden Speech, 88-90 

 

Debates, Adjournment: 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 88-90 

 
Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Reference to: 

CEPA, 99 

Parliamentary Committees, Appointment of, 1127 

 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 302-3 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 98-100 

 
Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P., Minister of  

Foreign Affairs: 

Reference to: 

Desmond de Silva Report, 1253 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1265-80 

Samaraweera, The Hon. Mangala: (Contd.) 
Documents, Tabled: 
His Speech at the Geneva Conference (2015), 1280 
Resolution re Sri Lanka (Co-sponsored) Tabled at 
the UNHRC, 985, 1267 

 
Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister of  
Development Strategies and International Trade: 
Debates: 
Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act: Pr., 627 

 
Sampanthan, The Hon. R., M.P., Leader of the  
Opposition: 
Reference to: 
Killer of Hon. Joseph Pararajasingham, 455 
Men in Custody for Trivial Offences: release, 455 

 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 454-6 

 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 565-7 
United Nations Human Right Council Report, 
1161-8 

 
Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1086-90 

 
Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of  
Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1028-40 

 
Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister  
of International Trade: 
Reference to: 
Code of Conduct in Parliament, 231 

 
Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 
Debates, Adjournment: 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 53-6 

United Nations Human Right Council Report, 
1040-8 

 
Senewiratne, The Hon. Lakshman, M.P.: 
Affirmation, 2 
 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1065-9 

 

Rat-Sen 
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Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  
Labour and Trade Unions Relations: 
Debates, Adjournment: 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 56-9 

 
Seya Sedewmi, Assassination of, 
Ministerial Statement, 28-30 

 
Shritharan, The Hon. S., M.P.: 
Debates: 
Appropriation Act (6 Items), 198-205 

 
Sithadthan, The Hon. Dharmalingam., M.P.: 
Reference to: 
Tamil Detainees: release, 1215 

 
Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 268-71 
United Nations Human Right Council Report, 
1212-5 

 
Sivamohan, The Hon. S., M.P.: 
Maiden Speech, 697-701 

 
Reference to: 
Land and Other Issues Pertaining to Tamils, 700 

 
Debates: 
Bills: 
Inland Revenue (Am.):  
 2R. and 4 Other Bills, 697-701 

Resolutions: 
Local Treasury Bills Ordinance, 697-701 

 
Sivasakthi, The Hon. Annamalai Nadesu , M.P.: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report,  
 969-71 

 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 
‘Expunctions: 
 103, 430, 448, 449, 450, 623, 652, 737, 982, 983, 
984, 1258, 1259 

 
Matter of Urgent Public Importance:  
 not allowed to debate only allowed to read the  
 notice, 445-6 

 
Parliament: 
Abrupt Suspension, 133, 232, 445, 853, 1017 

 
Points of Order: 
Appropriation Act, Orders and Advanced accounts: 
legality  to debate:  
 ‘ruling will be given next day’, 133, 215 
 ‘can be debated and passed’, 617-9 
 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: (Contd.) 

Points of Order: (Contd.) 

Special Commodity Levy Act, Orders:  

 legality to debate:  

  ‘can be debated and passed’, 861 

 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Appropriation Act, Orders and Advanced Accounts:  

 ruling to be given later, 215 

Sp’s ruling, 617-9 

 

Auditor General's Reports:  

For 2013 

2nd Installment (part XI, XII), 5 

3rd Installment (part III, IV), 5, 5 

 

Comments on: 

Conduct of MPP in the Parliament, 984 

Matter of Urgent Public Importance:  

 member only giving the notice just before the 

sittings started, 436, 437,438, 439, 441, 443, 444 

Party Rights in Parliament: 

 ruling will be to given soon, 327, 333, 334 

Parliament, not to Waste Valuable Time of , 854 

Removal of Displaying Banner in the Chamber, 

232 

 

Committees, Parliament: 

High Post:  

 Nom., 541 

 

Parliamentary Business:  

 Const., 132; Nom., 132-3; Meeting, 314, 945 

 

Privileges:  

Nom., 1118 

 

Public Accounts:  

Nom., 1117 

 

 Public Enterprises:   

Nom., , 1118 

 

Standing Orders:  

Nom., , 542 

 

Committees of Selection 

 Meeting, 39, 313 

Report: Pr., 542-3 

 

CPA, IPU and SAARC Parliamentary Association:  

 special annual meeting, 583 

 

Parliament: 

Chairmen's Panel: Nom., 313 

 Live Telecast of Parliamentary Proceedings, 433 

Sen-Spe 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 
Petitions to Supreme Court: 
Telecommunication Levy (Am.): 2R., 215-6 

 
Resignations: 
Dasanayake, Hon. Chamara Sampath, 4 
Mayadunne, Hon. Sarath Chandrasiri, 3 

 
Srikantha, The Hon. N., M.P.: 
Reference to: 
North East Problems, 198-205 

 
Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 
Maiden Speech, 601-4 

 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 601-4 

 
Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 
Reference to: 
Mrs. Vasanthi Ragupathi Sharma:  
acquitted after 15 years of imprisonment, 485 

'Political Prisoners', 486-7 
 
Debates: 
Orders: 
 Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 483-8 

 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 555-6 
United Nations Human Right Council Report, 
1073-9 

 
Supplementary Allocations: 
Budgetary Support Services and Contingency  
 Liabilities Project (2015): Pr., 217 

 

Supreme Court, Petitions to : 
Telecommunication Levy (Am.): Bill, 215-6 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 
Reference to: 
Landslides in Up-country Area, 912-3 
Tamils in Estate Sector: problems, 498-501, 912 

 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  
 498-501 
Special Commodity Levy Act (17 Items), 911-4 

 
Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 300-2 
Uma-Oya Development Project, 525-7 

 

Swaminathan, The Hon, D.M., M.P., Minister of  
Rehabilitation, Resettlement, and Hindu Religious 
Affairs: 
Debates, Adjournment: 
United Nations Human Right Council Report, 
1048-54 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 
Welfare Centre for Displaced in Jaffna:  
 lack of facilities, 317-21 

 
Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P.: 
Affirmations and Oaths, 1 

 
'Udalagama' Commission Report:  
Pr., 622 

 
UNHRC (United Nations Human Right Council):  
‘Hybrid’ Courts, 960-1115 
Report: Pr., 622, 960-1116, 1133-280 
Statement, 14-23 

 
Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 
Maiden Speech, 875-9 

 
Reference to: 
HNDA Course: upgrade, 878 
Tamils in Batticoloa District: problems, 877 

 
Debates: 
Orders: 
Special Commodity Levy Act (17 Items), 875-9 

 
Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
Arundika Fernando Relief Services and Godfery 

Fernando Memorial Found. (Inc.): 1R., 546 
 
Debates, Adjournment: 
Paddy, Tea and Rubber: certified price, 420-1 
Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 
proper procedure, 77-9 

United Nations Human Right Council Report, 
1245-6 

 
Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister  
of Fisheries and Aquatic Resources Development: 
Debates, Adjournment: 
Indian Fishermen:  
 poaching in Sri Lankan waters, 613-6 

 
Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister of  
Petroleum Resources Development: 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 492-5 

Spe-Wee 
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Weerakkody, The Hon. Chandima: (Contd.)  

Questions, Oral: Replies: 

Hedging Agreement:  

 FCID investigation, 1121 

 
Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.: 

Privilege Raised re Him by Hon. Dinesh  

 Gunewardena:  

  arrestment due to a passport matter, 1217 

 

Reference to: 

Central Bank: 

 employees: political victims, 373 

 stopped playing singing of national anthem, now 

  playing music only, 373 

Court Appointed to Investigate on War Crimes, 

Debate re, 27-8 

His Dress by Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, 1107 

‘Hybrid’ Court, 228-9 

Party Rights in Parliament:  

 ruling to be given soon, 326-8 

Placement of his Name in the Speakers List, 1015 

Unparliamentarily Words: usage in the house, 450 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 370-5 

United Nations Human Right Council Report, 

1017-27 

 
Welgama, The Hon. Kumara, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 407-9 

 
Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 
Reference to: 
Former CJ, Mrs. Shirani Bandaranayake, 515 

 
Debates: 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  
 512-6 

 

Debates, Adjournment: 
Death Penalty, Revival of, 291-5 
United Nations Human Right Council Report, 
1208-12 

 
Documents, Tabled: 
USA, Death Penalty: statistics, 293 

 
Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., Deputy  
Minister of Public Enterprise Development: 
Reference to: 
India PM, HE Shri Narendra Modi's Address to 
Parliament, 490 

Wickramaratne, The Hon. Eran: (Contd.) 

 Debates : 
Resolution: 
 Appropriation Act (6 Items), 194-7 
Orders: 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 
 488-92 

 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  
Minister, Minister of National Policies and Economic 
Affairs: 
Ministerial Statements: 
'Avant Garde': deal, 838-41 
Indian Tour, 126-9 
Japan Visit, 668-73 
United Nations Human Rights Council, Report of, 
14-23 

 
Reference to: 
America -SL Co-sponsored Resolution for 
UNHRC, 958 

Appropriation Act, Orders and Advanced Accounts:  

 debating and passing of, 115, 119-20, 621-2 
 legality, 118, 119 

Central Bank: 
 committee to investigate Issues, 450 
 transfer of employees, 447, 450 
Court Appointed to Investigate on War Crimes: 
 having a debate re, 28 

 Desmond de Silva Report:  
 no such report exist, 956 
Hon. Wimal Weerawansa:  
 arrest at the Airport, look into, 1129 

Hon. Mahinda Rajapaksa:  

 not prevented going to Geneva, 1129 

Kuregala Archeological Site: 

 importance, 952-3 

Opposition Members (group of):  

 walking out of Chamber, 140 

Paranagama Commission and Udalagama  

 Commission Reports: distribution, 544 

Parliamentary Committees, Appointment of, 1128 
 UNHRC Report, Debate on , 544 

 

Reports, Special: 

'Paranagama' Commission: Pr., 622 

'Udalagama' Commission: Pr., 622 

UNHRC: Pr., 622 

 

Debates, Adjournment: 

United Nations Human Right Council Report, 

1133-9 
 

Documents, Tabled: 

'Avant Grade' 

 investigation: related doc., 841 

 letter of approval by M/ Defence, 839 

Wee-Wic 
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Wickremesinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Human Rights Council, Recommendations of: 

 conventions to implement , 17 

reply given by the Govt. of SL, 16 

 Joint Statement: 

Japan - SL, 672 

UN Secretary General - SL Govt., 15 

UNHRC Resolution: 

 ‘Assistance to Sri Lanka in the Promotion and 

 Protection of Human Rights’, 15 

 
Wijemanna, The Hon. (Mrs.) Thusitha, M.P.: 

Maiden Speech, 413-4 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 413-4 

 
Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Maiden Speech, 427-9 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber:  

 certified price, 427-9 

 

Wijesekera, The Hon. Kanchana, M.P.: 

Maiden Speech, 601-2 
 

Debates, Adjournment: 

Indian Fishermen :  

 poaching in Sri Lankan waters, 610-2 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, M.P.: 

Maiden Speech, 521-5 

 

Debates, Adjournment: 

Uma-Oya Development Project, 521-5 

 
Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Death Penalty, Revival of, 289-91 

 
Withanage, The Hon. Hesha, M.P.: 

Maiden Speech, 84-6 
 

Debates: 

Orders: 
Special Commodity Levy Act (17 Items), 898-900 

 

Debates, Adjournment: 

Paddy, Tea and Rubber: certified price, 401-3 

Public Sector and Statuary Bodies, Recruitment to: 

proper procedure, 84-6 

 
Withdrawals: 

Telecommunication Levy (Am.) Bill, 233-4 

 
Zoysa, The Hon. Wijith Wijayamuni, M.P., Minister  

of Irrigation and Water Resources Management: 

Debates, Adjournment: 

Uma-Oya Development Project, 532-5 
 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 535 

Wic-Zoy 





 

 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

238 වන කාණ්ඩය  - 1 වන කලාපය  
ெதாகுதி 238 - இல. 1 
Volume 238 - No. 1 

2015  සැප්තැම්බර් 22 වන අඟහරුවාදා 
2015 ெசப்ெரம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

Tuesday, 22nd September, 2015 



 

 



 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 
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එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
මුදල් පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී  
 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ෙත්රීම් කාරක සභාව 
 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
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உ திப்பிரமாணம்:  
 மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
 மாண் மிகு பிமல் நிேராஷன் ரத்நாயக்க ரேகான் 
 மாண் மிகு ல மன் பின்  ஜயதிலக ெசனவிரத்ன 
 
அறிவிப் க்கள்: 
 பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு சரத் 
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 பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு சாமர சம்பத் 
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கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
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ம சீரைமப்  அைமச்சர  கூற்  
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ேசர் ெப மதி (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட   
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ெதாி க்கு  
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 அரசியலைமப் ப் ேபரைவக்கு உ ப்பினர்கள் 

நியமனம்   
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 அரச மற் ம் நியதிச்சட்ட நி வனங்க க்கு கிரமமான 
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 පළමු වන වර කියවන ලදී 
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 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සිත්තාර්ත්තන්, තරුමලිංගම් (යාපනය) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිරීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
විශව්විද්යාල අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්ය - ගරු තිලක්  මාරපන මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
 

 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 
} 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
නිතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
විශව්විද්යාල අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  -  

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. 
වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස.් රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  
ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා 
(සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස.්ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);  පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xiv) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු -    එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා,  ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය  

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, 
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර්  
මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් 
ෙපෙර්රා මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න 
අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස.්එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, 
ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස් මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා , 
එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);   
ඩී.පී.එස්.එන්. දයාෙසේකර මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  
(ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු-  

ෙජ්යෂඨ් සහකාර ගබඩා භාරකරු - එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 



(xv) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා 
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එන්. නූෂ්රත් මහත්මිය, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ් මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);    ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   
(පධාන නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - 
පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා  (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරිහු);  එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 



(xvi) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ 
පරිපාලන);  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා 
(නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்க   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 
 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 



(xx) 

 

குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 



(xxi) 

 

ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 



(xxii) 

 

  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
பல்கைலக்கழக கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு திலக் மாரபன 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு 

கயந்த  க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
 

 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 
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இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
பல்கைலக்கழக கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) -  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த,  தி மதி 

.வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். 
ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 



(xxviii) 

 

ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள்   -  தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி  .ேஜ.வி.  அமரசிங்ஹ  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி 
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  

.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,  தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். 
ெபேரரா, தி மதி பீ. . குணவதி, தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன 
அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி 
டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன. 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –    

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .பீ.எஸ்.என். தயாேசகர, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. 
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்),  தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

சிேரஷ்ட உதவிக் களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 



(xxix) 

 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல் 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக, தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. 

தயாரத்ன 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  
சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 

ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத், தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);   தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)    

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க,  (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 
ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), 
தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்). 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. 
சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி, தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன, ெசல்வி 
பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  -  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி, ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய,  தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி 

டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

  

A 
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M. K. A. D. S. (National List) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
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Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
Senevirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of University Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman 

Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Tilak Marapana 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economy – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany 

Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha 

Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Dialogue – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of University Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna (Principal 
Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, 
Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     
Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. R.H.P. Gunasena (Parliamentary Officer); Mr. K.S. Silva (Assistant 
Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. 
Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,        
Mrs. K.P.S. Perera  

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. 
Nanayakkara, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage 
Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  (Assistant Principal Officers); Mr. D.P.S.N. Dayasekara, Miss A.P.K.K.P. 
Thilakaratne (Parliamentary Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER -  

SENIOR ASSISTANT STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);          
Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. G.R.U. Gamage (Assistant Principal Officers) 

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. M.M.M. 
Mabrook (Principal Officer); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage (Deputy Principal Officers);   Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de 
Zoysa, (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 



(xliv) 

 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER -  

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi, Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,   Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   
Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

  

  
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                             

 
2015 සැප්තැම්බර් 22 වන අඟහරුවාදා  

 2015 ெசப்ெரம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
Tuesday, 22nd September, 2015 

————————— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
පතිඥාව: ගරු පාලිත කුමාර ෙතවරප්ෙපරුම 

මහතා 
உ திப்பிரமாணம்: மாண் மிகு பா த குமார 

ெதவரப்ெப ம 
AFFIRMATION: HON. PALITHA KUMARA 

THEWARAPPERUMA   

 
ගරු පාලිත කුමාර ෙතවරප්ෙපරුම මහතා නීති පකාර පතිඥාව දී 

ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය. 
மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம சட்டத்தினால் 

ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  சபாபீடத்தி ந்த 
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.  

The Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma made and subscribed the 
Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table. 

පතිඥාව: ගරු බිමල් නිෙරෝෂන් රත්නායක 
වීරෙකෝන් මහතා 

உ திப்பிரமாணம்:  மாண் மிகு பிமல் 
நிேராஷன் ரத்னாயக்க ரேகான் 

AFFIRMATION:  HON. BIMAL NIROSHAN 
RATHNAYAKE WEERAKOON 

 
ගරු බිමල් නිෙරෝෂන් රත්නායක වීරෙකෝන් මහතා  නීති පකාරව 

පතිඥාව දී ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය.  
மாண் மிகு பிமல் நிேராஷன் ரத்னாயக்க ரேகான் சட்டத்தினால் 

ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  சபாபீடத்தி ள்ள 
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.  

The Hon. Bimal Niroshan Rathnayake Weerakoon made and 
subscribed the Affirmation required by Law; and signed the Book at the 
Table. 
 

 
පතිඥාව: ගරු ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක 

ෙසෙනවිරත්න මහතා 
உ திப்பிரமாணம்:  மாண் மிகு ல மன் 

பின்  ஜயதிலக ெசெனவிரத்ன 
AFFIRMATION:  HON. LAKSHMAN PINTHU 

JAYATHILAKE SENEVIRATHNE 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක ෙසෙනවිරත්න මහතා නීති පකාර 

පතිඥාව දී ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය. 
மாண் மிகு ல மன் பின்  ஜயதிலக ெசெனவிரத்ன 

சட்டத்தினால் ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  
சபாபீடத்தி ள்ள த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.  

The Hon. Lakshman Pinthu Jayathilake Senevirathne made and 
subscribed the Affirmation required by Law; and signed the Book at the 
Table. 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES 
OFFICIAL REPORT 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සරත් මායාදුන්ෙන් 

මහතාෙග් ඉල්ලා අසව්ීම 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு சரத் 
மாயா ன்ேன அவர்கள  இராஜினாமா 

RESIGNATION OF HON. SARATH MAYADUNNE, MEMBER OF 
PARLIAMENT 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සරත් මායාදුන්ෙන් මහතා සිය    

මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  66 
(ආ) ව්යවස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත 
ලැබී ඇති බවත්, එකී ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන් කියවනු ලබන බවත් ෙමම ගරු 
සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී: 
அதன்பிறகு,  ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் க தத்ைத வாசித்தார்: 
Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

II 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චාමර සම්පත් දසනායක 

මහතාෙග් ඉල්ලා අසව්ීම 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு சாமர சம்பத் 

தசநாயக்க அவர்கள  இராஜினாமா 
RESIGNATION OF HON. CHAMARA SAMPATH DASANAYAKE, 

MEMBER OF PARLIAMENT 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මහතා සිය 

මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66 
(ආ) ව්යවස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත 
ලැබී ඇති බවත්, එකී ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන් කියවනු ලබන බවත් ෙමම ගරු 
සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී: 
அதன்பிறகு,  ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் க தத்ைத வாசித்தார்: 
Whereupon the Secretary-General read the following letter: 
 

3 4 
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XI සහ XII 
වැනි ෙකොටස් සහ තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් III සහ IV වැනි ෙකොටස් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය 

කළ යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

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

 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2014 වර්ෂය සඳහා අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 
[අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
Annual Performance Report of the Parliament of Sri Lanka for the 
year 2014. - [The Hon.  Lakshman Kiriella] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
(i) 2015 වර්ෂය සඳහා වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව; 

සහ 
(ii) 2003 අංක 3 දරන රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 16 

වන වගන්තිය පකාරව නිකුත් කරන ලද පූර්ව මැතිවරණ අයවැය 
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2015.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2002 අංක 25 දරන සාපරාධි කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව 
දැක්වීෙම් පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් 
අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජුනි මස 25 දිනැති අංක 
1920/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.- 
[අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.-[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක 

මැතිතුමා. 
 

 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
''ඇවන්ට් ගාර්ඩ්'' ගනුෙදනුව 

"எவன்ற்-கார்ட்" ெகா க்கல்வாங்கல்  
"AVANT GARDE" DEAL  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා.   

අෙප් රෙට් අවි බලය තිෙබන, මුදල් බලය තිෙබන ඒ වාෙග්ම 
සන්නද්ධමය පුහුණුව ලත් කණ්ඩායම් සිටින සමාගමක් සහ 
ෙද්ශපාලකයන් අතර ගනුෙදනුවක් තමයි මා  ෙමම පකාශෙයන් 
ෙහළිදරවු කරන්ෙන්.  ෙම් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ය චම්පික 
රණවක මහතා පකාශ කළා, වර්තමාන ආණ්ඩුව වංචනිකයන්ට 
දඬුවම් ෙදනවාද නැද්ද කියා බලන ලිට්මස් පරීක්ෂාව තමයි ෙම් 
"ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" ගනුෙදනුව කියා. නමුත් දැන් ෙපන්නුම් කරමින් 
සිටින්ෙන් එම ගනු-ෙදනුෙව් ලිට්මස් පරීක්ෂාෙවන් ආණ්ඩුව 
අසමත් බවයි. මා එකින් එක ෙපන්වන්නම්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ෙහොඳින් 
අහෙගන ඉන්නවා, ගාල්ල ගැන කියෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියා 
දැනගන්න.  මම දන්නවා.   

නීතිය,  පුද්ගල තරාතිරම, පුද්ගලයා සතු ෙද්ශපාලන බලය, 
නිල බලය ෙහෝ මුදල් බලය මත කියාත්මක වන්ෙන් නම්, එයින් 
වඩාත්ම පීඩාවට පත් වන්ෙන් ෙම් රෙට් සාතිශය  බහුතරයක් වූ 
දුප්පත් පීඩිත ජනතාවයි. ෙම් රෙට් ෙපොලීසියත්, බන්ධනාගාරයත්, 
අධිකරණයත් තම අණසකට යටත් කරන්ෙන් දුප්පත් ජනතාව 
පමණක් බවත්, මුදල් බලය හා ෙද්ශපාලන බලය ඇත්තන්ට නීතිය 
යටපත් වන අයුරුත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සම්බන්ධ නීතිපති 
වාර්තාව සනාථ කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2012.10.20ට ෙපර මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවාව පවත්වාෙගන යනු 
ලැබුෙව් නාවික හමුදාව වූ අතර, පසුව හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාෙග් මැදිහත් වීම මත ජාතික 
ආරක්ෂාවට බරපතළ ෙලස බලපෑම් කළ හැකි මුහුදු ආරක්ෂක 
ෙසේවාෙව් පූර්ණ වගකීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවත පවරා ෙදනු 
ලැබුවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස් ථාෙව් 4(ආ) ව්යවස්ථාව යටෙත් රෙට් 
ආරක්ෂාවට බලපාන කාරණා සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගත යුත්ෙත් 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා විසිනුයි. එෙහත් එවැනි තීරණයක් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙගන නැහැ.  

(1) ෙමවැනි ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන තීරණ ගැනීමට 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට බලය තිෙබ් ද? එෙසේ බලය 
ෙනොමැත්ෙත් නම් ඔහුට එෙරහිව ගන්නා කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියා අප දැන ගන්න කැමැතියි.   

(2)  නයිජීරියා තානාපති වශෙයන් ෙසේවය කළ ඒ.එස.්පී. 
ලියනෙග් මහතා ලංකාව ෙවනුෙවන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් හා 
නයිජීරියා සමාගම අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුමට 
මැදිහත්කරුෙවකු ෙලස අත්සන් කර ති ෙබනවා. ෙමය 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙදකක් අතර ගනු-ෙදනුවක්. ඒ ගනු-
ෙදනුවට මැදිහත්කරුෙවකු ෙලස නයිජීරියාෙව් තානාපති 
වශෙයන් ෙසේවය කළ ඒ.එස.්පී. ලියනෙග් මහතා විසින් 
අත්සන් කර ති ෙබනවා. ඒ සඳහා ඔහුට බලය පවරා 
ඇත්ෙත් කවෙරකු විසින් ද? එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන 
ගන්න ඕනෑ.  

 ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ජාත්යන්තර ආරක්ෂක සමාගම සමඟ ඇති 
කර ගත් ගිවිසුම් අනුව පාෙවන අවි ගබඩාවක් ලංකා මුහුදු 
සීමාෙව් පවත්වාෙගන යාෙම් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. සියලු අවි ගබඩා පවත්වාෙගන යා යුත්ෙත් 
ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාව තුළයි. ඒ වාෙග්ම භාවිත කරන 
සෑම ගිනි අවියක් සඳහාම end-user certificate එකක් තිබිය 
යුතු බව දක්වා තිෙබනවා. ඒ අනුව සෑම ගිනි අවියක්ම ඒ ඒ 
රටවල ලියා පදිංචි බලපත සහිත ඒවා විය යුතුයි.  

(3) ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාෙව් පවත්වා ෙගන යා යුතු පාෙවන 
අවි ගබඩාව ගාලු වරාෙය් සථ්ානගත කිරීමට අවසර දුන්ෙන් 
කවර බලධාරිෙයකු විසින් ද? එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනගන්න ඕනෑ. සෑම අවියක් සඳහාම නීත්යනුකූල බලපත 
තිෙබ් ද? එෙසේම ගාලු වරාය තුළ පවත්වාෙගන යන ෙමම 
පාෙවන ආයුධ ගබඩාව පිළිබඳව ශී ලංකා ෙපොලීසිය 
දැනුවත්ව සිටියා ද?  

 2015.01.18 දින ගාල්ල නිෙයෝජ්ය ෙපොලිසප්තිතුමාට ලද 
ෙතොරතුරක් අනුව ගාල්ල වරාය තුළ ගාල් කර ඇති 
'මහනුවර' නමැති ෙනෞකාෙව් අවි ආයුධ ඇති බවත්, ඒවා 
ඉවත් කිරීෙම් කාර්යයක නිරත වී සිටින බවට ලද 
ෙතොරතුරු අනුව ගාල්ල මෙහසත්ාත් අධිකරණයට 
ෙතොරතුරු වාර්තා කරමින් ගාල්ල ෙපොලීසිය විසින් ඉදිරි 
පරීක්ෂණ සඳහා අවසර ඉල්ලුවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ගාල්ල ෙපොලිස ් සථ්ානාධිපතිතුමා අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන ලද වාර්තාෙව් සඳහන් කාරණා මම කියවන්නම්. 

 "ෙමම පරීක්ෂණවලදී, ෙමම 'මහනුවර' නමැති නැව 
පාෙවන අවි ගබඩාවක් ෙලස පවත්වා ෙගන යන බවටත් 
අඩි 20 x 20 පමාණෙය් කන්ෙට්නර් 22කින් යුත් ෙමම 
නැෙව් කන්ෙට්නර් 20කම අවි සහ උණ්ඩ තැන්පත් කර 
තිෙබන බවටත්, ඒවා විෙද්ශීය මුහුදු ආරක්ෂකයින් විසින් 
ෙමම ෙද්ශයට පැමිෙණන අවසථ්ාවලදී අවි ගබඩා කිරීම 
සඳහා භාවිත කරන ඒවා බවටත් අනාවරණය විය. ෙමම 
කියා දාමය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පුද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවාව 
මඟින් සිදු කරන බවත් අනාවරණය වූ අතර, එය 2012 
සැප්තැම්බර් 18වන දින සිට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනෙය් 
පාලනය යටෙත් කියාත්මක වන අතර, ඊට පථම ෙමය        

ශී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් ඉටු කරන ලද බව 
අනාවරණය විය. ෙමෙසේ පුද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවාවක් 
මඟින් එම කියා දාමය ඉටු කිරීම තුළින් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් සහ අවදානමක් ඇති බවට කරුණු 
අනාවරණය ෙව්. ෙමම අවි සහ උණ්ඩ කුමක් ෙහෝ 
අපරාධයකට සම්බන්ධ කර ගැනීෙමන් පසුව එම 
සථ්ානයට ෙගනැවිත් නැවත ගබඩා කරන්ෙන්ද යන්න 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයකි. එෙසේම රෙට් ෙපොලීසිය සහ 
තිවිධ හමුදාවට පරිබාහිරව අවි විශාල පමාණයක් භාවිත 
කරන නීති විෙරෝධි කණ්ඩායම් රට තුළ සැරිසරන්ෙන්ද 
යන්න පිළිබඳව විමර්ශනය කරමි. තවද විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය වූෙය් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආරක්ෂක ආයතනය 
මඟින් ශී ලංකා දක්ෂිණ ෙනෞකා කඳවුෙර් කන්ෙට්නර් 
ෙදකක අවි සහ උණ්ඩ ගබඩා කර ඇති බවයි. ඒ 
සම්බන්ධව දකුණු පළාත් නාවික ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් 
ඩී.ඊ.සී. ජයෙකොඩි මහතාෙග් පකාශය අනුව වැඩිදුරටත් 
තහවුරු වූෙය් එම කන්ෙට්නර් ෙදකට අමතරව රක්නා 
ලංකා පුද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනය මඟින් ශී ලංකා 
නාවික හමුදාෙව් දක්ෂිණ මූලෙය් ෙසේවා වනිතා ඒකකෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කාමර තුනකින් යුත් විශාල අවි 
ගබඩාවක් පවත්වා ෙගන යන බවය. - ෙම්ක අවි ගබඩා 
සංකීර්ණයක්. - එය රක්නා ලංකා ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 
ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා අවි නිකුත් කරන බවත්, එය                 
ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් පාලනයකින් ෙතොරව එම 
පුද්ගලික ආරක්ෂක සමාගම මඟින් පාලනය වන්නක් 
බවයි.  ෙමෙසේ විශාල අවි පමාණයක් ශී ලංකා රජෙය්, 
ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ තිවිධ හමුදාෙව් අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව 
පුද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවයක් තුළ භාවිත කිරීම ෙහේතුෙවන් 
රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇතිෙව්ද යන්න 
පිළිබඳව වැඩි දුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යමි. එෙසේම 
ෙමම අවි ශී ලංකා රජය මඟින් ඇණවුම් කළ අවිද? එෙසේ 
ඇණවුම් කිරීමට ඇති නීත්යනුකූල බලය කවෙර්ද යන්න 
පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කරමි."  

 ෙම් තමයි ෙපොලිස ් සථ්ානාධිපතිවරයා විසින් ගාල්ල 
මෙහසත්ාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව.  

 පසුව ඉදිරි විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
භාර වුණා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සතුව සව්යංකිය ගිනි 
අවි 3,154ක් සහ ඒ සඳහා භාවිත කරන උණ්ඩ 770,059ක් 
ගාලු වරාෙය් තිබූ මහනුවර නැෙව් කන්ෙට්නර් 7ක ගබඩා 
කර ඇති බව අනාවරණය වුණා. ශී ලංකාව ඇතුළත භාවිත 
කරන අවි ආයුධ නීත්යනුකූල වීමට නම් ඒ සඳහා ගිනි අවි 
පාලකෙගන් අවසර පතක් එක් එක් අවිය සඳහා නිකුත් කර 
තිබිය යුතුයි. ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙහෝ තිවිධ හමුදාව සතු අවි 
ආයුධ නිශච්ිතව ඔවුන්ෙග් ඉන්ෙවන්ටිවල ඇතුළත් 
ෙවනවා. කිසිදු පුද්ගලයකුට ෙහෝ ආයතනයකට ගිනි අවි 
ආඥා පනතට පරිබාහිරව ගිනි අවි භාවිත කිරීමට ඉඩ කඩ 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව ෙමම සියලු ගිනි අවි නීති 
විෙරෝධි ගිනි අවි ෙවනවා. ගිවිසුම් අනුව ෙමම ගිනි අවි 
සඳහා end-user certificate එක පවා නැහැ.  

(4)  එක් එක් ගිනි අවි සඳහා නීත්යනුකූල ෙල්ඛන ෙමොනවාද? 
එම අවි අධීක්ෂණය කරන්ෙන් කවුරුන්ද? 

 ඒවා ගැන ෙම් රට දැන ගන්නට ඕනෑ. සව්යංකිය අවි 
කන්ෙට්නර් ගණන් පුහුණුව ලත් හමුදා ෙසබළුන් දහස ්
ගණනක් සිටින සමාගමක් පාවිච්චි කරනවා. ෙම් ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කරන්නට ඕනෑ. ෙමම සියලු 
අවි ආයුධ නීති විෙරෝධි ආයුධයි කියලා මම ෙමම සභාවට 
ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

ෙම්වා විවිධ ජාවාරම් සඳහා ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. අවි 
ජාවාරම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු සී මාර්ෂල්වරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය 
කළ කපිතාන් යූ.එස්.ෙක්. දිසානායක මහතා ලබා දුන් 
පැමිණිල්ලක සඳහන් ෙවනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, එම ආයතනෙය්ම වැඩ කරන ලද 
ෙද්ශකීර්ති රණවිරු කපිතාන් යූ.එස්.ෙක්. දිසානායක මහතා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද එම පැමිණිල්ල ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  දැන 
ගැනීම පිණිස මම සභාගත* කරනවා. 

ෙමම ආයුධ රට තුළ ෙහෝ පිටත විවිධ අපරාධ කියාකාරකම් 
සඳහා ෙයොදා ෙනොගත් බවට ලබා ෙදන සහතිකය කුමක්ද? පාෙවන 
අවි ගබඩාෙව් ඇති ආයුධ අතරින් සී මාර්ෂල්වරුන් ෙවත නිකුත් 
කරන ආයුධ සඳහා booking note එකක් මඟින් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබාගත යුතුව තිෙබනවා. 

 

(5) ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් එවැනි අනුමැතියක් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා ද? එෙසේ අනුමැතිය ලබාගත් පසු ලබා ෙගන ඇති 
ආයුධ පමාණය ෙකොපමණද? ඒ කවර රටවල ආයුධ සඳහා 
ද? ෙම් දක්වා සී මාර්ෂල්වරුන් ෙවත නිකුත් ෙනොකළ අවි 
වර්ග සහ සංඛ්යාව ෙකොපමණද? ෙම් අවි පාවිච්චි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගත යුතුයි. 

අගමැතිවරයාෙග් පධානත්වෙයන් -අගමැතිතුමා මා ඉදිරිපිට 
ඉන්නවා- පැවැති විමර්ශන සමාෙලෝචනයකදී ඒ වන විට 
අධිකරණය භාරයට ෙගන තිබූ ඇවන්ගාඩ් හිමිකරුෙග් විෙදස් 
ගමන් බලපතය නිදහස් කිරීමට නිර්ෙද්ශ කරන ෙලස ආණ්ඩුෙව් 
පබලයින් ෙදෙදෙනක් තමන්ට දන්වා සිටි බව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසොලිසිටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් මහතා 
පකාශ කළා. අධිකරණය භාරෙය් තිබුණු විෙදස් ගමන් බලපතය - 
passport - නිදහස් කිරීම සඳහා අමාත්යවරෙයක් මැදිහත් වුණා 
කියලා ඔහු කිව්වා. ඒ අගාමාත්යවරයා යටෙත් ඇති වංචා දූෂණ 
කමිටුෙව් උපෙද්ශකවරෙයක්. දැන් ඔහු අමාත්යවරෙයක්. ඔහු 
ඒකට මැදිහත් වුණා කියලා අගමැතිවරයා හිටපු සාකච්ඡාවකදී 
සුහද ගම්ලත් මහතා පකාශ කළා. එෙසේම, ෙසොලිසිටර් ජනරාල් 
සුහද ගම්ලත් මහතා ජනාධිපති හමු වී, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුත්තන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන්න දැයි විමසා සිටි බව අනාවරණය 
වුණා.  

සුහද ගම්ලත් මහතා ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරයාෙගන් අහනවා, 
"ෙමම ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අත් 
අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කරන්නද?" කියලා. ජනාධිපතිවරයාෙගන් එෙසේ විමසා 
සිටිනවා, සුහද ගම්ලත් මහත්මයා; ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා. 
අගාමාත්යවරයාත් හිටපු සාකච්ඡාවකදී ඔහු එෙසේ ඇසූ බව ඔහු 
විසින්ම පකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.  

මා තව දුරටත් කියන්නම්. ෙසොලිසිටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් 
මහතා ජනාධිපති හමු වී ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
වගකිව යුත්තන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නිෙයෝගයක් නිකුත් 
කරන්න දැයි විමසා සිටි බව අනාවරණ  වුණා. එෙහත්, ඊළඟ 
සතිෙය්දී පැවති විමර්ශන පගතිය පිළිබඳ රැස්වීමකදී සුහද ගම්ලත් 
මහතාම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට අපරාධ 
ෙචෝදනා නැති බව පකාශ කළා. ජනාධිපතිවරයා හමු වී කරන ලද 
විමසීම සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙගන් කරන ලද විමසීෙම්දී, 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් එවැනි විමසීමක් කළ බව ඔහු පිළිගත්තා. ඒ 
අවස්ථාෙව් අගාමාත්යවරයා මුලසුෙන් හිටියා. සුහද ගම්ලත් 
මහත්මයා ජනාධිපතිවරයාෙගන් එවැනි එකක් විමසූ බව ඒ 
අවස්ථාෙව්දී පිළිගත් බව අගාමාත්යවරයා  දන්නවා.  

ෙම් පිළිබඳව අදාළ ලිපි ෙගොනුව භාරව කටයුතු කළ නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 25කට අධික පළපුරුද්දක් ඇති 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු වන අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වසන්ත 
නවරත්න බණ්ඩාර මහතා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
පනත් තුනක් යටෙත් අපරාධ ෙචෝදනා ෙගොනුෙකොට නඩු පැවරිය 
හැකි බව ෙපන්වා දුන්නා. ඔහු ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඔහුෙග් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 30යි  කිව්වා. ඔහු පරීක්ෂා කර තිෙබන අපරාධිතම, 
දූෂිතම ගනු-ෙදනුව ෙම්ක බව කිව්වා. ඒ අනුව පනත් තුනක් 
යටෙත් නඩු දාන්න පුළුවන් කියලා අගාමාත්යවරයා හිටපු 
සාකච්ඡාවකදීම අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වසන්ත නවරත්න 
බණ්ඩාර පකාශ කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මංගල සමරවීර 
අමාත්යවරයා කියා සිටිෙය්, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
නඩු පැවරීම සුදුසු ෙනොවන බැවින් අෙනකුත් පනත් යටෙත් නඩු 
පවරන ෙලසයි.  

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දාන්න එපා. 
අෙනක් පනත් යටෙත් නඩු දාන්න  කිව්වා.  

අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර 
මහතා විසින් නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව මා සතුව 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් නීතිපතිවරයාට යවන ලද ඒ වාර්තාෙව් 
සිංහල පිටපත.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාර්තාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
පනත් තුනක් යටෙත් නඩු පවරන්න පුළුවන් කියලා. ෙමොනවාද  
අදාළ ෙචෝදනා? ශී ලංකාවට අනවසර අවි ආනයනය කිරීම, වලංගු 
බලපතයක් ෙනොමැතිව ගිනි අවි හා පතෙරොම් ළඟ තබා ගැනීම, 
ඉහත වැරදි සිදු කිරීම සඳහා සහාය දීම හා කුමන්තණය කිරීම.  

''ඉහත සඳහන් සැකකරුවන් පස් ෙදනාට එෙරහිව බැලු 
බැල්මට ෙපෙනන ශක්තිමත් ෙචෝදනා පවතින අතර, ඉහත සඳහන් 
කරන ලද නීතිමය පතිපාදන යටෙත් ඔවුන්ට එෙරහිව කටයුතු කළ 
යුතු ෙව්. ඔබ මාෙග් නිර්ෙද්ශ සමඟ එකඟ වන්ෙන් නම්, මා 
නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන පළමු පියවර වන්ෙන් සැකකරුවන් පස් 
ෙදනාම අත් අඩංගුවට ෙගන මෙහස්තාත්වරයා ඉදිරියට 
පැමිණවීමට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට නිෙයෝග කළ 
යුතු බවයි.''  

ඒ තමයි, ඒ පරීක්ෂණ ලිපි ෙගොනුව භාරව කටයුතු කරන               
ලද අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයාෙග් මතය. ඔහු 
නීතිපතිවරයාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබ කැමති නම් ෙම් අය                      
අත් අඩංගුවට ෙගන මෙහස්තාත් අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා මා එම වාර්තාව සභාගත* කරනවා. ඒ වාර්තාව අනුව අදාළ 
පගති සමාෙලෝචනෙය්දී සඳහන් කළ පරිදි ගිනි අවි ආඥා පනත, 
පුපුරන දව්ය ආඥා පනත, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යන 
පනත් යටෙත් නඩු පැවරිය හැකියි කියලා ඔහු පකාශ කළා. 

තවත් එක් අවස්ථාවකදී, දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂක 
ෙල්කම් බස්නායක මහතා ෙම් විමර්ශන ෙකරී ෙගන යන අතරදී, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපති නිශ්ශංක ෙසේනාධිපතිෙග් විෙදස් ගමන් 
බලපතෙය් තහනම ඉවත් කරන්නැයි මෙහස්තාත්වරයාට ලිපියක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ආරක්ෂක ෙල්කම් බසන්ායක 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙහස්තාත්වරයාට ලිපියක් යවනවා, ෙමම ගමන් බලපතෙය් 
තහනම ඉවත් කරන්න කියලා! ඒ ලිපිය ලියන්ෙන් කවදාද? ඉරිදා 
දිනයක. රජෙය් නිවාඩු දිනයක ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ලිපි 
ලියනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවනුෙවන්! පුදුමසහගත කරුණ 
වන්ෙන් ඔහු එම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් රජෙය් නිවාඩු දිනයක 
වීමයි.  

(6) ආරක්ෂක ෙල්කම් ධුරය දැරූ බසන්ායක මහතා තමාෙග් 
තනතුරට නැති බලයක් ආෙරෝපණය කර ගනිමින් 
අධිකරණයට බලපෑම් කිරීම සාමාන්යෙයන් කළ 
හැක්කක්ද? ඒ අයුරින් කටයුතු කළ ආරක්ෂක ෙල්කම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ගත් කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් කර ඔහුට විරුද්ධව කියා 
මාර්ග ගන්නවාද? 

 නීතිපතිවරයා රජෙය් නීතිඥවරෙයක්. ඔහු වැටුප් ලබන්ෙන් 
රජෙයන්. එම නීතිපතිවරයා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ 
ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට පමාණවත් සාක්ෂි නැතැයි 
අධිකරණයට පකාශයක් කළා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු 
මුදලින් යැෙපන, වැටුප් ලබන ෙම් රෙට් නීතිපතිවරයා දැන 
ගන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් විමර්ශනය 
කරලා සව්ාධීනව ඉදිරිපත් කරන ෙචෝදනා අධිකරණයට 
ෙගොනු කරන්න. මාස ගණනක් තිසේසේ ෙපොලීසිෙය්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවංක නිලධාරින් විසින් 
කැපවීෙමන් ෙගොනු කරන ලද ෙචෝදනා ඔහු එක පෑන් 
පහරකින් නිෙෂේධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
නීතිපතිවරයාට ෙමවැනි අසීමිත බලයක් ලැබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. නීති විෙරෝධි 
අවිවලට නීත්යනුකූල අවි කියලා කියන්න ඔහුට පුළුවන්ද? 
අපි නීතිපතිවරයාට කියනවා, තමන්ෙග් තනතුෙර් බලය 
අවභාවිත කරන්න එපා කියලා. ඔහු ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පධානිෙයක්. ඔහුව ෙම් සභාව ඉදිරියට ෙගන්වන්නට ඕනෑ. 
ඔහු ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් පශන්වලට උත්තර 
සපයන්නට ඕනෑ.  ඔහු ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ, 
සල්ලි තිෙබන, ෙද්ශපාලන බලය තිෙබන අයට එල්ල වන 
ෙචෝදනා පමණක් යටපත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  
පසු ගිය රජෙය් දූෂිතයන්ට එෙරහි ලිපි ෙගොනු ඔහුෙග් 
ෙම්සය උඩ තබා ෙගන ඉන්නවා. අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට 
කියන්ෙන්,  ෙම් නීතිපතිවරයාෙග් තීරණ ෙනොෙවයි,  ෙම්වා 
පිටු පස සිටින්ෙන් ෙම් හවුල් ආණ්ඩුෙව් ඉහළම පුද්ගලයන් 
බවයි.  

(7) මා අගමැතිවරයාෙගන් අහන්න කැමැතියි, "ගාලු වරාෙය් 
පාෙවන අවි ගබඩාව පිළිබඳව ඉදිරිෙය් දී ගන්නා කියා 
මාර්ගය කුමක්ද?" කියලා.  

 2015.05.14 වැනි දින පැවැති මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී 
කැබිනට් පකාශක අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා  
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් නිකම් පන්සල් ගිහිල්ලා එන ගමන් 
කිව්ව ෙදයක් ෙනොෙවයි. කැබිනට් මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී 
රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යවරයා  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
එතුමා කිව්වා, තමන්ට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමන් 
ෙචෝදනා යටපත් කර ගන්න මාසිකව රුපියල් මිලියන 
විසස් බැගින් අල්ලස ් ෙදන්න උත්සාහ කළා කියලා. 
කැබිනට් ඇමතිවරයකු  මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කියනවා, 
ෙචෝදනා යටපත් කරන්න, ඒ ගැන අදින්ෙන් නැතුව 
සිටින්නට  මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ ෙදසීය ගණෙන් 
ෙදන්නම් කිව්වාය කියලා. දැන් මම අහන්න කැමැතියි, 
"රාජිත ෙසේනාරත්න මන්තීවරයා ෙම් පිළිබඳව  අල්ලස ්ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා ද?" කියලා. රජෙය් 
අමාත්යවරයකුෙග් වගකීම ඒකයි.  

ඔහුට - කැබිනට් ඇමතිවරයකුට, කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයකුට - කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් පශ්න යටපත් කිරීම 
සඳහා අල්ලස ් ෙදන්න සූදානම් කළා නම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා  විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙමම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. රජයට ෙකෝටි ගණනක විෙද්ශ විනිමයක් උපයා 
ගැනීමට හැකිව තිබූ මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවාව යටි අරමුණකින් 
අයුතු ෙලස රක්නා ලංකා සමාගම හරහා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට 
ලබා දීෙම් සිට පාෙවන අවි ගබඩාව ගාලු වරාෙය් ස්ථාන ගත කර 
පවත්වාෙගන යාම යන  සිද්ධීන් සියල්ල ගත් විට හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්  ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂටත්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමටත්, ඒ 
සඳහා මැදිහත් වූ සියලු ෙදනාටත් විරුද්ධව නඩු පවරන්නට 
පුළුවන්.  ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා මැළි වන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
රෙට් අපරාධ යට ගහන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ, ෙවනත් ෙවනත් 
තනතුරු මාර්ගෙයන්.  

(8) ෙම් ආණ්ඩුෙව් පබලයන්ෙග් මැදිහත්වීම සහ දැඩි බලපෑම 
ෙහේතුෙවන් නීතිපතිවරයා යටපත් කරන ලද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සම්බන්ධ අපරාධ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් නැවත ස්වාධීන 
විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට පියවර ගන්නවාද කියලා  දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ෙද්ශීය මුහුදු ආරක්ෂකයින් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක් 
පිහිටුවීමට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් ෙද්ශීය හමුදා පුහුණු 
ආයතනයක් - අපි අහනවා, ෙම් රෙට් කාටද හමුදා පුහුණුවක් 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියා.   සාමාන්යෙයන් security 
company එකක් security guard ෙකෙනකුට අවි ආයුධ පුහුණුව 
ෙදන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්? ෙපොලීසිය ෙවඩි 
පිටියට ගිහිල්ලා තමයි ඒ අවි ආයුධ පුහුණුව ෙදන්ෙන්. ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක් තමයි පුහුණුව ෙදන්ෙන්. හැබැයි ෙමතැන ෙමොකක්ද 
සිදු ෙවන්ෙන්?  

ෙද්ශීය මුහුදු ආරක්ෂකයන් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක් 
පිහිටුවීමට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන්  2013.04.17 දින අවසර ඉල්ලා තිබූ අතර,   
කිසිදු විමර්ශනයකින් ෙතොරව දින 10ක් ඇතුළත එයට අනුමැතිය 
ලබා ෙදනවා. අවි ආයුධ භාවිතය පුහුණු කිරීම සඳහා තිවිධ හමුදාව 
සහ ෙපොලීසියට පමණක් හිමි බලය කඩිමුඩිෙය් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් ෙවත ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ස්වයංකිය අවි 
ආයුධ භාවිතය පුහුණු කිරීම සඳහා පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න ෙම් 
රෙට් කවර සමාගමකටද පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියලා අපි 
අහනවා. ෙම්වා tuition කඩ ද? ෙම්වා ෙකොත්තු කඩ ද? ෙම්වා 
හමුදා පුහුණු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන. හමුදා ෙසොල්දාදුවන් පුහුණු 
කරන්න, අවි ආයුධ භාවිතය පුහුණු කරන්න මධ්යස්ථාන ආරම්භ 
කරන්න දින 10න් අවසර ෙදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම 
අවසරය ඉල්ලන ලද ලිපියත්,  අවසර ෙදන ලද ලිපියත්  මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  සභාගත*  කරනවා.  

තිවිධ හමුදාවට සහ ෙපොලීසියට ඇති බලය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ෙවත පවරන ලද්ෙද් කවර නීතියක් යටෙත් කවර බලධාරියකු 
විසින් ද? ෙම් යටෙත් පුහුණුව ලැබූවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද?  
ඔවුන් කවුද? විෙද්ශිකයන්ට අවි ආයුධ පුහුණුව ලබා දීමට දී ඇති 
බලය කුමක්ද? විෙද්ශිකයන් ඇවිල්ලා අවි ආයුධ පුහුණුව ලබා 
ගන්නවා. එෙහම බලයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහේද? ජාත්යන්තර පශ්න 
මතු ෙවන්න බැරිද? ISIS තස්තවාදියකුට පුහුණුව ලබා දුන්නා 
කියලා කිව්ෙවොත් ෙමොකක්ද මතු ෙවන්න පුළුවන් ගැටලුව?  ඒකට 

11 12 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙම් මුදල් යටි මඩි ගහපු අය හවුල් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට තමයි ඒවාට වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
ස්වයංකිය අවි ආයුධ පුහුණු කිරීම සඳහා ෙමම සමාගමට අවසර 
ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, CID වාර්තාව අනුව ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගෙම් පසු ගිය අවුරුදු ෙදකක ගිණුම් වාර්තා බැලුවාම ආදායම 
රුපියල් බිලියන 30.9යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 3,039ක්. 
කල්පනා කරලා බලන්න, පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි 3,039යි. හැබැයි ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එම 
ගිණුම් වාර්තා අනුව තෑගි සහ පරිත්යාග වශෙයන් පමණක් රුපියල් 
මිලියන 853ක් වැය කරලා තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි දැන 
ගන්නට ඕනෑ, ෙම් තෑගි දුන්ෙන්; ෙම් පරිත්යාග කෙළේ කාටද 
කියලා. සභාපතිවරයාෙග් වියදම වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
1,294ක් ගිණුම් ගත කරලා තිෙබනවා. සභාපතිවරයාෙග් වියදම 
රුපියල් මිලියන 1,294යි. එනම් සභාපතිවරයාෙග් වියදම ෙකෝටි 
129.4යි. ඒ වියදම් ෙමොනවාද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන 
ගන්න ඕනෑ. සභාපතිවරයාෙග් බිරිඳෙග් වියදම රුපියල් මිලියන 
191යි. රුපියල් ෙකෝටි 19.1යි. ෙහේතු සඳහන් ෙනොවන වියදම් 
හැටියට තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 574ක්. ෙකෝටි 57.4ක් 
තිෙබනවා ෙහේතුවක් සඳහන් ෙනොවන වියදම්. එෙහනම් කළු සල්ලි 
ෙම් සමාගම ඇතුෙළේ හුවමාරු ෙවලා නැද්ද? සභාපතිවරයාට  
බිලියනයකට වඩා වියදම් ෙවනවා නම් අවුරුදු ෙදකකට, තෑගි 
හැටියට  රුපියල්  මිලියන 600ක්, 700ක් ෙදනවා නම්,  ෙමොකක්ද 
ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි 
වියදමක් දරා තිෙබන බව CID වාර්තා මඟින් අනාවරණය ෙවනවා.  

දැනට අනාවරණය වී ඇති පරිදි "සිරිලිය සවිය'' සහ "පුෂ්පා 
රාජපක්ෂ පදනම" යන සංවිධානවලට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමන් 
මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒවා පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, සිරිලිය සවියට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනමට ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමන් 
මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි, ගාල්ෙල් ඡන්දයට ෙකොච්චර වියදම් කළා ද 
කියලා. ඒක අගමැතිතුමා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ගාල්ෙල්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කණ්ඩායෙම් නායකත්වයට මුදල් ලැබුෙණ් 
ෙකොෙහන්ද කියලා ෙසොයා බැලීම ගරු අගාමාත්යවරයාෙග් 
වගකීමක් කියලා මා කල්පනා කරනවා. - ගරු ගයන්ත මන්තීතුමා 
ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් නම ෙනොෙවයි කියලා විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ.- ඒවා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි.   

මුදල් බලය තිෙබන, අවි බලය තිෙබන, සන්නද්ධ පුහුණු බලය 
තිෙබන සමාගමක් ගැන තමයි  අපි ෙම් සාකච්ඡාව අද පටන් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් ෙමම සැක සහිත 
වියදම් ෙමොනවාද? එෙසේම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවතින් 
පරිත්යාග වශෙයන් මුදල් ලබා දී ඇති ආයතන, පුද්ගලයන් හා 
පදනම් ෙමොනවාද හා ඒ එක් එක් අය ෙවත ලබා දී ඇති මුදල් 
පමාණය කවෙර්ද කියා වාර්තාවක් හරහා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි කියා  සිටිනවා.  

2012.12.15 වන දිනැති අංක 36 දරන, රක්නා ලංකා සහ 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම අතෙර් පැවැති බද්ධ ව්යාපාර ගිවිසුම අනුව 
රක්නා ලංකා සමාගමට ලාභෙයන් සියයට 50ක මුදලක් ෙගවිය 
යුතුයි. ඔවුන් අතර ඇති එකඟතාව අනුව ලාභෙයන් සියයට 50ක් 
රක්නා ලංකා සමාගමට ෙගවන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. 
එෙහම මුදල් ෙගවලාත් නැහැ. ෙම් දක්වා එෙලස ෙගවා තිෙබන 
මුදල් පමාණය ෙකොපමණ ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ කියා මා  කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, චම්පික රණවක අමාත්යවරයා කිව්ව 
පරිදි, වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් වංචා, දූෂණ පිළිබඳව ලිට්මස් පරීක්ෂාව 
තමයි ෙම්ක. ෙම් ආණ්ඩුව දඬුවම් ෙදන්න සූදානම්ද, දූෂිතයන් 
එක්ක එකට ෙතොටිල්ෙල් නැළෙවන්න සූදානම් ද කියන එක 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පරීක්ෂණය හරහායි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ගරු අගාමාත්යවරයාෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, එතුමාෙග් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් කවර අය ෙම්කට 
සම්බන්ධ වී තිෙබනවා ද, ෙමයට අදාළව එතුමාෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් අයෙග් ෙමොන ෙමොන ගනු-ෙදනු තිෙබනවා ද,  කියන 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ෙම් 
කරුණු පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නය කියායි.  

ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා මට වැඩිපුරත් ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව නැවත වතාවක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කරුණු දැක්වීම අවසන් කරනවා.    

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. 

 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 

කවුන්සලෙය් වාර්තාව: ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 

මානව හිමිකම් කවුන්සලය ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව 
පිළිබඳවත්, ඒ ගැන ලැබී තිෙබන පතිචාර පිළිබඳවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමයි පළමුෙවන්ම මෙග් යුතුකම හැටියට 
මා සලකන්ෙන්. ෙම්වා සිදු වන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුෙණ් 
නැති නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. මටවත්, ආණ්ඩුවටවත් විෙශේෂ වගකීමක් නැහැ, ෙම් 
ගැන පළමුෙවන්ම මාධ්යයට පකාශ කරන්න. වගකීම hybrid 
ෙනොෙවයි. වගකීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ නිසා යම් 
කිසි වාර්තාවක් පිට වන අවස්ථාෙව්දී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පිළිබඳ 
පකාශයක් කරන කාලය තුළදී  මාධ්ය ඒ පිළිබඳව වගකීෙමන් 
වාර්තා කළ යුතුයි කියා මා  මතක් කරන්න කැමැතියි. 

2009 දී අප රට මුහුණ දුන් තස්තවාදී අභිෙයෝගය අවසන් වීමත් 
සමඟම කල් පවත්නා ස්ථිරසාර ජනවාර්ගික සාමයක් ඇති කිරීම 
ඉලක්ක කරගත් සංහිඳියාව ඇති කර ගැනීම සඳහා ෛධර්ය 
සම්පන්නවත්, අවස්ථානුකූලවත් අප විසින් පියවර ගත යුතුව 
තිබුණා. එෙහත් එය එෙසේ සිදු ෙනොවුණු නිසා ජාත්යන්තර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පජාවෙගන් අප රට ෙලොකු පීඩනයකට ෙගොදුරු වුණා. එහි 
පතිඵලයක් ෙලස එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසම 
හරහා අභිෙයෝග අප රටට එල්ල වුණා. ෙපොදුෙව් අප රටට ඇති ෙව් 
යැයි අනුමාන කළ සම්බාධක හරහා අෙප් ආර්ථිකයට, තස්තවාදී 
අභිෙයෝගය පරාජය කරන්නට නායකත්වය දුන් රණ විරුවන්ට හා 
ෙද්ශපාලන නායකත්වයට බලවත් පීඩනයක් ඇති ෙව් යැයි අප 
උපකල්පනය කරමින් සිටියා. එෙහත් අප රෙට් ජනතාව පසු ගිය 
මැතිවරණ ෙදෙක්දී ගත් ඓතිහාසික තීරණයනුත්, එහි පතිඵලයක් 
ෙලස ෙත්රී පත් වුණ ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අපෙග් රජය 
අවතීර්ණ වුණ යහපාලන කියා දාමයනුත් නිසා ජාත්යන්තර පජාව 
යළි අප රට ෙකෙරහි විශ්වාසයකින් යුතුව අවධානය ෙයොමු 
කරමින් සිටිනවා. එහි පතිඵලයක් ෙලස අප රටත්, අෙප් 
ආර්ථිකයත්, රණ විරුවන් ඇතුළු ෙද්ශපාලන නායකත්වය මුහුණ 
දුන් තුන් බිය නැති වී තිෙබන වාතාවරණයක් තුළ පසු ගිය සතිෙය් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් වාර්තාව 
සම්බන්ධ ඇති වුණු කියා දාමය 2009 මැයි මස ලබා ගත් 
ජයගහණෙය් සිට ඇති වූ තත්ත්වය ෙමම උත්තරීතර සභාව හරහා 
රට හමුෙව් තබන්නට මා අදහස් කරනවා. 

ඔබ සියලු ෙදනා දන්නා පරිදි, ශී ලංකාෙව් පැවති තස්තවාදී 
ගැටුම 2009 මැයි මස අවසානයට පත් වීමත් සමඟ එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා එවක සිටි 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන් ශී ලංකාෙව් සංචාරයක නිරත 
වුණා. එම සංචාරය අවසානෙය්දී එවක ට පැවති රජය සහ එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් ඒකාබද්ධ පකාශයක් නිකුත් කරනු 
ලැබුවා. ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාගත කිරීම සඳහා 
මා එම ෙල්ඛනය ඇමුණුම “ඒ“ ෙලස  සභාගත* කරනවා. 

එම පකාශෙය් අන්තර්ගත කාරණා අතර තිරසාර සාමය සහ 
සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය කරන වාතාවරණය සැකසීමට ෙදමළ 
පක්ෂ ඇතුළුව සියලු පක්ෂ සමඟ වඩා පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා 
ආරම්භ කිරීෙම් අධිෂ්ඨානය නිශ්චිතව අන්තර්ගත කර තිබුණා.  
එෙමන්ම, අන්තර් ජාතික මානව හිමිකම් සම්මතයන් සහ                       
ශී ලංකාෙව් ජාත්යන්තර බැඳීම් පකාරව මානව හිමිකම් පවර්ධනය 
සහ ආරක්ෂා කිරීම පිණිස වූ කැපවීම ද පැහැදිලිව අවධාරණය කර 
තිබුණා.    අපියි  -ශී ලංකාවයි- ෙම්කට  කැපවීම පකාශ කෙළේ. 
ෙවනත් රටවල් ෙනොෙවයි.  

ජාත්යන්තර මානුෂීය සහ මානව හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය 
කිරීම පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා වගවීම සම්බන්ධෙයන් කියා 
මාර්ග ගන්නා බවට ද එවකට පැවැති රජය පකාශ කර සිටියා. ඒ 
දුන්නු පතිඥාව ඒ රජය විතරක් ෙනොෙවයි, අපත්  කියාත්මක කළ 
යුතුව තිෙබනවා, අපි ඒෙකන් ඈත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්. අපි එයට 
බැඳිලායි ඉන්ෙන්.  

ඊට දින කිහිපයකට පසුව මැයි මස 27වන දා ජිනීවා හි මානව 
හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී ශී ලංකාව විසින්ම ෙයෝජනා කරන ලද 
"මානව හිමිකම් පවර්ධනෙය්දී සහ ආරක්ෂා කිරීෙම්දී ශී ලංකාවට 
සහාය වීම" නම් වූ ෙයෝජනාව බහුතර ඡන්දයකින් අනුමත කරගනු 
ලැබුවා. එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
ඇමුණුම "බී"  ෙලස සභාගත* කරනවා. 

“ඒ“ සහ “බී“ ඇමුණුම්වල ඉංගීසි පිටපත් ද මානව හිමිකම් මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් නිර්ෙද්ශවලට රජය විසින් ලිඛිතව දුන් 
පිළිතුර ද මා සභාගත** කරනවා. 

ෙමහි තිබුණු කරුණු අතර,  

- ශී ලංකාවට කල් පවත්නා සාමයක් සහ සංහිඳියාවක් 
උදාකර දීම සඳහා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
සංෙශෝධනය සම්පූර්ණෙයන් කියාත්මක කිරීම; 

- සියලු මානව හිමිකම් පවර්ධනය සහ ආරක්ෂා කිරීම පිණිස 
සහ මානව හිමිකම් බැඳීම් සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් 
නීතිෙය් පතිමාන ශක්තිමත් කිරීම පිණිස වූ අඛණ්ඩ කැප 
වීම; -අපි ෙම් පතිඥාව දීලා පත්වීම් භාර ගත්තා. 

- සමසත් මානව හිමිකම් භුක්ති විඳීෙම්දී වාර්ගික සුළුතර 
කණ්ඩායම්වලට එෙරහිව ෙවනස ් ෙකොට සැලකීම් 
ෙනොමැති බවට වග බලා ගැනීමට කියාකාරකම් ශක්තිමත් 
කිරීම; 

- හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් ආරාධනාෙවන් ලංකාවට පැමිණි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම්තුමා සහ 
රජය විසින් කරන ලද ඒකාබද්ධ පකාශය සහ එහි 
අන්තර්ගත අවෙබෝධතා අනුමත කිරීම  

යන ෙපොෙරොන්දු ද අන්තර්ගතව තිබුණා. ෙම් ෙපොෙරොන්දු 
සියල්ලම, අපි ෙයෝජනා කරලා අෙප් කැමැත්ෙතන් කියාත්මක 
කරන්න භාර ගත්ත වගකීම්. ඒවා කියාත්මක කරන එක තමයි 
පස්ෙසේ පශ්නයක් හැටියට මතු වුෙණ්. 

ඉහත සඳහන් කියා දාමයන් ජාත්යන්තර පජාව විශ්වාස කරන 
අන්දමට සිදු ෙනොවුණ ෙහයින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් 
විසින් දරුස්මාන් කමිටුව පත් කරනු ලැබුවා. එම කමිටුෙව් කටයුතු 
ෙනොපිළිගන්නා බවක් එවකට පැවති රජය අප රට ජනතාවට 
පැවසුවත්, එම කමිටුව සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට එවකට පැවති 
රජෙය් නිෙයෝජිතයන් විසින් කටයුතු කරනු ලැබුවා. එපමණක් 
ෙනොව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් දරුස්මාන් කමිටුව හරහා 
ගත් කියා මාර්ගත්, එල්එල්ආර්සී කමිටුව හරහා ශී ලංකා රජය ගත් 
කියා මාර්ගත් අතර බාධාවකින් ෙතොරව සම්බන්ධයක් ඇති බව 
එම රජෙය් විෙද්ශ ඇමතිතුමා ලිඛිතව 2011 ෙපබරවාරි 15 දා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්ට දන්වනු ලැබුවා. එෙහම නම් 
එෙසේ සම්බන්ධයක් ඇති බව දැන්වූෙය් විෙද්ශ ඇමතිතුමායි; 
ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එපමණක් ෙනොව, කවර  පුද්ගලයකු 
ෙහෝ ආයතනයක් විසින් කරනු ලැබ ඇති වැරැදි සම්බන්ධව 
වගකීම් පැවෙරන වග වීෙම් යාන්තණයක් ඇති කරන බවටද පසු 
ගිය රජය විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්ට දන්වනු ලැබුවා. 
ඒ කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව නීතිය අනුව 
කියාත්මක කරන්න අප කැපවී සිටිනවා කියන එකයි.  

2010 මැයි මස 15වන දා එවකට සිටි ජනාධිපතිවරයා විසින් 
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 
සභාව පත් කරනු ලැබුවා. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් වගකීම වුෙණ් 
ලංකාෙව් පැවැති යුධමය ගැටුම පිළිබඳ ආපසු හැරී බැලීම සහ රට 
සුවපත් කිරීෙම් සහ සාමය ෙගොඩනැඟීෙම් අනාගත යුගයක් ගැන 
සලකා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීමයි.  
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——————- 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 

—————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
**    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 
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එම ෙකොමිෂන් සභාව පතිසන්ධානය සඳහා නිර්ෙද්ශ 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එයින් නිර්ෙද්ශ කීපයක් මා සඳහන් 
කරන්නම්.  

-  යුක්තිය පසිඳලීම ෙකෙරහි ජනතාව අතර විශව්ාසය තහවුරු 
කරනු පිණිස සියලු ෙචෝදනා විමර්ශනය කළ යුතු අතර 
ෙද්ශපාලන බැඳියාවන් ෙනොතකා වැරැදිකරුවන්ට එෙරහිව 
නඩු පැවරීම සහ දඬුවම් ලබා දිය යුතු බව අවධාරණය 
කිරීම. 

 අපරාධ යුක්ති පද්ධතිය ෙකෙරහි සහ ආධිපත්ය ෙකෙරහි 
ජනතාවෙග් විශව්ාසය යළි ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව. 

-  අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ගැටලුව ආමන්තණය 
කිරීෙම් වැදගත්කම සහ එෙසේ ෙනොකළෙහොත් එය 
දිගුකාලීන පතිසන්ධාන කියා දාමයකට බරපතළ බාධාවක් 
වනු ඇති බව. 

- අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතීන්ට තම පවුල්වල 
සාමාජිකයන් සිටින්ෙන් ෙකොෙහේද, ඔවුන් ට සිදු වූෙය් කුමක් 
ද යන්න ගැන සත්ය දැන ගැනීෙම් අයිතියක් ඇති බවත්,  

- ඔවුන් ගැටුෙම් වින්දිතයන් වූෙය්ද, නැතෙහොත් එල්ටීටීඊ 
තසත්වාදෙය් වින්දිතයන් වූ ෙය්ද යන්න ෙනොසලකා, සත්ය 
දැන ගැනීෙම් අයිතිය වන්දි ලබා ගැනීම හානිපූරණය ඇතුළු 
උචිත ෛනතික පතිකර්ම ෙසොයා යාමද අවශ්ය බව.  

ෙමම නිර්ෙද්ශ යුහුසුලුව කියාත්මක ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් සහ 
2009 දී එවකට ශී ලංකා රජය විසින්ම සම්මත කර ගත් සම්මුතිෙය් 
අන්තර්ගත වගකීම් කියාත්මක ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් 2012 සහ 
2014 වසරවල මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය පමුඛ සාමාජික රටවල් සම්මුති ෙදකක් තුළින් ෙමම 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන ෙලස අපෙගන් ඉල්ලා සිටියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිමින්, මා එම සම්මුති ෙදකත් සභාගත* කරනවා.  

එෙහත් දිගින් දිගට මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම, යහ 
පාලනය බිඳ වැටීම, නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොකිරීම, 
පුවත් පත් කලාෙව්දීන්, මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින්, ආගමික 
සුළුතර කණ්ඩායම්වලට ෙකෙරමින් තිබුණු තාඩන, පීඩන සහ 
හිරිහැර කිරීම්, 2013 අෙගෝසත්ු මස වැලිෙව්රිෙය්දී නිරායුධ 
වි ෙරෝධතාකරුවන්ට පහාර එල්ල කිරීම සහ යුක්තිය ඉටු කිරීමට 
පත්යක්ෂ පතිඵල සහිත විශ්වසනීය ජාතික කියා දාමයක් ෙනොතිබීම 
යන පධාන ෙහේතු මුල් කරෙගන මානව හිමිකම් කවුන්සලය 2014 
මාර්තු මස 27වැනි දින, 25/1 යන ෙයෝජනා සම්මතය සිදු කරනු 
ලැබුවා. මා ඒ ෙයෝජනා සම්මතයත් සභාගත කළා.  

ඒ අනුව මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් 
කාර්යාලය විසින්, එල්එල්ආර්සී ෙකොමිසම විසින් ආවරණය කරන 
ලද කාල සීමාව තුළ දී අදාළ පාර්ශ්වයන් ෙදකම සිදු කෙළේ යැයි 
පැවෙසන බරපතළ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සහ ඒ 
ආශිත අපරාධ පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක් සිදු කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටියා. එතැනින් කිව්ෙව්, "අෙප්ම ෙකොමිසෙම් වාර්තා -නිර්ෙද්ශ- 
අනුව කියාත්මක කරන්න" කියායි.  එෙහත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හඳුන්වා දීම සහ හිටපු  අග විනිශ්චයකාර 
ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය එම තනතුරින් ඉවත් කිරීමට  
අනුගමනය කළ සදාචාර විෙරෝධි කියා මාර්ගය ෙහේතුෙවන් 
ජාත්යන්තරය තුළ පමණක් ෙනොව ශී ලංකාෙව් ජනතාව අතර පවා 
ශී ලංකාෙව් අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව තිබූ විශ්වාසය 
සම්පූර්ණෙයන් බිඳ වැටුණා.  

ජාත්යන්තර පීඩනය වරින්වර  වැඩි වන විට, අවශ්ය ස්ථිරසාර 
විසඳුම් ෙසොයනු ෙවනුවට පසු ගිය රජය LLRC කමිටුවට අමතරව 
උදලාගම සහ පරණගම ෙකොමිසම් සභාද පත් කරනු ලැබුවා. 
එෙහත් අවසානෙය් ජාත්යන්තර පජාව පමණක් ෙනොව ෙම් කියා 
දාමය  අප රට සිටින අදාළ පාර්ශ්වයන්ටත් සෑහීමට පත් වන 
අන්දෙම් පතිඵලයක් අත් කෙළේ නැහැ.  

ජනවාරි 08 වන දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කර පත් කරනු ලැබූ රජයට දායාද 
වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් 
සඳහා තල්ලු කර තිබූ අවාසනාවන්ත රටක්.  

මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්  වාර්තාව ෙම් වසෙර් මාර්තු මස 
නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබුණද නව රජෙය් ඉල්ලීම මත 
සැප්තැම්බර් 30 වන දා පැවැත්ෙවන සැසිවාරය දක්වා කල් දමනු 
ලැබුවා.  

- කවුන්සලය විසින් ලබා දුන් එම කාල සීමාව -මාර්තු සිට 
සැප්තැම්බර්- තුළ දී  ශී ලංකා රජය  ෙද්ශීය වශෙයන් තම 
පතිසංසක්රණ න්යාය පතය කියාවට නැංවීමට පියවර ගනු 
ලැබුවා. එම පියවර අතර අන්තර් ජාතික වශෙයන්, මානව 
හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයා හා ඔහුෙග් කාර්යාලය, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ඇතුළු අන්තර් ජාතික පජාව සමඟ 
බිඳ වැටී තිබුණු සම්බන්ධතා යළි ඵලදායී ෙලස 
ෙගොඩනැංවීමට කියා මාර්ග රාශියක් ගනු ලැබුවා.  

- දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය අනුමත කර 
ගැනීම සහ එය කියාවට නැංවීම ආරම්භ කිරීම, 
පජාතන්තවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සහ අර්ථවත් 
පතිසන්ධානය සඳහා පියවර ගැනීම ආරම්භ කළා.  

ඒ සඳහා සහභාගි වුණු සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට මෙග් 
ස්තුතිය ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

වත්මන් ජාතික සමඟි රජය ජනතාවට වගකීමකින් කියා කරන 
රජයක් වශෙයන් සියලු ජනතාව උෙදසා නිවැරදි ෙද් කිරීෙම් දැඩි 
පතිපත්තියකින් සැම විටම කියා කරනවා.  

- ෙමෙසේ කරන්ෙන් හුෙදක් ජාත්යන්තර පජාවට ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පමණක් ෙනොවන බව 
පැහැදිලිව කිව යුතුයි.  

- ෙමෙසේ කරන්ෙන්, සෑම පුද්ගලෙයකුටම සහ සෑම ජන 
ෙකොට්ඨාසයකටම සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහාත්, 
තසත්වාදය යළි ඇතිවීම සඳහා වන ෙහේතු ඉවත් කිරීමටත්, 
දිගු කාලීනව දුක් විඳින ජනතාවට සථ්ිරසාර සාමයක් 
උදාකර දීම පිණිසත් බව අවධාරණය කරන්නට කැමැතියි. 
වසරක් ඇතුළත ෙදවරක් ජනවරමක් ලත් රජයක් හැටියට 
එය අපෙග් වගකීමක්. එම පරම යුතුකම ඉටු කරලීම සඳහා 
අධිෂ්ඨානසහගතව අප කැප වන බව සහතික කරන්නට 
ෙමම අවසථ්ාව ෙයොදා ගන්නවා.  

සංහිඳියාව යනු අඛණ්ඩ කියාවලියක් වන අතර ඒ සඳහා 
කාලයක් ගත ෙවනවා. නමුත් නිදහස ලැබූ දින සිට අෙප් රෙට් 
නැවත නැවතත් ඇති ෙවමින් පවතින ගැටුම් සදහටම නවතා 
දැමීමට නම් අධිෂ්ඨාන පූර්වකව සාමය, සංහිඳියාව සඳහා අවශ්ය 
පියවර ගැනීමට අප බිය විය යුතු නැහැ.  

- සත්ය ෙසවීම, සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම, හානි පූරණය, 
නැවත ගැටුම් ඇතිවීම වළක්වා ලීම යන පුළුල් කරුණු 
පතිසන්ධාන කියාවලියක අන්තර්ගත විය යුතුයි.  
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

- ඒ වාෙග්ම අතීතෙය් සිදුවූ අපසන්න කියාවලි යළි ඇති වීම 
වැළැක්වීමට නම් ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන්ෙග් ගැටලු විසඳීම 
අත්යවශ්යයි. ඔවුන්ෙග් ගැටලු විසඳිය හැකි ආකාරෙය් 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් කරා යෑම අත්යවශ්යයි. 

- ජනවාරි මස පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙය්දී සහ අෙගෝසත්ු 
මස පැවැත්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ලැබුණු ජන 
වරම අනුව ජනාධිපතිතුමා සහ අපෙග් රජය ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් කරා යෑමට සාකච්ඡා සහ සම්මුති තුළින් අවශ්ය 
පියවර සථ්ිරවම ගනු ලැබුවා. ඒ සඳහා ඇති කර ගනු ලබන 
සම්මුති සඳහා සෑම ෙදනාෙග් සහභාගිත්වය අවශ්යයි.  

ඔබ ෙහොඳින් දන්නා පරිදි ජනවාරි මස පැවැත්වූ 
ජනාධිපතිවරණය සඳහා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ දින 100 වැඩ පිළිෙවෙළේ 93 වන 
වගන්තිය යටෙත්, එතුමා ජයගහණය කළෙහොත් නිදහස,් ෙද්ශීය 
අධිකරණ යාන්තණයක් හරහා වගවීම් සම්බන්ධව ගැටලු පිළිබඳව 
කියා කරන බව ද සඳහන් කරනු ලැබුවා. එය ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
එතුමා කළ පකාශයක්.  

නීතිෙය් ආධිපත්ය හා සියලු ජන වර්ග අතර විශ්වාසය 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා "වගවීම" යන්න අත්යවශ්ය සාධකයක්. ෙමම 
කියාවලියට අධිකරණමය සහ පරිපාලනමය පතිසංස්කරණත් 
අත්යවශ්යයි.  

අෙප් රට තුළ දීර්ඝ කාලයක් පචණ්ඩත්වය හා තස්තවාදය 
ඔස්ෙසේ අභාවයට යමින් තිබූ වගවීෙම් සංසක්ෘතිය, නීතිෙය් 
ආධිපත්ය යළි සථ්ාපිත කිරීම සහ යහ පාලනය සියලු ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

- මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය සඳහා පමණක් ෙනොව, දූෂණය 
සහ අෙනක් ෙනොෙයකුත් අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ද දඬුවම් 
ෙනොලැබ ෙබ්රීමට ඇති හැකියාව වැළැක්වීම සඳහා 
නීතිෙය් ආධිපත්ය සථ්ාපිත කිරීම සහ වගවීම අත්යවශ්ය 
සාධක ෙලස අපි දකිනවා.   

- එපමණක් ෙනොව, අප රෙට් දිගුකාලීන සංවර්ධනය සහ 
අනාගත පරපුෙර් අෙප්ක්ෂාවන් මල් ඵලගන්වමින් සියලු 
ජනතාව තුළ සාමෙය් හැඟීම ඇති කිරීමට ද ෙමය ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා.   

සත්ය ගෙව්ෂණය, සාධාරණය, හානිපූරණය සඳහා පමණක් 
ෙනොව අතීතෙය් ඇති වූ අපසන්න සිදුවීම් යළි ඇතිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා වන ස්වාධීන, විශ්වාසදායක හා බලාත්මක යාන්තණයන් 
ෙද්ශීය වශෙයන් ඇති කිරීම සඳහා රජය අදහස් කරන කියාවලිය 
පහත සඳහන් ෙව්. 

 සත්ය ගෙව්ෂණය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් යාන්තණ 
ෙදකක්: 

 (i)  දකුණු අපිකාෙව් නිසි බලධාරින්ෙග් උපෙද්ශ 
යටෙත් සත්යය, යුක්තිය, පතිසන්ධානය හා 
අතීතෙය් සිදු වූ වැරැදි නැවත ඇති ෙනොවීම සඳහා 
ෙකොමිසමක් ඇති කිරීම. දකුණු අපිකාවටත් අනිත් 
රටවලටත් වඩා ෙවනස ් වූ මුහුණුවරක් ගන්නා 
ෙමම යාන්තණය ව හ ෙදකකින් යුක්ත ෙව්.  ඒවා 
නම්, සමාජෙය් පධාන ආගම් සියල්ෙල් ආගමික 
නායකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් කාරුණික සභාවක් - a 
Compassionate Council consisting of all 
religious leaders; we have discussed that with 
them - හා ෙකොමසාරිසව්රුන්ෙගන් සමන්විත 

ව හයක්; a Commission and a Compassionate 
Council. Both are there. සමාජෙය් කවර 
තරාතිරමක වුවද මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය 
වීමට ලක්වූ නමුත් අධිකරණමය කියා 
මාර්ගයකින් විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා 
අපරාධකරුවන් පැහැදිලි නැති ෙහෝ රජෙය් ෙහෝ 
සමාජෙය් භාවිතයන් ෙහේතුෙවන් අවතක්ෙසේරුවට, 
ෙවනසක්ම්වලට භාජනය වූ පුද්ගලයන්හට ෙමම 
ෙකොමිසම හරහා සත්යය ෙසවීමට, සිදුවු ෙදය 
ෙත්රුම් ගැනීමට හා අසාධාරණයක් වූ බවට ඇති 
හැඟීම් සඳහා පිළියම් ෙයදීමට අවශ්ය සහාය 
ලබාෙදනු ඇත. 

 (ii)  අන්තර් ජාතික රතු කුරුස කමිටුෙව් විෙශේෂඥ 
දැනුම ෙයොදා ගනිමින් ජාත්යන්තර වශෙයන් 
පිළිගත් තත්ත්වයන්ට අනුකූලව පවුල්වල දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය යන මූලධර්ම මත පදනම් වූ 
අතුරුදහන් වු පුද්ගලයන් පිළිබඳ කටයුතු කරන 
කාර්යාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් සථ්ාපනය 
කිරීම; an Office for Missing Persons. That 
will be there as a permanent feature. 

 යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා විෙශේෂ නීතිඥයකුෙගන් සමන්විත 
ව්යවසථ්ාවට අනුකූලව අධිකරණමය යාන්තණයක් - a 
special counsel - පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් පිහිටුවීමට අදහස ්
කරනවා. ෙමය විපතට පත්වූවන්ට සාධාරණ පිළියමක් සඳහා 
වූ අයිතිය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගන්නා අතර, සියලු ජාතීන් 
විසින් අත්විඳින මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම 
සම්බන්ධෙයන් දඬුවම් ෙනොලබා ෙබ්රී යාෙම් ගැටලුව සඳහා 
විසඳුම් ලබා දීම අරමුණු වී ඇත. ශී ලංකාව තුළ මීට ෙපර ද 
අපරාධ යුක්ති යාන්තණයන් පිහිටුවා ඇත. එබැවින් ෙමය 
අලුත්ම සංකල්පයක් ෙනොෙව්. එෙමන්ම ෙමය යම් පුද්ගල 
 ෙකොට්ඨාසයක් ෙවනුෙවන් ෙවන් වී නැති අතර නීතිෙය් 
ආධිපත්යය සුරැකීම හා එය ගරු කරන සමාජයක් බිහි කිරීම 
සඳහා අත්යවශ්ය ෙව්.  

 හානි පූරණය සඳහා ෙවනම කාර්යාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව 
මඟින් පිහිටුවීමට අදහස ්කරනවා. එමඟින්, ෙයෝජිත සත්යය, 
යුක්තිය, පතිසන්ධානය හා අතීතෙය් සිදු වූ වැරැදි නැවත ඇති 
ෙනොවීම සම්බන්ධෙයන් වන ෙකොමිසම හා අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය හා LLRC ඇතුළු ෙවන යම් ආයතනයක් 
විසින් හානි පූරණය සම්බන්ධෙයන් සිදු කර ඇති නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය සහය ලබා ෙදනු ඇත.  

 අතීතෙය් සිදු වූ වැරැදි නැවත ඇති ෙනොවීම තහවුරු කිරීමට 
නම්, පරිපාලනමය ෙමන්ම අධිකරණමය පතිසංසක්රණ හා 
නව ව්යවසථ්ාවක් සම්මත කර ගැනීම ඇතුළු පියවර 
ගණනාවක් අනුගමනය කළ යුතුයි. ද්ෙව්ෂ සහගත කථා හා 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කරවීම අපරාධයන් වශෙයන් 
හැඳින්වීම සඳහා දණ්ඩ නීති සංගහය සංෙශෝධනය කිරීම 
ඇතුළු පියවර මාලාවක් ගැනීම අත්යවශ්යයි. අතීතෙය් සිදු වූ 
වැරැදි නැවත ඇති ෙනොවීම සඳහා වන ෙහොඳම තහවුරුව නම් 
දමිළ ජනතාවෙග් දුක් ගැනවිලි සඳහා විසඳුම් ලබා දිය හැකි 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීම ෙව්. අප සිතනවා, නව 
ව්යවසථ්ාවක් සම්මත කර ගැනීම තුළින් අපට එය කළ හැකියි 
කියා. ෙමම අරමුණ සඳහාම පාර්ලිෙම්න්තු ව්යවසථ්ා 
සම්පාදක සභාවක් නුදුෙර්දීම පිහිටුවීමට අදහස ්කරනවා.  

 ෙමම යාන්තණයන් සකස ්ෙකෙරනුෙය් විපතට පත් වූවන් 
ඇතුළු සියලු පාර්ශව්කරුවන්ෙග් උපෙදස ්ලබා ගැනීම සඳහා 
වූ පුළුල් යාන්තණයක් මඟිනි. ෙම්වා සියල්ල සාකච්ඡා 
 මාර්ගෙයන් ෙද්ශීයව නිර්මාණය කරන යන්තණ වන අතර 
කිසිදු ජාත්යන්තර ආයතනයකින් ෙහෝ පුද්ගලෙයකු විසින් 
නිර්මාණය කරන යන්තණ ෙනොවන බව පකාශ කරන්නට 
කැමැතියි.  
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දැනටමත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. We are 
having a lot of discussions among ourselves as to what 
should be the shape of the domestic mechanism. So, there is 
nothing to be brought from abroad, as some of the media 
claim. මාධ්යෙයන් කියනවා, hybrid ඒවා ෙම්වා කියලා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම ලංකාෙව් කථා කර ෙගන යන ඒවා. හුඟක් අය ෙම් 
ගැන දන්නවා. දැනටම සාකච්ඡා කරනවා. ෙම් hybrid ෙනොෙවයි 
කියලා ඒ hybrid කියන අයට මා කියන්න කැමැතියි. 

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය අෙනකුත් රටවල් සමඟ එක්ව               
ශී ලංකාවට හිතකර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඒ ගැන අදහස් දක්වන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 

මා එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මමත්, විෙද්ශ 
ඇමතිතුමාත් ඇෙමරිකානු තානාපතිතුමා එක්ක කථා කළා. ඒ ගැන 
කිසිම ගැටුමක් නැහැ. මීට ඉස්ෙසල්ලා අපට සහෙයෝගය දුන්නු 
රුසියාව, චීනය වාෙග් රටවල් එක්ක කථා කරලා තිෙබනවා. මා 
ඉන්දියාෙව් අගමැතිතුමා එක්ක කථා කළා. ඇෙමරිකාව එක්කත් 
කථා කළා. ඇෙමරිකාව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු නිසා දැන් 
ඇෙමරිකාවට යුතුකමක් තිෙබනවා, අනික් රටවල් එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්න.  

ෙමය ෙගෙනන්ෙන් හැම එක් ෙකනාම එකඟ වන පරිදියි; a 
consensus resolution.  දැන් ඒ ගැන වැඩ කටයුතු කරන නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන පකාශයක් කරන එක සුදුසු නැහැ. ඒ වැඩ 
කටයුතු ජිනීවා නුවර කර ෙගන යන්න අප ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. අප ඒ 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්ෙන් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුවයි. ඒ වැඩ කටයුතුවලින් පස්ෙසේ අප 
ආපහු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනවා.  

ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු වාරය රැස්වන විට ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාව 
කුමක්දැයි අප දැන ෙගන සිටීවි. ඊට අදාළ අෙනකුත් වාර්තා ද 
සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් ෙමයයි.   පරණගම 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තාවත් උදලාගම ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්තාවත් අපි ලබා ෙදන්නම්. මම හිතන හැටියට, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා පශ්න ගණනාවක් මතු කරලා තිබුණා. ඒවාට 
විසඳුම් හා පිළිතුරු ලබා ෙදයි. ඒවා කුමක්ද කියලා අපි බලමු. ඊට 
පස්ෙසේ ගරු කථානායකතුමා හා පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා 
කර අපට දිනයක් ෙයොදා ෙගන ෙම් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තු 
විවාදයක් පවත්වන්නට පුළුවන්. ෙම්ක වහ ෙගන ෙනොෙවයි, 
විවෘතව කරන්න ඕනෑ. වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ඒ වාර්තා දිහා 
බලලා, අපි ෙකොෙහොමද එකඟත්වයක් ලබා ගන්ෙන් කියලා ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. විවිධ මත තිෙබ්වි. හැබැයි, 
අපි අන්තිමට එකඟත්වයකට එන්න ඕනෑ. 

මම, මෙග් වාසනාවට ෙමම පශ්නෙයන් ඇති වුණ තස්තවාදී 
උවදුෙරන් ජීවිතය ෙබ්රා ගත් ෙකෙනක්; I am one of the few 
survivors in this House. උතුෙර් ෙමම පශ්නය පටන් ගත්ෙත් 
දවිඩ භාෂාව පිළිගැනීම සීමා වීම නිසා සහ උසස් අධ්යාපන අවස්ථා 
සීමා වීම නිසා ඇති වූ පීඩනය පදනම් කර ගනිමිනුයි. 1977 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ අයෙගන් එක් අෙයක් තමයි අෙප් 
විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමා. එදා අපි උත්සාහ කළා ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න. දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුණට කිව්වා 
ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන්න කියලා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය අෙප් 
කනගරත්නම් මන්තීතුමාට ෙවඩි තබා තුවාල කර ඒ උත්සාහය 
එතැනින් නවත්වා ගත්තා.  

තස්තවාදෙය් ආරම්භයත්, 1983 ජාතිවාදී ෙකෝලාහලත් වැනි 
අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානය ව්යාප්ත වුණා. 
1977 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප සමඟ සිටි ජනාධිපති රණසිංහ 

ෙපේමදාස මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා, රන්ජන් විජයරත්න මැතිතුමා තස්තවාදෙය් 
ෙගොදුරු බවට පත් වුණා. අපි -මම, ෙෆස්ටස ් ෙපෙර්රා හිටපු 
ඇමතිතුමා, සිරිල් මැතිව් හිටපු ඇමතිතුමා- යාපනෙය් ශක්තිමත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාලයක් ෙගොඩනඟා තිබුණා. යාපනෙය්වත්, 
වන්නිෙය්වත් අෙප් එක සංවිධායකවරෙයකුවත්, අෙප් පධාන 
සාමාජිකෙයකුවත් එල්ටීටීඊය ඉතුරු කෙළේ නැහැ. ඊට සම්බන්ධ 
සෑම ෙකෙනක්ම ඔවුන්  මරා දැම්මා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සී.වී. ගුණරත්න මැතිතුමා එල්ටීටීඊය විසින් මරා දමනු ලැබුවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා වැනි අය තස්තවාදී පහාරවලින් අනූනවෙයන් සිය ජීවිත 
ෙබ්රා ගත්තා. චන්දිකා ජනාධිපතිනිය එල්ටීටීඊ පහාරෙයන් ජීවිතය 
ෙබ්රා ගත්තත් ඇයට ඇසක් අහිමි වුණා. ෙමය ශී ලංකාවට 
සීමාවූවක් ෙනොෙවයි. ඉන්දියාෙව් රජීව් ගාන්ධි ඝාතනයට ලක් 
වුණා. ෙම් සියල්ලට වඩා එල්ටීටීඊ නායකත්වය තමන්ට විරුද්ධ 
දවිඩ නායකයන් ඝාතනය කළා. සම්පූර්ණ දවිඩ නායක 
පරම්පරාවක්ම නැති කළා. ඒ පතිඵල අද අපි දකිනවා. A lot of 
people could not come into politics from the North. Either 
the Tamil leadership was destroyed or others were prevented 
from coming into politics. Many of them left the country and 
went abroad to join the diaspora. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. මට 
අමතක වුණා.  ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමාව මරලා දැම්මා.  

ෙද්ශපාලන විසඳුමකට විරුද්ධව කියා කරපු නිසා දවිඩ 
ජනතාවට සාමකාමී විසඳුමකට එන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති 
කළා. එල්ටීටීඊය ඒ ගැන සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙකොළඹට විරුද්ධව පමණක් ෙනොව 
යාපනයට විරුද්ධවද සටන් කළා; the campaign carried out by 
the LTTE was not only against Colombo, but as we all 
know, also against Jaffna. එබැවින් ෙමෙහම යුගයක් යළි 
ඇතිවීමට අපි ඉඩ ෙනොෙදමු. 

අද ස්වල්ප ෙදෙනකු -සම්පන්දන් මැතිතුමා ඇතුළු කිහිප 
ෙදෙනක්- පමණයි ඒ නායකත්වෙයන් ඉතිරි වී තිෙබන්ෙන්. අද 
ෙද්ශපාලන විසඳුමකට එන්න අපි ඒ දවිඩ නායකත්වයට ඉඩ 
ෙදන්නට ඕනෑ. ෙද්ශපාලන විසඳුමකට එන්න අපි ඒ වාතාවරණය 
ඇති කරන්නට ඕනෑ. පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන විසඳුම පිළිගන්නා 
නායකයින් පන්නන්නට ගිෙයොත්, ඒකට දුෂ්කරතා, බාධා 
දැම්ෙමොත් ෙම් රටටයි ඒ හානිය වන්ෙන්. 

අතීතෙය් සිදු වූ වැරදි නැවතත් කරන්නට අපි සූදානම් නැහැ. 
සියලු පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා කර එක් සම්මුතියකට පැමිණ 
එම පශ්නය විසඳන්නට අපි අදහස් කරනවා. ජාතිවාදය ෙහෝ 
ආගම්වාදය අවුස්සා ෙමම පශන්වලට විසඳුම් ෙසොයා ගන්නට 
බැහැ. ෙමම පශන්ය අෙප් අනාගත පරම්පරාවලට බාර ෙදන්නට 
අපි සූදානම් නැහැ. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඇතිව සියලු 
ෙදනාට එකඟ විය හැකි විසඳුමක් කරා ෙයොමුවීම අෙප් අරමුණයි. 
ෙම් තමයි අපට අෙප් අනාගත පරම්පරාවට දිය හැකි ෙහොඳම 
තෑග්ග.  

සියලු ජනතාවට බාධාවකින් ෙතොරව ජීවත්වීමට අවශ්ය රටක් 
නිර්මාණය කිරීම අපෙග් වගකීමයි. කිසිදු ජන ෙකොටසක් 
අසාධාරණ ෙලස පීඩනයට ලක් ෙනොවන සමාජයක් අපි ෙගොඩ  
නැංවිය යුතුයි. එෙහයින් ධම්මපදෙය්, දණ්ඩ වග්ගෙය් එන 
ගාථාවකින් මාෙග් ෙමම පකාශය අවසන් කරන්නට කැමැතියි. එම 
ගාථාව ෙමෙසේයි: 

 
"සබ්ෙබ තසන්ති දණ්ඩස්ස - සබ්ෙබ්සං ජීවිතං පියං 
අත්තානං උපමං කත්වා - න හෙනය්ය න ඝාතෙය" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියල්ෙලෝ දඬුවෙමන් තස්ත ෙවත්. සියල්ලන්ට ම ජීවිතය              
පිය ය.  ඒ නිසා තමා උපමා ෙකොට සිතා අනුන් ෙනොනැසිය යුතුය. 

අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ මාර්ගෙය් ෙගොස් නව                         
ශී ලංකාවක් බිහි කිරීම සඳහා අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා -අපි- ආණ්ඩුවක් 
හදලා තිෙබනවා. ෙමවැනි පශ්න පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් විසඳන්න පුළුවන් මාර්ගයකට යන බව අපි පසිද්ධිෙය් 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් රෙට් තිෙබන ෙම් 
පශ්නය අපි විසඳුෙවොත් "අෙප් ජීවිත කාලය තුළදී යළිත් සාමය 
ඇති කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා"ය කියා අනාගත පරපුරත්, දැන් 
සිටින පරපුරත් ෙදෙගොල්ලන්ම අපට ස්තුති කරයි.  

ස්තුතියි. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  கள் : 
   Annexes tabled: 
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එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම් සහ ශී ලංකා රජය ඒකාබද්ධ පකාශය  

මහෙල්කම් 

පුවත් පත් නිෙව්දනය 

මැයි මස 23 වන දින එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් බැන් කි මූන් 
මහතාෙග් ශී ලංකා සංචාරය අවසානෙය්දී ශී ලංකා රජය සහ  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ පකාශය පහත දැක්ෙව්. 

ශී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිදු කළ ආරාධනයකට අනුව 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම් බැන් කි මූන් මහතා ශී ලංකාෙව් සංචාරයක 
නිරත වන ලදී. සිය සංචාරය අතරතුර ඔහු ජනාධිපතිතුමා, විෙද්ශ අමාත්යවරයා 
ෙමන්ම ශී ලංකාෙව් අෙනකුත් ෙජ්යෂ ්ඨ නායකයන්  සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන 
ලදී. එෙසේම ශී ලංකාෙව් නැවතී සිටි කාලය තුළ ඔහු අෙනකුත් අදාළ පාර්ශ්ව, 
ජාත්යන්තර මානුෂිය නිෙයෝජිතායතන සහ සිවිල් සමාජ සාමාජිකයන්ෙග් 
අදහස් විමසන ලදී. වවුනියාෙව් පිහිටි අභ්යන්තරිකව අවතැන්වූවන් රඳවා සිටි 
ස්ථානවලට  මහෙල්කම්වරයා සංචාරය කළ අතර ගැටුම් පැවති මුලතිව් 
පෙද්ශය ඉහළින් පියාසර කරන ලදී. 

පශ්චාත් ගැටුම් අවදිෙය් ශී ලංකාෙව් සංචාරය කළ උසස්ම සම්භාවනීය 
අමුත්තා ෙලස මහෙල්කම්වරයා ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා විසින් හරසරින් 
පිළිගන්නා ලදී.  ශී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අතර සමීප 
සහෙයෝගිතාව ෙමන්ම අනාගතෙය්දී එක්සත් ජාතීන් සමඟ කටයුතු කිරීම 
පිණිස වූ ශී ලංකාෙව් කැපවීම ඉන් පිළිබිඹු විය.  

ෙදමළ ඊලාම්  විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානයට එෙරහි ෙමෙහයුම් අවසාන 
වීෙමන් අනතුරුව ශී ලංකාව නව පශ්චාත් ගැටුම් ආරම්භයකට පවිශ්ට වී ඇති 
බවට ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා සහ මහෙල්කම් බැන් කි මූන් එකඟ විය. 
ෙමම සංදර්භය තුළ සහන  සැපයීම, පුනරුත්ථාපනය, නැවත පදිංචි කිරීම සහ 
පතිසන්ධානය හා ආශිත ආසන්න සහ දිගුකාලීන අභිෙයෝගයන් ගණනාවකට ශී 
ලංකා රජය මුහුණපාන ලදී. ෙමම තීරණාත්මක ගැටලු සඳහා විසඳුම් ෙසොයන 
අතරම, ෙමම නව තත්ත්වය උතුෙර් දිගුකාලීන සංවර්ධනය සඳහා සහ දශක 2 
½ කට පසුව  පජාතාන්තික ආයතන සහ මැතිවරණ ෙද්ශපාලනය යළි ස්ථාපිත 
කිරීෙම් අවස්ථා පිරි නමා ඇති බවට එකඟ වන ලදී. සිය වැඩ සටහන් හරහා 
උතුෙර් ජනතාව ආර්ථිකව සහ සමාජීයව සවිබල ගැන්වීම සහතික කිරීම පිණිස 
වූ සිය කැපවීම රජය පකාශ කරන ලදී. 

දිගුකාලීන සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සහතික කිරීම පිණිස සියලු 
පජාවන්ෙග් අභිලාෂයන් සහ දුක්ගැනවිලි ආමන්තණය කිරීම සහ කල් පවත්නා 

ෙද්ශපාලන විසඳුමක් උෙදසා කටයුතු කිරීම මූලික  වන බවට ජනාධිපති  
රාජපක්ෂ මහතා සහ මහෙල්කම්වරයා එකඟ වුණි. ජනතාවෙග් සෑම 
ෙකොටසකටම පිළිගත හැකි ජාතික  විසඳුමක් ඇති කරන බවට 2009 මැයි මස 
19 දින  පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා සිදු කළ පකාශෙය් අන්තර්ගත වූ ජනාධිපති 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් සහතික වීම මහෙල්කම්වරයා අගය කරන ලදී. 13 වන 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීම ඉදිරියට ෙගන යාමට ෙමන්ම ෙමම කියා දාමය 
තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම පිණිස සහ ශී ලංකාවට කල් පවත්නා සාමයක් සහ 
සංවර්ධනයක් උදා කිරීම පිණිස  අලුතින් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙදමළ 
පක්ෂ ඇතුළුව සියලු පක්ෂ සමඟ වඩා පුළුල් සංවාදයක් ආරම්භ කිරීම පිණිස වූ 
සිය දැඩි අදිටන ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා පකාශ කරන ලදී. 

අනාගත අභිෙයෝග සහ අවස්ථා ආමන්තණය කිරීෙම්දී ශී ලංකා රජය 
දරමින් සිටින්නා වූ පරිශමයට එක්සත් ජාතීන්ට සහාය විය හැකි ක්ෙෂේත 
ගණනාවක් පිළිබඳව ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා සහ මහෙල්කම් බැන් කි මූන් 
සාකච්ඡා කරන ලදී. 

අභ්යන්තරිකව අවතැන්වූවන් ගත් කළ, වවුනියාෙව් සහ යාපනෙය් දැනට 
සිටින අවතැන්වූවන්ට මානුෂීය ආධාර සැපයීම එක්සත් ජාතීන් අඛණ්ඩව සිදු 
කරනු ඇත. මානුෂීය නිෙයෝජිතායතනවලට පෙව්ශය  සැපයීම රජය දිගටම සිදු 
කරනු ඇත. අවතැන්වූවන්ට හැකිතාක් ඉක්මනින් සිය සාමාන්ය ජීවිත යළි 
ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි අවශ්ය මූලික සහ සිවිල් යටිතල පහසුකම් 
ෙමන්ම ජීවෙනෝපාය මාර්ග සැපයීම රජය කඩිනම් කරනු ඇත. 
අවතැන්වූවන්ෙගන් බහුතරය නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ සැලැස්ෙම් විස්තර 
කර ඇති පරිදි, හැකිතාක් ඉක්මනින් සුභසාධන ගම්මාන ඉවත් කිරිම පිණිස වූ 
සිය අෙප්ක්ෂාව පකාශ කරමින් රජය විසින් සිදු කළ නිෙව්දනයට 
මහෙල්කම්වරයා සිය බලවත් පසාදය පළ කළ අතර එය කඩිනමින් කියාත්මක 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටින ලදී. 

අවතැන්වූවන්ෙග් ඉක්මන් ආපසු පැමිණීම කඩිනම් කිරීම පිණිස අත්යවශ්ය 
පුර්වාවශ්යතාවක් වන බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කිරීෙම්දී ජාත්යන්තර පජාෙව් 
සහෙයෝගය රජය අෙප්ක්ෂා කරයි. 

අභ්යන්තරිකව අවතැන්වූවන් රඳවා සිටින ස්ථානයන්හි සහන කටයුතු, 
රැකවරණය සහ මානුෂීය අවශ්යතාවන්ට උපකාරක වන, ශී ලංකා රජය සහ 
එක්සත් ජාතීන් සම්බන්ධව දියත් කළ ෙපොදු මානුෂීය කියාකාරී සැලැස්ම සඳහා 
ආධාර සපයන රටවල සහාය ලබා ෙදන ෙලස මහ ෙල්කම්වරයා ඉල්ලා සිටින 
ලදී. 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් බලහත්කාරෙයන් බඳවා ගන්නා ලද ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් විශාල සංඛ්යාව පශ්චාත් ගැටුම් සංදර්භෙයහි වැදගත් කරුණක් 
ෙලස  ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා සහ මහෙල්කම්වරයා හඳුනා ගන්නා ලදී. 
ළමුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වන සිය ශුන්ය සහනශීලීතාව පිළිබඳ තම 
දැඩි පතිපත්තිය ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරන ලදී. ඔවුන් 
නිදහස් කිරීම, යටත්වීම සහ ආරක්ෂිත රැකවරණ මධ්යස්ථාන යන්හි 
පුනරුත්ථාපනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා අරමුදල සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
ළමා මිතුරු පරිපාටි ස්ථාපිත කර තිෙබ්. දැනට කියාත්මක වන පුනරුත්ථාපන 
කියාවලිෙය්  අරමුණ වනුෙය් හිටපු ළමා ෙසොල්දාදුවන් ඵලදායී පුරවැසියන් 
ෙලස යළි සමාජගත කිරීමයි. ළමා අරමුදල සමඟ සහෙයෝගිතාවෙයන් රජය 
ෙම් වන විටත් අත් කර ෙගන ඇති  පගතිය පිළිබඳව මහෙල්කම්වරයා සිය 
සතුට පකාශ කළ අතර උතුෙර් සිටින හිටපු ළමා ෙසොල්දාදුවන් සම්බන්ධෙයන් 
ඒ හා සමාන පතිපත්ති හා පරිපාටි සකස් කර ගැනීමට ශී ලංකා රජය උනන්දු 
කරවන ලදී. 

හිටපු සටන්කරුවන් පුනරුත්ථාපනය සහ යළි සමාජගත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති මූලාරම්භයන් පිළිබඳව  ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා 
මහෙල්කම්වරයාට දැනුම් ෙදන ලදී. පුනරුත්ථාපන ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයාෙග් කාර්යාලය විසින් දැනට සිදු කරමින් පවතින කාර්යයන්ට 
අමතරව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සහ අෙනකුත් ජාත්යන්තර සංවිධානවල සහාය 
ඇතිව  හිටපු සටන්කරුවන් සිවිල් ජීවිතයට ඒකාබද්ධ කිරීෙම් ජාතික රාමුවක් 
සකස් කරමින් පවතී. 

ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සම්මතයන් සහ ශී ලංකාෙව් ජාත්යන්තර 
බැඳීම් පකාරව, මානව හිමිකම් පවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව ෙකෙරහි වූ සිය පබල 
කැපවීම ශී ලංකාව යළි අවධාරණය කරන ලදී. ජාත්යන්තර මානුෂීය සහ 
මානව හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම් ආමන්තණය කිරීම සඳහා වගවීම් 
කියාවලියක වැදගත්කම මහෙල්කම්වරයා ෙපන්වා ෙදන ලදී. එම දුක්ගැනවිලි 
සඳහා පිළියම් ෙයදිමට රජය කියාමාර්ග ගනු ඇත.  
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   ඇමුණුම 'බී' 

 

S-11/1 මානව හිමිකම් පවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකාවට 
සහාය ලබා දීම  

මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ෙවත,  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පඥප්තිය, මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව 
පකාශනය, මානව හිමිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතීන් සහ අදාළ 
අෙනකුත් මානව හිමිකම් පිළිබඳ ලියවිලිවලින් මඟ ෙපන්වනු ලැබීෙමන් ද, 

මානව හිමිකම් පඥප්තිෙය් 1වැනි සහ 2වැනි වගන්තිවල සඳහන් වන පරිදි, 
අත්යවශ්යෙයන්ම රාජ්යයන්හි ෙද්ශීය අධිකරණ බලය ඇතුළත පවතින ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙනොවීෙම් පතිපත්තිය ද ඇතුළත්ව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
අරමුණු සහ පතිපත්තීන් යළි සිහිපත් කරමින් ද,  

 2006 මාර්තු මස 15වැනි දිනැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලෙය් අංක 
60/251 දරන ෙයෝජනා සම්මතය සිහිෙය් තබා ගනිමින් ද, 

මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ආයතන ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ අංක 5/1 සහ 
5/2 දරන ෙයෝජනා සම්මතයන් සිහිපත් කරමින් ද, 

කිසිදු ආකාරයක ෙවනස් ෙකොට සැලකීමක් සිදු ෙනොකර, අභ්යන්තර ෙලස 
අවතැන් වූවන් ද ඇතුළුව සියලු ජන ෙකොට්ඨාස ෙවත ආරක්ෂාව සහ මානුෂීය 
සහාය සපයා දීෙම් යුතුකම සහ වගකීම රාජ්යයන් සතුව පවතින්ෙන්ය යන්න ද 
සිහිපත් කරමින් ද, 

තවද, මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් අංක 2/112 දරන තීරණය සහ අංක 
6/28, 7/7, 10/15 දරන ෙයෝජනා සම්මතයන් සිහිපත් කරමින් ද, අංක 57/219, 
58/187, 59/191, 60/158, 61/171, 62/159 සහ 63/185 යන මහා මණ්ඩල 
ෙයෝජනා සම්මතයන් සිහිපත් කරමින් ද, මානව හිමිකම් සහ මූලික නිදහස 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාමාජික රටවල් විසින් ගනු ලබන 
පයත්නයන් අගය කරමින් ද, තස්තවාදයට එෙරහිව කටයුතු කරන අතරම 
මානව හිමිකම් නීතියට සහ අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතියට ගරුකිරීම සඳහා 
රාජ්යයන් බැඳී සිටින බව නැවත සිහිපත් කරමින් ද,    

ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීභාවය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව සහ ස්වාධීනත්වය සඳහා 
ඇති ගරුත්වය සහ එහි පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට හා තස්තවාදයට එෙරහිව 
සටන් කිරීමට ඇති පරම අයිතිය යළි සිහිපත් කරමින් ද, 

දවිඩ ඊළාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය විසින් සිවිල් ජනතාව ෙවත එල්ල 
කරන ලද සියලු පහාරයන් සහ සිවිල් ජනතාව මිනිස් පළිහක් ෙලස ෙයොදා 
ගැනීම ෙහළා දකිමින් ද,  

විෙශේෂෙයන්ම මානව හිමිකම් පඥප්තිෙයහි  3වැනි ෙඡ්දෙයහි 1වැනි 
වගන්තිෙයහි දක්වා ඇති පරිදි සහ වියානා සම්මුතිෙයහි හා මානව හිමිකම් 
ක්ෙෂේතෙය්දී සාමාජික රටවල් අතර සැබෑ සහෙයෝගීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා 1993 ජූනි මස 25වැනි දින පවත්වනු ලැබූ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ෙලෝක 
සමුළුෙව්දී සම්මත කර ගන්නා ලද කියාත්මක වැඩසටහෙනහි අදාළ 
විධිවිධානයන්හි දක්වා ඇති පරිදි අන්තර්ජාතික සහෙයෝගය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා ශී ලංකාෙවහි ඇති කැප වීම යළි සිහිපත් කරමින් ද,    

මානව හිමිකම් පවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම, සහෙයෝගීතාවය සහ 
සැබෑ සංවාදය යන මූල ධර්මය පදනම් කර ෙගන මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා සාමාජික රටවල සතු බැඳීම ඉටු කරමින් කටයුතු කිරීමට එම රටවලට 
ඇති හැකියාව ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මුළුමහත් මනුෂ්ය වර්ගයාෙග් 
යහපත උෙදසා සිදු කළ යුතු බව පිළිගනිමින් ද,  

ශී ලංකා රජය විසින් එදිරිවාදිකම් අවසන් කරමින්, දවිඩ විමුක්ති ෙකොටි 
සංවිධානය විසින් පාණ ඇපකරුවන් වශෙයන් බලහත්කාරෙයන් රඳවා තබා 
ෙගන සිටි දසදහස් ගණනක් වූ ශී ලාංකික පුරවැසියන් නිදහස් කර ගැනීම 
ෙමන්ම, සියලු ශී ලාංකිකයින්ෙග් සුරක්ෂිත බව සහ ආරක්ෂාව සහතික කරමින් 
රටට ස්ථිර සාමයක් උදා කර දීම සඳහා රජය විසින් ගනු ලැබ ඇති පයත්නයන් 
පිළිගැනීමට ලක් කරමින් ද, 

යුධමය විසඳුමක් අවසන් විසඳුම වශෙයන් තමන් ෙනොසලකන බවට                   
ශී ලංකා ජනාධිපතිවරයා විසින් මෑතකදී ලබා දුන් යළි සහතික කිරීම ෙමන්ම        

ශී ලංකාවට කල් පවත්නා සාමයක් සහ සංහිඳියාවක් උදා කර දීම සඳහා 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරමින් ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා එතුමා දක්වන කැප වීම පිළිගැනීමට ලක් කරමින් ද,  

එදිරිවාදිකම් අවසන් කිරීෙමන් පසුව අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ 
පුද්ගලයින් ද ඇතුළුව යුධ ගැටුම්වලින් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම 
සහ ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකාර සපයා 
දීම ෙමන්ම රෙට් ආර්ථිකය සහ යටිතල පහසුකම් පතිසංස්කරණය කිරීම ද 
මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතෙය්දී පමුඛත්වය ලබා දිය යුතුව පවතින කරුණු බව 
අවධාරණය කරමින් ද,     

ශී ලංකා රජය විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් නිෙයෝජිතායතනවල සහාය ඇතිව 
අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ පුද්ගලයින් සඳහා අත්යවශ්ය මානුෂීය සහනාධාර, 
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂිත පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ආහාර, 
ෛවද්ය හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂක ෙසේවා සපයා දීම මගින් ෙපළඹවීමක් ඇති කර ඇති 
ෙහයින් ද,  

අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වී ඇති පුද්ගලයින් විශාල සංඛ්යාවක් මාස හයක 
කාලයක් ඇතුළත ආරක්ෂිත ෙලස යළි පදිංචි කර වීම සඳහා ශී ලංකා රජය 
විසින් මෑතකදී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මභින් තවදුරටත් ෙපළඹවීමට 
පත්වී ඇති ෙහයින් ද, 

ශී ලංකාෙව් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පැවති යුධ ගැටුම් අවසන් කිරීෙමන් 
පසුව, හිටපු ළමා ෙසොල්දාදුවන් සාර්ථක ෙලස පුනරුත්ථාපනය කරමින් ඔවුන් 
යළි සමාජානුෙයෝජනය කිරීම පිළිගැනීමට ලක් කරමින් ද,  

ශී ලංකා රජය විසින් නිතිපතා සහ විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ශී ලංකාෙව් 
පවතින මානව හිමිකම් පිළිබඳ යථා තත්ත්වය සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය 
විසින් ෙගන ඇති කියා මාර්ග පිළිබඳව අඛණ්ඩව කවුන්සිලය දැනුවත් කිරීෙමහි 
සහ ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීෙමහි ෙයදී සිටීම පිළිගැනීමට ලක් කරමින් ද,    
    

1. අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ පුද්ගලයින්ෙග් හදිසි අවශ්යතාවන්ට 
ආමන්තණය කිරීම සඳහා ශී ලංකා රජය විසින් ෙගන ඇති කියා මාර්ග 
පශංසාවට ලක් කර; 

2. සියලු මානව හිමිකම් පවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා                
ශී ලංකාෙව් ඇති අඛණ්ඩ කැප වීම පිළිගැනීමට ලක් කර, මානව 
හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් එය සතු බැඳීම් සහ අන්තර්ජාතික මානව 
හිමිකම් නීතිෙයහි ඇති පතිමානයන් අඛණ්ඩව ඉටු කර ෙගන යාම 
සඳහා එය දිරිමත් කර; 

3. අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ පුද්ගලයින්ට අවශ්ය මූලික මානුෂීය 
සහනාධාර, විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂිත පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂාව, 
ආහාර, ෛවද්ය හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂක ෙසේවා හැකි උපරිම ආකාරෙයන් 
සපයා දීමට හැකිවනු පිණිස ශි ලංකා රජය සමග සහෙයෝගීතාෙවන් 
යුතුව කටයුතු කිරීම සඳහා ශී ලංකා රජය විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අදාළ ආයතන සමඟ පවත්වා ෙගන යනු ලබන 
සහෙයෝගීතාව තවදුරටත් අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යාමට උනන්දු කර; 

4. අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ පුද්ගලයින් මාස හයක කාලයක් ඇතුළත 
ආරක්ෂිත ෙලස නැවත පදිංචි කරන බවට වූ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම 
ඇගැයීමට ලක් කර, ජාතික, ජන වාර්ගික, ආගමික සහ භාෂාමය 
වශෙයන් වූ සුළුතර කණ්ඩායම්වලට අයත් වන පුද්ගලයින් සඳහා නිසි 
ෙගෞරවය ලබා ෙදමින් ෙමම පයත්නයන් කියාත්මක කිරීම සඳහා                     
ශී ලංකා රජය දිරි ගන්වා; 

5. පැවති යුධ ගැටුම්වලින් පීඩාවට පත් ජනතාවෙග්, විෙශේෂෙයන්ම 
අභ්යන්තර ෙලස අවතැන්වූ පුද්ගලයින්ෙග් හදිසි අවශ්යතා ඉටු කර 
දීෙම් අරමුණ ඇතිව ඔවුන්ට අවශ්ය මානුෂීය සහනාධාර සපයා දීම 
සහතික කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික මානුෂීය නිෙයෝජිතායනවලට සුදුසු 
පරිදි පෙව්ශ වීෙම් අවස්ථාව සපයා දීම සඳහා ශී ලංකා රජෙය් ඇති 
කැප වීම අගය කිරීමට ලක් කර, නිසි කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා 
තවදුරටත් අවශ්ය පහසුකම් සලසා දීමට ශී ලංකා රජය දිරිමත් කර; 

6. ශී ලංකාෙව් පැවති යුධ ගැටුම් අතර තුරදී රාජ්ය ෙනොවන, ආයුධ 
සන්නද්ධ කියාකාරීන් විසින් බඳවා ෙගන තිබූ, හිටපු ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් නිරායුධ කර, ඔවුන් හමුදා ෙසේවෙයන් මුදා ෙගන 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
අදාළ ආයතන සමඟ සහෙයෝගෙයන් යුතුව ගැහැනු ළමයින්ෙග් 
අයිතිවාසිකම්, විෙශේෂ අවශ්යතා හා ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් සැලකිල්ලට 
ගනිමින්, විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනික කියා මාර්ග හරහා ඔවුන් ශාරීරික 
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සහ මෙනෝ විද්යාත්මක වශෙයන් සුව කර යළි සමාජානුෙයෝජනය 
උෙදසා  ශී ලංකා රජය විසින් ගනු ලබන පයත්නයන් අඛණ්ඩව සිදු 
කර ෙගන යාම සඳහා ශී ලංකා රජය උනන්දු කර; 

7. ජන වාර්ගික සුළුතර කණ්ඩායම් විසින් ඔවුන් සතු මානව 
අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම භුක්ති විඳීමට එෙරහිව ඔවුන්ට ෙවනස් 
ආකාරෙයන් ෙනොසලකන බවට සහතික කිරීම සඳහා  ශී ලංකා රජය 
විසින් ෙගන ඇති කියා මාර්ග ශක්තිමත් කර ගනිමින් අඛණ්ඩව එම 
කටයුතු සිදු කිරීමට ශී ලංකා රජය උනන්දු කර;  

8. යුධ ගැටුම්වලින් පීඩාවට පත් ජනතාවට මානුෂීය සහනාධාර සපයා 
දීෙම්දී ශී ලංකා රජය විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් අදාළ නිෙයෝජිතායතන 
සහ අෙනකුත් මානවවාදී සංවිධාන සමග අඛණ්ඩව සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කිරීම පිළිගැනීමට ලක් කර, ශී ලංකා රජය සමඟ තවදුරටත් 
අඛණ්ඩව සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන ෙලසට එම ආයතන උනන්දු 
කර; 

9. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානුෂීය කටයුතු පිළිබඳ සහකාර 
ෙල්කම්වරයා සහ අභ්යන්තර ෙලස අවතැන් වූවන්ෙග් මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්වරයාෙග් නිෙයෝජිතයා විසින් 
මෑතකදී ශී ලංකාෙව් සිදු කරන ලද සංචාරයන් ද පිළිගැනීමට ලක් කර, 
පීඩාවට පත් ජනතාවට ලබා ෙදන මානුෂීය සහනාධාර ඒකරාශි කර 
එම ජනතාව ෙවත සපයා දීම සඳහා අඛණ්ඩව සහෙයෝගය ලබා 
ෙදමින් කටයුතු කරන ෙලසට ඔවුන් උනන්දු කරවා; 

10.  තවද, ශී ලංකා ජනාධිපතිවරයාෙග් ඉල්ලීමට අනුව මහ ෙල්කම්වරයා 
විසින් ශී ලංකාෙව් සිදු කළ සංචාරය පිළිගැනීමට ලක් කර, එම 
සංචාරය අවසානෙය්දී නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ පකාශය සහ එහි අඩංගු 
වන අවෙබෝධතාවන් අනුමත කර; 

11.  ශී ලංකාෙව් වාසය කරන සියලු ජන ෙකොට්ඨාස සහ ආගමික 
කණ්ඩායම් අතර ෙපොදු එකඟත්වයක් ඇති කිරීම සහ එම සියලු 
ෙදනාෙග් අයිතිවාසිකම් සඳහා ඇති ගරු කිරීම පදනම් කර ෙගන                    
ශී ලංකාෙව් කල් පවත්නා සාමයක් උදා කර සංවර්ධනය ඇති කිරීම 
සඳහා ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා ගැනීෙම් කියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම 
පිණිස සියලු පාර්ශ්වයන් සමඟ පුළුල් සංවාදයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ශී ලංකාෙව් බලධාරීන් විසින් ෙගන ඇති තීරණය පිළිගැනීමට ලක් 
කර, ඒ සඳහා කියාකාරී සහභාගීත්වය ලබා ෙදන ෙලසට අදාළ සියලු 
පාර්ශ්වකරුවන්ට ආරාධනය කර; 

12. දරිදතාවට සහ ඌන සංවර්ධනයට එෙරහිව සටන් කිරීම සඳහා සහ 
ආර්ථීක, සමාජ හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් ද ඇතුළත් වන සියලු 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ පවර්ධනය කිරීම අඛණ්ඩව සහතික 
කිරීම සඳහා ශී ලංකාවට උපකාරී වීම පිණිස නිල සංවර්ධන සහනාධාර 
ද ඇතුළු මූල්ය සහනාධාර සපයා දීම වැඩි කිරීම ද ඇතුළත්ව, 
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ශී ලංකා රජය සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කරන ෙලසට ජාත්යන්තර පජාවට බල කර සිටියි.     

      
   3 වැනි රැස්වීම  

 2009 මැයි 27 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙව්ත් 

සඳහන් වුණු, ශී ලංකාෙව් සිදු වී ඇතැයි කියන යුද අපරාධ පිළිබඳව 

ෙසොයා බැලීමට පත් කරන විෙශේෂ අධිකරණය පිළිබඳව හා එහි 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව දිනක විවාදයක් ලබා ෙදන්න කියලා             
මම ඔබතුමාෙගන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ගරු 
අගමාත්යතුමාෙග් ෙමම පකාශෙයන් එම විවාදයට තවත් පදනමක් 
සපයන නිසා ෙමම පකාශයත්, මෙග් ෙයෝජනාවත් අනුව ඒ විවාදය 
කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගනිමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත්, 

උදලාගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කළාට පස්ෙසේ, අපි දිනයක් ෙයොදාෙගන ෙම් පිළිබඳව 
විවාද කරමු. දිනයක් ෙහෝ ෙදකක් වුණත් අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ජිනීවා නුවරදී ගන්නා තීරණයත් දැනෙගන අපි 
විවාදයකට යමු. අපි කැමැතියි ඒකට. ෙම්ක හංගාෙගන ඉන්න 
ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අපි ඒක කරන්නම්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම විවාදය සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ෙදයි. 

 

ෙසේයා ස  ෙදව්මි දැරිය ඝාතනය: නීතිය හා 
සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ேசயா செதவ்மி ப ெகாைல : சட்ட ம் 

ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப்  அைமச்சர  கூற்  

 MURDER OF SEYA SADEWMI : STATEMENT BY 
MINISTER OF LAW AND ORDER AND PRISON 

REFORMS 
 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යවරයා 

වශෙයන්, ෙසේයා ස ෙදව්මි බක්මීෙදණිය නමැති දැරිය පැහැරෙගන 
ෙගොස් දූෂණය ෙකොට ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධව කරුණු කිහිපයක්  
ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් තැබීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අවුරුදු පහක් වයස ඇති එම දැරිය අතුරුදහන් වී ඇති බවට 
2015.09.12 දින උෙද් 7.10ට පමණ තමයි ෙපොලිස් හදිසි ඇමතුම් 
අංක 119ට දුරකථන පණිවුඩයක් ලබා දී තිබුෙණ්. 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, උෙද් පාන්දර  ෙදමව්පිෙයෝ රෑ නිදා 
ගන්න ගිය දරුවා ෙහොයනෙකොට, නිදා ගත්ත කාමරෙය් හිටපු නැති 
නිසා ෙග් පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම, ෙග් ඇතුෙළේත් හිටපු නැති නිසා 
තමයි ෙම් 119ට පණිවුඩයක් දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් පණිවුඩය ලැබුණු වහාම ෙකොටෙදණියාව 
ෙපොලීසියට දැනුම් දීලා, ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිය  ඒ දැරියෙග් 
සීයා වන දයාරත්න කියන පුද්ගලයාෙගන් එදා උෙද්ම කට 
උත්තරයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ  ෙපොලිස් විමර්ශන 
ආරම්භ කරලා මහ ජනතාවෙග්ත් සහාය ලබාෙගන, එදාම ෙසෝදිසි 
ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. දවස් එකහමාරක විතර 
ෙසෝදිසි ෙමෙහයුමකින් පස්ෙසේ තමයි ෙගදරට මීටර් 800ක් විතර 
ඈතින් තිෙබන කැලෑවක තිබිලා ෙම් දැරියෙග් මෘත ශරීරය  ෙසොයා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මෘත ශරීරය ෙසොයා ගත්තාට පසුව 
අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරිතුමා මරණ පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ මරණ පරීක්ෂණෙය් නිගමනය හැටියට පැහැදිලිව 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් දැරිය දූෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබන 
බවත්, මරණය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙගල සිර කිරීෙමන් බවත්.  

තවද, මරණයට ලක් වූ ෙම් දැරියෙග් ඇ ෙඟ් තිබිලා හම්බ 
ෙවලා තිෙබන යම් කිසි දව්ය ෙහේතුෙකොටෙගන -ඒ සාක්ෂිෙයන්- 
ෙපොලීසියට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා, යම් තැනැත්ෙතක් ඒ 
අපරාධය කළ බවට සැක පිට අත් අඩංගුවට ගත්ෙතොත් DNA 
පරීක්ෂාවක් මඟින් ඒ අපරාධය සිදු කර තිෙබන ෙකනාෙග් 
අනන්යතාව පැහැදිලි ෙලස ඔප්පු කර ගන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විමර්ශනය පළමුෙවන් 
ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිෙයන් ආරම්භ කරලා පසුව 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් නිෙයෝගය පරිදි අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් වනවිට අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කණ්ඩායම් තුනක් ඒ පිළිබඳව ෙවන 
ෙවනම ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. දැනටමත් පුද්ගලයන් 
ෙදෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අර ෙගන තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට 
විරුද්ධව සැක සහිත යම් යම් සාධක තිෙබන බැවින්. අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබන ඒ සැකකරුවන් ෙදෙදනා අධිකරණය මඟින් ඊෙය් 
අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරිතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරලා, ඒ අයෙග් 
ෙල් සාම්පල යනාදිය ලබා ෙගන තිෙබනවා, DNA පරීක්ෂණයක් 
කරලා ඒ දැරියෙග් ඇ  ෙඟ් තිබිලා ෙසොයා ගත් දව්ය සමඟ 
සංසන්දනය කරන්න. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, සම්පූර්ණ 
DNA පරීක්ෂණයක් කරන්න දවස් හතරක් පහක් විතර ගත ෙවන 
නිසා මම හිතන විධියට අපට තව දවස් හතරක් පහක් බලා ෙගන 
ඉන්න ෙවනවා, ෙම් පරීක්ෂණෙයන් ලැෙබන පතිඵල ෙකොයි 
වාෙග්ද කියන වග බලන්න.  

මීට අමතරව අද වන විට ඒ අවට පෙද්ශවල ඉන්න සැක සහිත 
පුද්ගලයන් තිස්පස් ෙදෙනකුෙගන්, හතළිස් ෙදෙනකුෙගන් විතර 
දීර්ඝ ෙලස පශ්න කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස්පතිතුමා 
මට දැනුම් දුන් පරිදි, ඒ ගෙම් හැතැක්ම ෙදකක විතර වට රවුමක - 
within a radius of about two miles - ඉන්න පුද්ගලයන්  පන්සිය 
ෙදෙනකුෙග් පමණ දත්ත සියල්ල දැනටමත් පරීක්ෂා කර ෙගන 
යනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපර වැරදි තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා 
බලන්න; ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඉතිහාසය සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා 
බලන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ස්තී දූෂණ සහ බාල 
වයස්කාර දරුවන්ට සිදු වන අපරාධ පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න දැන් අවස්ථාව එළඹිලා තිෙබනවා. ෙමොකද,   

දිනපතා  ෙම්වා සිදු ෙවමින් පවතිනවාය කියලා අපට ලැබී තිෙබන 
ෙම් වාර්තාවලින් ෙපෙනන නිසායි.  

බාල වයස්කාර දරුවන්ට සහ ස්තීන්ට සිදු වන ෙම් අපරාධ  
පිළිබඳව ගත යුතු කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා ෙසොයා බලා, ඒවා 
මැඩ පවත්වා ගන්න සහ  වළක්වා ගන්න ගත යුතු කියාමාර්ග 
පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා බලා, ඒ සඳහා පිළිෙවතක් නිර්ෙද්ශ කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කරන්න අද දින 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී විෙශේෂ තීරණයකුත් ගත්තා. දරුවන් සහ 
වනිතාවන් සම්බන්ධෙයන් සිදු වන අපරාධ පිළිබඳව විමර්ශනය 
කිරීමට දැනටමත් ෙපොලිස් ඒකකයක් තිෙබනවා. හැබැයි, එම 
ඒකකයට  අවශ්ය පිරිස් හා ෙභෞතික සම්පත් වැඩි වශෙයන් ලබා 
දීලා එම ඒකකය ශක්තිමත් කර, ෙපොලීසිෙය් තිෙබන අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ටිකක් පුළුල් ඒකකයක් 
හැටියට එය ස්ථාපිත කෙළොත්, බාල වයස්කාර අපරාධ සහ ස්තීන් 
පිළිබඳව අපරාධ සම්බන්ධෙයන්  විධිමත් ෙලස පරීක්ෂණ පවත්වා 
ෙමම අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් පමුණවන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මම හිතනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් එක කරුණක් කියන්නට 
තිෙබනවා. ෙම් අපරාධ ෙදස බලන ෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
දැරියන් - කුඩා ළමයින් - සම්බන්ධ අපරාධවලින් යම් කිසි 
පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාසල් දැරියන් සම්බන්ධවයි. ඒ 
කියන්ෙන් වයස අවුරුදු ෙදොළෙහේ සිට පහෙළොව දක්වා වූ දැරියන් 
කැමැත්ෙතන්ම ෙවනත් පාසල් දරුවන් සමඟ යෑම නිසා සිදු ෙවලා 
තිෙබන ස්තී දූෂණ තමයි දක්නට තිෙබන්ෙන්. ඒවා "statutory 
rape" කියන ගණයට තමයි අයත් ෙවන්ෙන්. ඒවා මැඩ පවත්වා 
ගන්න නම් අපි ෙදමවුපියන්ව ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩි වශෙයන් 
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. තමන්ෙග් කුඩා 
දැරියන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වැඩි වශෙයන් 
ෙදමවුපියන්ව දැනුවත් කරලා,  ඔවුන්ට අවවාද, අනුශාසනා ලබා 
දීමට පිළිෙවතක් ෙයොදා ගන්නට ඕනෑ. දරුවන් ගැන හැම 
ෙව්ලාෙව්ම ෙසෝදි සිෙයන් සිටින්න  ඕනෑ. එෙහම නැතිව දරුවන්ට 
ඕනෑ විධියට හැසිෙරන්නට ඉඩ දුන්ෙනොත් එහි විපාක වශෙයන් 
තමයි ෙම් ආකාරෙය් අපරාධ සිදු ෙවන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙසේයා දැරියෙග් විමර්ශනය 
පිළිබඳව මීට වඩා කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද එය, 
එම විමර්ශනවලට බාධාවක් ෙවන්න බැරි නැහැ. හැබැයි, ෙම් රජය 
සහ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සිද්ධිය ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඉතාම බැරෑරුම් සිද්ධියක් හැටියට සලකා තිෙබනවා. තිෙබන 
සියලු සම්පත් ෙයොදාෙගන ඒ දැරියට එම අතවරය කර තිෙබන 
අපරාධකරුවන් නීතිය හමුවට ෙගන ඒම සඳහා සෑම පියවරක්ම 
ගන්නවාය කියන එක මම ඔබතුමන්ලාට කාරුණිකව දන්වා 
සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

29 30 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මීට ෙපර විද්යා නම් දැරිවිය - [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. ගරු 

මන්තීතුමා ඊට පසුව කථා කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විද්යා  දැරිවියෙග් ඝාතනය සිදු වී දින කිහිපයකට පසුව 

ජනාධිපතිතුමා යාපනයට ගියා. එහිදී ජනාධිපතිතුමා එම 
ෙදමවුපියන් හමුෙව් පකාශයක් කළා, එවැනි ඝාතනයන් පිළිබඳව 
විෙශේෂ නඩු විභාගයක් කිරීම සඳහා අධිකරණයක් පිහිටුවන බවට. 
සාමාන්ය අධිකරණ පද්ධතිෙයන් ෙම් නඩු විභාග කරන්න ගිෙයොත්  
ෙමොකක්ද සිදු ෙවන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. දූෂණය වුණු 
ළමෙයක් සම්බන්ධ නඩුවක් නම් එම ළමයා කසාද බැඳලා දරුවන් 
ලැබුණාට පසුවත්  නඩුව අහන්න සිදුවුණු අවස්ථා තිෙබනවා. එම 
නිසා ෙමවැනි සිදුවීම් පිළිබඳව කඩිනමින් විභාගයට ලක් කර නඩු 
විසඳීමට විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම සඳහා ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා යාපනයට ගිය 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් පිළිබඳව පකාශයකුත් කරලා තිබුණා. ඒ  නිසා 
අද අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින  අවස්ථාෙව් දී, 
ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා සඳහන් කරන ලද 

සිද්ධියට අදාළව ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ කටයුතු නිම කළ වහාම, 
සෘජු ෙලසම අධි ෙචෝදනා පතයක් මත මහාධිකරණෙය් නඩු පවරා 
කඩිනමින් විභාග කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම අපි උපෙදස් ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන දැන් ඇහුවා ෙන්.  ඒ පිළිබඳව පකාශයක්  කරයි.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමාට mike එක ෙදන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

අහපු පශ්නයම තමයි මම ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඔබතුමාෙග්ත් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එම සිද්ධිය  වූ 
අවස්ථාෙව් දී එම අපරාධකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා 
අදාළ විමර්ශන කටයුතුවල දී ෙපොලිස් සුනඛයන් ෙයෙදව්වාද 
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ෙපොලිස් සුනඛයන් ෙයෙදව්වා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැනට මන්තීවරුන් හැටියට මුහුණ 

ෙදන විෙශේෂ ගැටලුවක් තිෙබනවා. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
ඇමතිවරුන්ට පශ්න ෙයොමු කිරීෙම් දී වත්  අමාත්යවරුන්ට අදාළ 
විෂයන් ෙමොනවාද යනුෙවන් දැන ගැනීමට  විෂයගත කරන ලද 
ගැසට් පතය තවම අෙප් tables වලට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක 
ගැටලුවක්. ෙමොකද, මාධ්යවල පළ වුණා ගැසට් පතය නිකුත් කර 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් අපට තවම එය ලැබිලා නැහැ. අපට එම 
ගැසට් පතය ලැෙබනවා ද? ලැෙබන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් රෑ ඒක ගැසට් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද ෙදනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ගැසට් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක internet  එෙක් තිෙබනවා. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Internet එෙක් තිබිලා අපට වැඩක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ඕවා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. Internet එෙකන් තමයි 

බලන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් internet hack  කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
විෂයන් ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක කියන්න බැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී පනත් ෙකටුම්පත් සහ 

ෙයෝජනා. 
 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தம்) சட்ட லம் 
INLAND REVENUE (AMENDMENT)  BILL 

 
 

"2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசய்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  

 
Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 

be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)  
පනත් ෙකටුම්පත 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம்  
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL  

"2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசய்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 

 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) 
சட்ட லம்  

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 
 

"2009 අංක 9 දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

විසිනි. 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசய்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம்  
அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 
Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 

be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 
 
 

මුදල් පනත් ෙකටුම්පත 
நிதிச் சட்ட லம்  

FINANCE BILL 

"මත්පැන් අෙලවිහල් සහ තැබෑරුම් අය බද්ද, කැසිෙනෝ කර්මාන්ත 
අය බද්ද, සුපිරි වාසි බද්ද, ජංගම දුරකථන කියාකරු අය බද්ද, නිවාස 
සඳහා සෘජු චන්දිකා ෙසේවා අය බද්ද, චන්දිකා ස්ථාන අය බද්ද, කීඩා 
සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා අය බද්ද, මන්දිර බද්ද, විගමන බද්ද සහ 
ෙමෝටර් වාහන ආනයනකරුවන්ෙග් බලපත ගාස්තුව පැනවීම සඳහා 
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද, ඊට සම්බන්ධ හා ආනුෂංගික කාරණා 
සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 

  

நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  
  

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 
 
 

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) 
சட்ட லம்  

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL 
 

"2006 අංක 13 දරන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි" 

 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

විසිනි. 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம்  அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  
  

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance ; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 
 
 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ெதாைலத்ெதாடர்  அற  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL 
 

"2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

විසිනි. 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம்  அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන)  
පනත් ෙකටුම්පත 

பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன  (தி த்தம்) சட்ட லம் 
BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) BILL 

"1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Miniser of Finance; to 
be read a Second time upon Tuesday, 06th October, 2015 and to be 
printed. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා විසින් ෙම් 

සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් හා නව බදු පනත් ෙකටුම්පත් මීට 
කලින් අය වැය අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙයෝජනා කළ ෙද්වලට අදාළ 
නීතිමය ෙවනස්කම් සඳහායි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය 
දින සියය ඇතුළතදී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරන්න බැරි 
වුණා. ඒ නිසා දැන් අලුතින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙලසයි සලකන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් සුපිරි 
වාසි බද්ද, මන්දිර බද්ද වැනි අලුත් බදු වර්ග රාශියක් තිෙබන 
නිසා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධව 
විවාද කරන්න අපට පමාණවත් ඉඩකඩක්, වැඩි ඉඩ පස්තාවක්  
ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා  
සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් නව බදු විවිධ ක්ෙෂේතවලට විශාල ෙලස 
බලපාන ඒවා නිසා වඩා ෙහොඳ විවාදයක් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ඇති කර ගැනීම ඔබතුමාටත් ෙහොඳයි. ෙම් සියල්ලම ෙහට 
ෙකොෙහොමද  සම්මත කරන්ෙන්? 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙහට විවාදයට ගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සීමිත ෙව්ලාවක් තුළ - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න 

ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමොකද,  ෙගෙනන්න  ඉඩ දුන්ෙන් නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේයි 

පනත් ෙකටුම්පත් ටික ෙගෙනන්න ඕනෑ.  
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට 

කැමැතියි, පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර දින 
හතක් ගත වන තුරු විවාදයට ගන්න බැහැ ෙන්ද කියන කාරණය.  
මම දන්ෙන් නැහැ,  ෙමොන නීතියක් යටෙත්ද කියලා, ෙහට දිනෙය් 
විවාදයට ගන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහට ෙගෙනන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහට ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි, බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ඉල්ලන්ෙන් විවාදයට ෙවලාව ලබා ෙදන්න කියලා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම විවාදයට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 

I move,  

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day's sitting 
from the provisions of the Standing Order No. 23." 

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7, 
the hours of sitting on Wednesday, September 23rd, 2015 shall 
be 1.00 p.m.to 6.30 p.m.. At 6.30 p.m. Mr. Speaker, shall 
adjourn the Parliament without question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 
ெதாி க்கு  

COMMITTEE OF SELECTION  
 

I 
 

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

 "That notwithstanding  the provisions of Standing Order No. 
121, the Committee of Selection shall consist of Mr. Speaker as 
Chairman and nineteen (19) other Members which shall include 
the Leaders of Political Parties or their nominees to be 
nominated by Parliament to serve during the current Session." 

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

II 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
( மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
"That the under-mentioned nineteen (19) Members do serve on 
the Committee of Selection in addition to Mr. Speaker who 
shall be its Chairman during the current Session, in terms of the 
motion agreed to by Parliament this day:-  
 

Hon. John Amaratunga  

Hon. Nimal Siripala De Silva 

Hon. Rauff Hakeem      

Hon. Lakshman Kiriella  

Hon. Mahinda Samarasinghe 

Hon. Ravi Karunanayake 

Hon. Rishad Bathiudeen 

Hon. Patali Champika Ranawaka 

Hon. Duminda Dissanayake 

Hon. Kabir Hashim  

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe  

Hon. Gayantha Karunatileka 

Hon. Mano Ganesan 

Hon. Dinesh Gunawardena 

Hon. Douglas Devananda 

Hon.Vijitha Herath 

Hon. Mavai S. Senathirajah 

Hon. Dharmalingam Sithadthan 

Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa" 

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

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින අපර භාග 2.30ට 

කථානායක නිල කාමරෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තී සියලු ෙදනාටම 
සභාෙව් අවසර ඇතිව ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  
 

පධාන කටයුතු අංක 1,  ගරු අගාමාත්යතුමා.  

 
 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව : 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සභාවට නිෙයෝජිතයන් 

පත් කිරීම 
அரசியலைமப்பின்கீழான தீர்மானம்: 

அரசியலைமப் ப் ேபரைவக்கு 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION : 
APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE 

CONSTITUTIONAL COUNCIL  
 
 

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

of National Policies and Economic Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the under mentioned persons 
who not being Members of Parliament appointed to the 
Constitutional Council on the nomination of both the Prime 
Minister and the Leader of the Opposition under sub-paragraph 
(e) of paragraph (1) and paragraphs (4) and (5) of Article 41A 
of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka, be approved by Parliament in terms of paragraph (5) of 
Article 41A of the Constitution:- 

 
1. Dr. Ahangamage Tudor Ariyaratne 

2.  Mr. Shibly Aziz 

3.  Dr. (Ms.) Radhika Coomaraswamy" 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව එකඟද? 

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

ව්යවස්ථා සභාව, දහනව වන  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් අනුමත කරන අවස්ථාෙව්දී එවකට විරුද්ධ පක්ෂයට  
පතිඥාවක් දුන්නා, ෙම් මන්තීවරුන් හැටියට පත් වන අය 
ෙවනුෙවන් මීට පස්ෙසේ අමාත්යවරුන් පත් කරන්ෙන් නැහැ 
කියලාත්, ඒ අවස්ථා ෙව්දී, - ඒ කියන්ෙන් මාස කීපයකට පථම- 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු හිටිෙය් නැති නිසායි ඒක කෙළේ 
කියලාත්. දැන් ආණ්ඩුව අමාත්යවරු ෙදන්ෙනක්; කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්ම ෙදන්ෙනක් -ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් පත් කර ගැනීෙම් ඕනෑකම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඇති කර ගත්ත ෙදයක්.- එයට පත් 
කිරීෙමන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ස්වාධීනත්වය, එය විධායකෙයන් ඉවත් වී ඇති කළ යුතු 
ස්වාධීනත්වය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන් පතිඥාව කියාත්මක කරනවා ද කියන ෙද් 
මම දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන ෙද්වල් පනෙත් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, ෙම් අපි කථා කරන්ෙන්-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පනත ගැන ෙනොෙවයි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 It is not in the Act.  පනතයි ගණන් ගන්ෙන්. අවසාන 

වශෙයන් සම්මත ෙවන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පත.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා දැන් ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්, අගමැතිතුමාෙග් 

ෙපොෙරොන්දුව- [බාධා කිරීමක්] වුණා කියලා?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියන ෙදයක් පනෙත් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි දැනට ඉල්ලන්ෙන් සිවිල් සමාජෙය් නිෙයෝජිතයන් තිෙදනා 

සම්බන්ධෙයන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා එදා දුන්නා, පතිඥාවක්; එදා විරුද්ධ පක්ෂෙය් 

මන්තීවරු නැති නිසා පළමු අවස්ථාවට විතරක් අමාත්යවරු 
ෙදන්ෙනක් පත් කරනවා කියලා. දැන් ෙමතුමා කියන්ෙන් ෙවන 
ෙදයක්. මම කියන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක්. ෙමතුමා ඒකට උත්තර 
ෙනොදී ෙවනත් ෙදයක් කියනවා.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා  එදා ෙයෝජනා එකසිය ගණනක් ෙගනාවා. ෙමතුමාට 

ෙයෝජනා කරන්න තිබුණා ෙන්. It is not in the Act.  
 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙයෝජනාව පරිදි තමයි ෙම් 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව්  මන්තීවරු සංඛ්යාව වැඩි කෙළේ. ඒ 
විපක්ෂෙය් ඉල්ලීම නිසායි. අපට ෙහොඳට මතකයි. ෙම්ක තමයි 
සත්යය. ඉතින් ඔබතුමා අගමැතිතුමාට ෙම් පණිවුඩය කියන්න. 
ෙවන ෙදයක් මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන අගමැතිතුමාට 
සිහිපත් කරන්න. නිකම් කියවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!   

ෙම් කරුණ ගැන අපට ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අද 
ගරු සභාෙව් අපි අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් සිවිල්  
නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීම ගැනයි. ඒකට සභාව එකඟ ද? 

 
 

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

 
  

 

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

 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

රජෙය් හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන සඳහා විධිමත් 
කමෙව්දයක් මඟින් බඳවා ගැනීම  

அரச மற் ம் நியதிச்சட்ட நி வனங்க க்கு 
கிரமமான வழி ைறயில் ஆட்ேசர்த்தல்  

RECRUITMENT TO PUBLIC SECTOR AND STATUTORY 
BODIES THROUGH A PROPER PROCEDURE 

 
[අ. භා. 2.30] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු වාරය 

ආරම්භෙය්දීම ජාතිකමය වශෙයන් වැදගත් ෙම් ෙයෝජනාව සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව හැටියට  ඉදිරිපත් කරන්න 
ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.  

"රජෙය් හා රජෙය් ව්යවස්ථාපිත ආයතනවලට රැකියා සඳහා බඳවා 
ගැනීෙම්දී ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීම ෙහේතු ෙකොටෙගන ගැටලු 
රාශියක් පැන නැඟී ඇත. රාජ්ය ආයතන විශාල පමාණයක් බිඳ වැටීමට 
ෙහේතුවී තිෙබන පධාන කරුණු අතර අධ්යාපනය ෙහෝ ෙවනත් සුදුසුකම් 
රහිත ෙද්ශපාලනය එකම සුදුසුකම බවට පත් වූ පිරිස් බඳවා ගැනීම 
පධාන ෙව්. ඒ වාෙග්ම එම ආයතනයන්ට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන විවිධ 
තනතුරු නාමයන්ෙගන් බඳවා ගැනීම් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ආයතනයන් 
තුළ පරිපාලන ගැටලු ෙමන්ම අතිරික්ත වැය බරක් දැරීමට ද සිදුව ඇත. 

ෙමම සුදුසුකම් රහිත ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීම ෙහේතු ෙකොටෙගන 
අධ්යාපනය හා අෙනකුත් සුදුසුකම් සහිත උපාධිධාරින් පවා විශාල 
පමාණයකින් රැකියා විරහිතභාවයට පත්ව අසරණභාවයට ඇද දමා 
ඇත. ඔවුන්ට රැකියාවක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලකයින් 
පිටුපස යන්නට සිදු වීම මහා ෙඛ්දවාචකයකි. ගරු ජනාධිපතිවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා කරන ලද පකාශෙය්දී සඳහන් කළ "රැකියා ලබා 
දීෙම්දී ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය මැදිහත්වීම් අවශ්ය කටයුතුවලදී කිසිදු 
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමකට මාෙග් රජය ඉඩ තබන්ෙන් නැති බව මම 
අවධාරණය කරනවා" යන පකාශයට පාණයක් ලැබිය යුතුව 
තිෙබනවා. එය හුදු වාක්ය කණ්ඩයක් ෙනොවී භාවිතෙය් ෙයදවිය යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහයින් රජෙය් හා ව්යවස්ථාපිත ආයතනයන් සඳහා 
රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී ෙද්ශපාලන පත්වීම්වලින් බැහැරව 
විධිමත් කමෙව්දයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවට ෙමම ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

 අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

වැඩ කටයුතු ආරම්භෙය්දීම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් විවාදය ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්, මැතිවරණ කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන් පත්වීම් ෙදන, රැකියා 
ෙපොෙරොන්දුවලට පදනම් වුණු බව පසු ගිය ජාතික මැතිවරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදෙක් දීම -ජනාධිපතිවරණෙය්දී සහ මහා මැතිවරණෙය්දී- අපි 
දැක්ක නිසායි. එම නිසා ෙබොෙහෝ තරුණ තරුණියන් -උපාධිධාරින් 
ෙවන්න පුළුවන්, උසස් ෙපළ සමතුන් ෙවන්න පුළුවන්, සාමාන්ය 
ෙපළ සමතුන් ෙවන්න පුළුවන් ඒ වාෙග්ම ෙවනත් වෘත්තීය 
සුදුසුකම් තිෙබන අය ෙවන්න පුළුවන්- තමන්ෙග් සුදුසුකම් 
පැත්තකින් තබා, මැතිවරණ කාලෙය්දී පුරුද්දක් හැටියටම 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පස්ෙසන් යන කියාවලියක් සිද්ධ ෙවමින් 
තිෙබනවා. එම නිසා මැතිවරණ සහ රැකියා ෙපොෙරොන්දු කියන එක 
එකට ඈඳිලා තිෙබන ෙදයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
රැකියා ෙපොෙරොන්දුවලට ෙද්ශපාලනය කරන අය ඉන්නවා. රැකියා 
ෙපොෙරොන්දුවලට ඡන්දය ෙදන අය ඉන්නවා. රැකියා 
ෙපොෙරොන්දුවලට ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පස්ෙසන් යන අය 
ඉන්නවා. එතැනදී සිදු වන බරපතළ පශ්නය තමයි, එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ෙද්ශපාලන පත්වීම් දුන්නාට පස්ෙසේ, ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් හැටියට රැකියා ලැබුණාට පස්ෙසේ ආයතනවලට -රාජ්ය, 
සංස්ථා, මණ්ඩල, අධිකාරි හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට- සුදුසුකම් 
නැති අය පැමිෙණන එක. සුදුසුකම් නැති අය ඒ ආයතනවල 
නිලතලවලට පත් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒ ආයතන 
කඩා වැෙටන එකයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෑත 
ඉතිහාසය පුරාම අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන් ඉහළ තනතුරුවලට, වග 
කිව යුතු තනතුරුවලට ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලැබීම සහ ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් සුදුසුකම් බවට පත්වීම රෙට් රාජ්ය පද්ධතිය බිඳ වැටීමට 
එක පධාන ෙහේතුවක් වුණු බව. එම නිසා එක පැත්තකින් රාජ්ය 
ආයතන කඩා වැටුණා. අනික් පැත්ෙතන් සිදු වන ෙද් තමයි, 
සුදුසුකම් තිෙබන, ඒ තනතුරු ලැබිය යුතු අයට ඒ තනතුරු 
ෙනොලැබුණාට පස්ෙසේ, ඒ රැකියා අවස්ථා ෙනොලැබුණාට පස්ෙසේ 
ඔවුන් මානසික බිඳ වැටීමට ලක් වීම.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල පාරවල් පුරා උද්ෙඝෝෂණ තිබුණු 
බව. රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණ තිබුණා, 
විවිධ පළාත්වල උද්ෙඝෝෂණ තිබුණා. මා දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල 
උපාධිධාරින් දකුණු පළාත් සභා කාර්යාලය වට කර තිබුණු බව. 
2011 වර්ෂෙය්දී උපාධිය ලැබූ අය තවමත් රැකියා නැතිව ඉන්නවා. 
ෙම් 2015 වර්ෂයයි. උපාධිය ලැබුවත්, විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු 
කාලයට සමාන කාලයක් රැකියාවක් නැතිව ඉන්නවා. ඔවුන්ට 
රැකියා ලැබී නැහැ. ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ කමක් නැහැ, 
රැකියාවක් ලබා ෙදන්න කියායි. නමුත් ඔවුන්ට වඩා සුදුසුකම් අඩු, 
ඔවුන්ට වඩා පළපුරුද්ද අඩු, ඔවුන්ට වඩා අත් දැකීම් අඩු අය 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් තුළින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා සිටිනවා; ආයතනවල 
රැකියා කරනවා. සුදුසුකම් ඇති අය පසුව පත්වීම් ලබා රැකියාවට 
එන ෙකොට ආයතනවල ඉහළ තනතුරුවල ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් ලබා පැමිණි අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙහෝ පළපුරුද්ද නැති 
අයයි. ෙමය බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාම අපි දැක්කා, රෙට් උතුෙර් සහ 
දකුෙණ් තරුණ නැඟිටීම් සිදු ෙවලා තිබුණු බව. ඒ නැඟිටීම්වලට 
අදාළව පත් කරපු ෙකොමිෂන් සභා තිෙබනවා. ත රුණ අසහන 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමවැනි 
ෙද්ශපාලන අසාධාරණකම් සිද්ධ  වීම, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා 
දීම, සුදුසුකම් තිෙබන අයට සුදුසු පත්වීම් ෙනොලැබීම එවැනි 
නැඟිටීම්වලට ෙහේතු වූ එක ෙහේතුවක් හැටියට ඔවුන් වාර්තා කර 
තිෙබනවා. එතෙකොට රජෙය් වගකීම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ආණ්ඩුෙව් වගකීම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, රජෙය් වගකීම ෙවන්ෙන්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව, ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු ෙදනාට සමාන 
අවස්ථා දීලා, සුදුසුකම් තිෙබන අයට සුදුසු විධියට රැකියා ලබා 
ෙදන එකයි. අෙප් රෙට් තරුණයන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් 
රෙට් උගතුන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් රජය, රට දරන ලද වැය බරට සාධාරණයක් වන 

විධියට තමන්ට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියායි ඉල්ලන්ෙන්. එවැනි 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම්, ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව, 
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සුදුසුකම් තිෙබන අයට රැකියාවක් 
ලැබීෙම් අවස්ථාව තිෙබන බවට සහතිකයක් තිෙබනවා නම් 
ෙද්ශපාලනඥයින් පස්ෙසන් යන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ; 
මැතිවරණෙය්දී අතෙකොළුවක් බවට පත් ෙවන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මැතිවරණයකදී ඡන්දය 
ලබා දීම පමණක් තමන්ෙග් සුදුසුකම් බවට පත් කර ගන්න 
ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් එෙහම ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියා අපි දකිනවා. මුළු කියාවලිෙය් ඒක ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අවස්ථාවලට ඕනෑ තරම් උදාහරණ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම 
අවධාරණය කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
බහුතරයක් ජනතාව ජනවාරි 08වන දා ෙම් රෙට් ඇති කරපු 
ෙද්ශපාලන ෙවනස ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන් 
ජනාධිපතිවරණෙයන් ඇති කරපු ෙද්ශපාලන පරිවර්තනය 
ෙමොකක්ද? ජනතාව පරාජය කෙළේ ෙමොකක්ද? ජනතාව පරාජය 
කෙළේ, ෙද්ශපාලන හිතවත්කම්වලට,  ෙද්ශපාලන බලයට, පවුල් 
ඥාතිත්වයට ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීෙම් මජර ෙද්ශපාලනයයි; 
ඒ ජරා ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියයි. ඒ ජරා ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
පරාජය කළ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ඔවුන්ෙග් ජන වරෙම් කැමැත්ත වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් ජන 
වරෙම් කැමැත්ත වුෙණ් එවැනි අසාධාරණ ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
ලබා ෙදන කමය ෙවනස් කර, එවැනිම තව කමයක් ස්ථාපනය 
කිරීම ෙනොෙවයි. එතෙකොට ෙම් නව ආණ්ඩුව ලබපු ජන වරෙම්, 
රෙට් ජනාධිපතිතුමා ලබපු ජන වරෙම් නිෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ඒ 
ජන වරම තුළ තිෙබන නි ෙයෝජනය තමයි, විෙශේෂෙයන්ම රැකියා 
ලබා දීෙම්දී ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීමකින් ෙතොරව සුදුසුකම් තිෙබන අයට සුදුසු ආකාරයට රැකියා 
ලබා ෙදනවාය කියන එක. ගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කළ පළමුවැනි පකාශෙය්දී -පළමුෙවනි කථාෙව්දී- එතුමා 
අවධාරණය කෙළේ එයයි; රැකියා ලබා දීෙම්දී ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය 
පත් කිරීම් කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම්වලට ඉඩ 
ෙනොතබන්ෙන්ය කියන එකයි. ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද? ජනවාරි 
8වැනි දා වන විට රෙට් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණු දූෂිත ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිෙය් පධාන ෙදයක් තමයි, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීම. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එයට උදාහරණ කීපයක් 
කියන්නම්. ජනවාරි 8වැනි දා ලබපු ෙම් ජන වරම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත සිහිපත් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් උදාහරණ 
මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඒ සඳහායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් මෙග් අෙත් 
තිෙබන්ෙන් ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් -පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්- වරාය හා 
මහාමාර්ග ව්යාපෘති අමාත්ය ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
2013.05.06වැනි දා ලියන ලද ලිපියක්. එතුමා ඒ ලිපිය ලියන්ෙන් 
කාටද? වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට ඒ ලිපිය ලියනවා. ඒ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා 
තමයි නීතිඥ, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා එතුමාට ලිව්ෙව්  ෙමොකටද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"හිතවත් මන්තීතුමනි,  

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පුහුණුව සඳහා බඳවාගැනීම - 2013 

ෙම් සමඟ අමුණා ඇති ෙල්ඛනෙය් සඳහන් අය මා ෙහොදින් දන්නා හඳුනන 
අප පක්ෂෙය් උන්නතිය සඳහා කැපවීෙමන් කටයුතු කරන පවුල් වල 
සාමාජිකයන් වන අතර, ෙමොවුහු ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පුහුණුව 
සඳහා බඳවාගැනීමට අවශ්ය කටයුතු සලසා ෙදන  ෙමන් කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිමි." 
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කවුද ෙමෙහම ලියන්ෙන්? වරාය විෂයය භාර ඇමතිවරයායි. 
ලියන්ෙන් ෙමොකටද? වරාය අධිකාරියට ෙද්ශපාලන පත්වීම් ඇති 
කරගන්න. ඒ සඳහා කාෙගන්ද අවසරය ඉල්ලන්ෙන්? නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙගන්. එතෙකොට කවුද ඇමති? වරාය 
ඇමතිතුමාද, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාද වරාය භාර ඇමතිතුමා? 
ජනවාරි 8වැනි දා අෙප් රෙට් ජනතාව පරාජය කෙළේ ෙමන්න ෙම් 
ෙද්ශපාලනයයි. වරාය විෂයය භාර අමාත්යවරයාට නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙගන් අවසරයක් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා 
පත්වීමක් ෙදන්න, බඳවා ගන්න කියා. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? වැදගත් 
ෙදය ඒකයි. ෙම් ලිපිෙය් ෙහේතුව තිෙබනවා, "මා ෙහොඳින් දන්නා 
හඳුනන අප පක්ෂෙය් උන්නතිය සඳහා කැපවීෙමන් කටයුතු කරන 
පවුල් වල සාමාජිකයන්..." කියා. 

ෙමන්න ෙම් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය පරාජය කරන්න ඕනෑ. 
හැෙමෝටම බලාගන්න මම ෙම් ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු 
කිරීම සඳහා සභාගත*කරනවා. ඔය කෑ ගහන මන්තීතුමන්ලාත් 
ෙම් ලිපිය බලන්න.  

තව ලිපියක් මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, 2014 මැයි මාසෙය් 08වැනි දා ෙම් ලිපිය 
ලියන්ෙන් අධිනීතිඥ චන්දිම වීරක්ෙකොඩි හිටපු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමායි. 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා දැන් මූලාසනෙය් සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉදිරිෙය්දී කවදාවත් ෙමවැනි 
ලිපියක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එම ලිපිෙය් මාතෘකාව 
ෙමයයි: 

"මහා මාර්ග අමාත්යාංශෙය් රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම"   

කාටද ෙමෙහම ලියන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදවැනි ධුරය 
දරන නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලියනවා. එම 
ලිපිෙය් මුල ෙකොටෙසේ ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 

"ගරු හම්බන්ෙතොට දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  

නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 

අරලියගහ මන්දිරය,  

ෙකොළඹ 03. 

හිතවත් මන්තීතුමනි, ...... 

ෙමොකටද ෙමෙහම ලියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ පුද්ගලයන්ට අසාධාරණයක් වන නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා ඔවුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ.  

හිටපු පා ෙද්ශීය සභා මන්තී -අසවල් මහතා- තමන් ඉතා 
ෙහොඳින් දන්නා හඳුනන, පක්ෂෙය් ඉතා දීර්ඝ කාලයක සිට 
කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන පබල පාක්ෂිකයකු බව සඳහන් 
කර, ඔහුෙග් පුතා වන අහවල් තැනැත්තාට මහාමාර්ග අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවතින දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් රැකියාවක් ලබා 
ෙදන්න කියා තමයි ෙම් ලිපිය එතුමා ලියා තිෙබන්ෙන්.  එතෙකොට 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
රැකියාවක් සඳහා දමන්ෙන් කවුද? මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
ෙනොෙවයි; සුදුසුකම් ෙහොයලා  ෙනොෙවයි; ඒ සඳහා වන 
කමෙව්දයකට ෙනොෙවයි. මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් address එක 

තිෙබන්ෙන්, "අංක 03, අරලියගහ මන්දිරය" කියායි. රැකියාවක් 
ෙදන්න කියා ඉල්ලන්ෙන් කාෙගන්ද? නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාෙගන්. ෙම්ක තමයි අප කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් 
ජන වරමින් ජනතාව පරාජය කළ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය. එෙහම 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් තිබුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
කරද්දි අප දැක්කා, එක්ෙකෝ බීආර්ෙග් ලැයිස්තුව; එක්ෙකෝ 
එම්ආර්ෙග් ලැයිස්තුව අනුව කටයුතු කළ හැටි. එක්ෙකෝ බීආර්ෙග් 
ලැයිස්තුෙවන් එන්ෙන්  . එක්ෙකෝ එම්ආර්ෙග් ලැයිස්තුෙවන් 
එන්ෙන්. එෙහමත් නැත්නම්, බ්ලූ බල කාෙයනුයි ආෙව්.  

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පත්වීමක් 
ගන්න නම්, එක්ෙකෝ බ්ලූ බල කාෙය් සාමාජිකයකු ෙවන්න ඕනෑ; 
එෙහම නැත්නම් එම්ආර්ෙග් ලැයිස්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ; එෙහමත් 
නැත්නම් බීආර්ෙග් ලැයිස්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. එෙහම නම්, ෙම් රෙට් ජනතාව ජනවාරි අටවන දා වන 
ෙකොට පරාජය ක ෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ, එම්ආර්ෙග්, බීආර්ෙග්, බ්ලූ 
බල කාෙය් නම් ලැයිස්තු ෙද්ශපාලනයයි. ඒ ෙද්ශපාලනය පරාජය 
කළ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැවත ඒ වාෙග් නම් ලැයිස්තු 
ෙනොෙවයි. ඇමතිවරයාෙග් ගරුත්වයත් නැති කරලා, 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් ගරුත්වයත් නැති කරලා, රාජ්ය 
යන්තණෙය් තිෙබන පරිපාලන ව හයත් බිඳ වට්ටලා ඒ ෙවනුවට 
අරලියගහ මන්දිරය සියලු අමාත්යාංශවල ලැයිස්තු හදන තැන 
බවට පත් කරලා, එම ස්ථානය සියලු අමාත්යාංශවල ලිපිනය බවට 
පත් කරලා තිබුණු නම් ලැයිස්තු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් 
කරලා තමයි රෙට් ජනතාව ජනාධිපතිවරණෙය්දී නව 
ජනාධිපතිවරයාට නව ජන වරමක් නිර්මාණය කෙළේ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අන්න ඒ ජන වරෙම් බලය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැකිය යුතුයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් ඒ බලය රැකිය යුතුයි. රෙට් ජනතාව 
ජනවාරි අටවන දා විෙශේෂෙයන් පරාජය කෙළේ, ඒ දූෂිත 
ෙද්ශපාලනය බව මම නැවතත් අවධාරණය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අලුතින් නිර්මාණය වූ 
hybrid ආණ්ඩුවත් දැන් ෙමොකක්ද කරමින් ඉන්ෙන්? අලුතින් 
නිර්මාණය වූ ෙම් ෙදමුහුන් ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැන් 
රෙට් ජනතාවටවත්, අපටවත් සාධාරණ ෙලස හැ ෙඟනවාද, 
දැෙනනවාද ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ෙදමුහුන් පාලනය තුළත් ඒ 
පරණ එම්ආර්, බීආර්, එෙහමත් නැත්නම් බ්ලූ බල කාෙය් රැකියා 
ලබා ෙදන ෙද්ශපාලන කමෙව්දයට වඩා ෙවනස් විධියට අලුත් 
ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා? එෙහම ෙදයක් අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙදයක් රෙට් ජනතාවට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උදාහරණ හැටියට, 
සිදුවීම් කීපයක් මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් කරනවා. රාජ්ය 
ආයතන හැටියට ගත්ෙතොත්, විෙශේෂෙයන් බැංකු පද්ධතිය ගැන 
කිව යුතුයි. දැනටමත් -ෙම් වන ෙකොටත්- බැංකු සහකාර 
ලිපිකරුවන් 275ෙදෙනකු අයදුම් පත් කැඳවීමක් නැතිව ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට ෙගන තිෙබනවා, දින 100 කියාවලිය 
පැවැති කාලය අතරතුර. ඒ, ෙම් වසෙර් ජුනි මාසෙය් 24වන දායි.  
ජුනි මාසෙය් 24වන දා දුරකථනෙයන් කථා කරලා තමයි 
බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. අදාළ විෂය පථය අයිති කාටද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයාටය යන 
හැඟීමක් අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා තමයි ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට 
බැංකු සහකාර ලිපිකරුවන් 275ෙදෙනකු ෙම් වන ෙකොට 
බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. 2015 ජුනි මාසෙය් 24වන දා ලංකා 
බැංකුෙව්ත් ඒ වාෙග්ම බඳවා ගැනීම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඇතුෙළේ සිටින පිරිසක් ෙම් වන ෙකොට උසාවි ගිහින් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, පත්වීම් ෙදන්ෙන් පත්වීම් ෙදන කියාවලියට අනුව 
ෙනොෙවයි. අද බැංකුවලට පත්වීම් ලබා දීෙම්දී ඒ තත්ත්වය ඇති 
කර තිෙබනවා. මහජන බැංකුෙව් දත්ත පෙව්ශක 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමෙහයුම්කරුවන් -data entry operators- 128ෙදෙනකු අරෙගන 
තිෙබනවා; කාර්යාල කාර්ය සහායකවරුන් අරෙගන තිෙබනවා. 
විභාගයක් පවත්වා නැහැ, අයදුම් පත් කැඳවා නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
මීට කලින් කථා කළා, බැංකු පද්ධතියට බඳවාගත් අය ගැන. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවම මිනිස් බල සමාගමක් බවට පත් 
ෙවලා -මිනිස් බල සමාගමක් හැටියට- බඳවාගත් 125ෙදෙනකුෙග් 
ෙසේවය ස්ථිර කරන්න කියලා මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් නිෙයෝගයක් ලබාගත්තා. නමුත් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය තවම 
ස්ථිර කරලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් නිෙයෝගයකුත් තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශය ෙම් 
වන කල් ඒ ෙවනුෙවන් නිෙයෝග නිකුත් කරන්ෙන් නැහැ. දැනට 
අවුරුදු 7ක්, 8ක්, 15ක් තිස්ෙසේ ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වැඩ 
කරන අයෙග් ෙසේවය ස්ථිර කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තුළ, 
අයදුම් පත් නිසි පරිදි කැඳවන්ෙන්ත් නැතිව දුරකථනෙයන් කථා 
කරලා 275ෙදෙනකුට ලිපිකරුවන් හැටියට පත්වීම් දීලා 
තිෙබනවා. ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්. මා ෙම් කිව්ෙව්, බැංකු 
පද්ධතිෙය් උදාහරණයක් විතරයි. 

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තත්ත්වයත් ඒ වාෙග්මයි. අපි 
දන්නවා, කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා හිටපු කාලෙය් 2,300ක් 
බඳවා ගත්තා කියලා විෙව්චනයක් තිබුණු බව. ඒ බඳවාගත් 
2,300න් ම සියයට 90ක් විතර ඉන්ෙන් මතුගම, අගලවත්ත, 
ෙබ්රුවල පැතිවලිනුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය 
කාලය පුරාම තිබුණු ලක්ෂණයක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ වරාෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්, නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයක ෙවන්න පුළුවන්.  
එක කාලයක් වරායට බඳවා ගත්ෙත් නැ ෙඟනහිරින්මයි. බඳවා ගත් 
අයෙගන් ඇහුවාම කිව්ෙව්, අම්පාෙරන්, නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් 
ආවා කියලායි. ඒ වාෙග්ම තවත් කාලයක් තිබුණා, නුවරින්ම 
බඳවාගත්. ඒ කාලෙය් වරාය ෙසේවකයකුෙගන් ඇහුවාම කිව්ෙව්, 
"ආෙව් නුවරින්" කියලායි. ඒ කාලෙය් වරාෙය් ෙසේවකයකුෙගන් 
ඇහුවා නම්, "ෙකොෙහන්ද ආෙව්?" කියලා, "ආෙව් නුවරින්" කියලා 
කිව්වා. ඊළඟට එය මාරු වුණා, කළුතරට. ඒ කාලෙය් "වරාය" 
කිව්ෙවොත්, ඇවිත් තිෙබන්ෙන් කළුතරින්. එෙහම තමයි ආෙව්. 
SLTB එක ගත්තත් එෙහමයි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආෙව් 
ෙකොෙහන්ද කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇහුවා නම්, 
"මතුගමින්" "අගලවත්ෙතන්" කියලායි කිව්ෙව්. කළුතර 
දිස්තික්කෙයන් තමයි ආෙව්.  

ෙම් අවස්ථාෙව් රංජිත් බණ්ඩාර ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමාට දැන් ෙමොන විෂය පථය අයිති ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එදා එතුමාෙග් කාලෙය්ත් ආෙද්ශක 
කම්කරුවන් 533 ෙදෙනක් බඳවාෙගන තිෙබනවා. එය කමවත් 
බඳවා ගැනීෙම් කියාවලියක් ෙනොෙවයි. 2,300ට වඩා 533 අඩුයි 
කියලා හිතන එක, එක පැත්තකින් ෙහොඳයි. නමුත් එහි ඇත්ත 
තත්ත්වය එෙහම ෙනොෙවයි. ෙමොකද, බඳවා ගැනීෙම් කියාවලිය 
මන්තීවරුන්ට වුවමනා විධියට එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
කමෙව්දයන්ට අනුවයි සිද්ධ වුෙණ්.  එය තමයි කමෙව්දය බවට 
පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒක සාධාරණ කමෙව්දයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලය තුළ -මැතිවරණ සමෙය්- 
තනතුරකට බඳවා ගැනීමක් සම්බන්ධව මම උදාහරණයක් 
කියන්නම්. එනම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය    පාඨලී චම්පික 
රණවක අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත්ව තිබූ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තුන්වන ෙශේණිෙය් ලිපිකරු තනතුරට පත් 
කිරීම. ෙමය කාන්තාවකෙග් පත්වීම් ලිපියක්. හැඳුනුම් පත් 
අංකයත් සමඟ ෙමහි සම්පූර්ණ විස්තරය තිෙබනවා. " 2015.07.02 
දින පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අනුව 2015.07.03 දින 
සිට ඔබ විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තුන්වන පන්තිෙය් ලිපිකරු තනතුරට 

පත්කර ඇති බව සතුටින් දන්වමි" කියලා ෙමහි තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? 2015.07.02 සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
පවත්වනවා. 2015.07.03 තනතුරට පත් කරනවා. සම්මුඛ 
පරීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ ලිපිකරු පත්වීම ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් 
දිනය බලන්න. 2015.07.02 සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූවා.  
2015.07.03 පත්වීම ෙදනවා.  2015.08.17 ඡන්දය. එතෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැර ති බුෙණ්. 2015.07.13 තමයි නාම 
ෙයෝජනා භාරගැනීම අවසන් වුෙණ්. එතෙකොට ෙම් පත්වීම් 
ෙදනවා. විදුලි බල මණ්ඩලෙය්  ෙසේවක සංගමෙයන් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙම් පිළිබඳව ලියා දන්වා තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් පත්වීම ෙදන එක නතර කරන්න කියා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා ලියා එවා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පත්වීම් ලබා 
දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පත්වීම් ෙදනෙකොට 
"manpower" ෙසේවකෙයෝ  6,750ක් විදුලි බල මණ්ඩලෙය් සිටියා. 
අනියම් පත්වීම් 2,300ක් දීලා තිෙබනවා.  ෙම් "manpower"  
ෙසේවකයන් ස්ථිර කරනවා කියලා දැනට මාස 10ක් විතර ෙවනවා.  
විදුලි බල මණ්ඩලෙය් සිටින "manpower" ෙසේවකෙයෝ 
උද්ෙඝෝෂණ කළා. ජනාධිපතිවරණ සමෙය් එනම් 
2014.12.17ෙවනි දා මුදල් අමාත්යවරයා  ඒ  උද්ෙඝෝෂණය අසළට 
ඇවිත් ඒ "manpower" ෙසේවකෙයෝ ස්ථිර කරනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ජනවාරි 08ෙවනි දා තමයි ජනාධිපතිවරණය 
තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒක තවමත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒකට 
කියාවලියක් හැදිලා නැහැ. ඒක එෙහම තිෙබද්දී මහ මැතිවරණ 
සමෙය් දීපු පත්වීම් තමයි ෙම්. දින 100න් පස්ෙසේ යහ පාලනය 
කියන ආණ්ඩුව මහ මැතිවරණය ආසන්නෙය් පත්වීම් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ පත්වීම ලබා ගත් පුද්ගලයා සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙවයි  පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ පත්වීම් ලබා දුන් කමෙව්දය 
සම්බන්ධවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ පත්වීම් ලබා දුන් කමෙව්දය සාධාරණද? 
එතෙකොට ෙමෙහම මැතිවරණ සමයකදී 2015.07.02වන දින 
interview  කරලා, 2015.07.03 පත්වීම ෙදනවා නම් සුදුසුකම් 
තිෙබන අයට ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම්වා තමයි උදාහරණ. එතෙකොට විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් තත්ත්වය ෙම්කයි.  

ෙම් ෙවනෙකොට SLTB එෙක් තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, දින 100 
තුළ 1,800 ෙදෙනකුට පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. දැන් බස් එකකට 
ෙසේවකයන් 9 ෙදෙනක්  ඉන්නවා.  ඒ පත්වීම් ලබා දුන් කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද? සාධාරණ කමෙව්දය ෙමොකක්ද? සාධාරණ 
කමෙව්දයක් හැදුෙණ් නැහැ. ෙම්වා ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
ෙනොෙවයිද? ඒකයි අපි අහන්ෙන්. කාලෙයන් කාලයට ඇමතිවරු 
පත්ෙවනෙකොට ඇමතිවරයා පත්ෙවන පෙද්ශය අනුව, ඒ 
දිස්තික්කය අනුව ආයතනවල ෙසේවකයන් පිෙරනවා නම්, 
රැකියාවලට මිනිසුන් පිෙරනවා නම්, අවුරුදු 13ක් විතර ඉෙගන 
ෙගන රෙට් අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබන, විශ්වවිද්යාලවලට ගිහින් 
උපාධි ගන්න අයට තමන්ට රැකියාවක් ලැබීම පිළිබඳව ලැෙබන 
විශ්වාසය ෙමොකක්ද? තමන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් රස්සාවක් 
ලැෙබනවා කියලා ලැෙබන සහතිකය ෙමොකක්ද? මම ඉස්ෙසල්ලා 
ඉදිරිපත් කෙළේ එම්ආර් සහ බීආර්  ලැයිස්තුවලින් ආපු කට්ටියෙග් 
ඉතිහාසය. ''එම්ආර් - බීආර්'' සංස්කෘතිය ෙවනුවට, ''බ්ලු බල 
කාෙය්'' සංස්කෘතිය ෙවනුවට ෙම් ෙදමුහුන් ආණ්ඩුෙවන් හදන 
අලුත් සංස්කෘතිය ෙමොකක්ද? නව පාලනෙයන් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් කමෙව්දය ෙමොකක්ද? බැංකුවලට  
බඳවා ගන්නෙකොට පත්වීම් ෙදන්ෙන් දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව පවා 
නිෙයෝග නිකුත් කරලා තිබියදී ෙමච්චර කාලයක් බැංකුෙව් වැඩ 
කරන අයට පත්වීම් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්,   තිෙබන සාධාරණ 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද?  ඒ ගැන අද පශ්න ෙකෙරමින් තිෙබනවා. 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් අයට උසස්වීම් ලබා ෙදද්දීත් ෙම් තත්ත්වය 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015.07.02 - මැතිවරණ 
සමෙය් - වරායට ආරක්ෂක නියාමකවරු 180 ෙදෙනකු බඳවා 
ගත්තා. වැඩ සහායකයින් 24 ෙදෙනකු බඳවා ගත්තා.  නිෙයෝජ්ය 
ආරක්ෂක කළමනාකරු බඳවා ගත්ෙත් අෙගෝස්තු මාසෙය් 03 වැනි 
දා. 2015 අෙගෝසත්ු මාසෙය් 03 වැනි දා තමයි නිෙයෝජ්ය ආරක්ෂක 
කළමනාකරු බඳවා ගත්ෙත්.   ඒ තනතුරට පුරප්පාඩු තිෙබනවා 
කියලා "Sunday Observer" පත්තෙර් දැන්වීම දැම්ෙම් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 09 වැනි දා. අෙගෝස්තු මාසෙය් 09 වැනි දා  පත්තෙර් 
දැන්වීම පළවන ෙකොට, අෙගෝස්තු මාසෙය් 03 වැනි දා නිෙයෝජ්ය 
ආරක්ෂක කළමනාකරු බඳවාෙගන ඉවරයි. ෙම්ක තමයි 
තත්ත්වය. එතෙකොට වරාය ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය් අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමා. වරාය ඇමතිවරයා නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාට ලියුමක් ෙනොලියපු එක විතරයි ෙමතැන ෙවනසකට 
තිෙබන්ෙන්. එදා  වරාය අධිකාරියට ෙකෙනකු බඳවා ගන්නවා 
නම් වරාය භාර ඇමතිවරයා අරලියගහ මන්දිරයට ලියුමක් 
ලියන්න ඕනෑ. කලින් වුෙණ් එෙහමයි. ෙම්ක තමයි ෙවනස. 
හැබැයි, අද වන ෙද්යි ඒකයි ෙදකම එකයි. ෙමතැනදී ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? බඳවා ගැනීම සඳහා දැන්වීම පළ කරනෙකොටත් බඳවා 
ෙගන ඉවරයි. "Sunday Observer" පත්තෙර් දැන්වීම පළ ෙවනවා 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 09 වැනි දා. හැබැයි, ඒ තනතුෙර් වැඩ  
බාර ෙගන තිෙබනවා අෙගෝස්තු මාසෙය් 03 වැනි දා. ෙම්ක තමයි 
තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි කියනවා, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි කියන බල 
කිරීම -ෙයෝජනාව- තමයි දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් විවාදෙයන් අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. කලින් 
ආණ්ඩුවට වඩා, කලින් ආණ්ඩුෙව් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා දැන් 
තත්ත්වය ෙහොඳයි කියලා හිතන්න රෙට් ජනතාවට කිසිම 
සහතිකයක් නැහැ. ඒ තිබුණු තත්ත්වය වර්ධනය වන එක තමයි 
දකින්න  තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියවපු වාක්ය, හුදු වාක්ය වනවා ෙවනුවට, 
ඒවාට පාණයක් ලබාෙදන කියාවලියක් කියාත්මක විය යුතුයි 
කියන ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. 
රජෙය් ආයතනවලට නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී කමවත්, විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් හැෙදන්න ඕනෑය කියන ෙයෝජනාව මා ෙම් සභාව 
ඉදිරිෙය් තබනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට,  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම  එම ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරනවා. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

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

 

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

 

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

 
[අ.භා. 2.56] 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කරපු කථාවට බලපාන ෙගොඩක් ක්ෙෂේත 
තිෙයන්න ඇති. එතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සුදුසුකම් තිෙබන අයට ඒ සුදුසුකම් අනුව රැකියා ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන තවත් ශක්තිමත් කරන්නයි.  

උපාධිධාරින් ලිප්ටන් වටරවුෙම් උද්ෙඝෝෂණය කරපු යුගය 
එදා අෙප් රජය කාලෙය්  අපි අවසන් කළා. උපාධිධාරින්ට රැකියා 
ලබා දීෙම්දී අපි තරාතිරම බැලුෙව් නැහැ; පක්ෂ, පාට බැලුෙව් 
නැහැ. එදා අෙප් රජෙයන් ඒ උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාට පත් වීම් 
ලබා දුන්නා. අපි එදා ෙදොස්තර මහත්වරුන්ට ඒ පත්වීම් ලබා 
ෙදනෙකොට ඒ අයෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බැලුෙව් නැහැ. 
ඉංජිෙන්රුවන්ට, කාර්මික නිලධාරින්ට පත්වීම් ෙදනෙකොට ඒ 
ක්ෙෂේතයට ගැළෙපන උදවිය ෙහොයා ගන්න අපට බැරි වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජය කාලෙය් විශාල සංවර්ධන ෙයෝජනා කම 
ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන ෙකොට කාර්මික නිලධාරින්ෙග් ඒ 
සහාය ගන්න අපට බැරි වුණා. පාෙද්ශීය සභාවල, දිසාපති 
කන්ෙතෝරුවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල කාර්මික 
නිලධාරින් ඉතාම අඩු පිරිසක් හිටිෙය්. ෙමොකද, ඒ අය රජෙය් 
රැකියා  ක්ෙෂේතයට ආෙව් නැහැ, ඒ අයට  ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
වැඩි පඩියක් ලබා ෙදන නිසා.  හැබැයි, අපි  ගාම නිලධාරි වැනි 
තනතුරුවලට, ඒ පුරප්පාඩු තිෙබන තැන්වලට අධ්යාපන සුදුසුකම් 
හා අවශ්ය අෙනකුත් සුදුසුකම් අනුව අයදුම්පත් කැඳවලා විභාග 
තියලා තමයි ඒ රැකියා ලබා දුන්ෙන්. ෙමොකද, පුරප්පාඩු 300කට 
අයදුම්පත් 30,000ක් විතර ලැෙබන නිසා. ඒ වාෙග් නියමිත 
කමෙව්දයට ෙදන්න පුළුවන් රාජ්ය අංශෙය් සියලු පත්වීම්  අපි   
නිසියාකාරව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා වැරදි කළාය කියලා අත 
දික් කෙළේ වරායට, සීටීබී එකට, විදුලිබල මණ්ඩලයට. ඒ 
ආයතනවල ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීලා ඇති. එතුමා කිව්වා, 
"ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙදන්න බැහැ" කියලා. නමුත්, අපි විශ්වාස 
කරනවා, ෙමොනම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට වැඩ කරපු ෙකෙනකුට 
වුණත් රස්සාවක් ෙදන්න ඕනෑ නම්, ඒ රස්සාව ෙදන එක සුදුසුකම් 
මත ම ෙදන්න පුළුවන් යුගයක් බිහි කරන්න ටිකක් කල් යයි 
කියලා.  තමුන්ට වැඩ කළා නම්, තමුන්ෙග් පාක්ෂිකයකු වුණා නම්, 
ඒ පුද්ගලයා බලන්ෙන් ඒ වැඩ කරපු පුද්ගලයාට රැකියාවක් ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. මැතිවරණයකදී  තමුන්ට උදවු 
කරපු මනුස්සයකුට උදවු කරන්න කමෙව්දයක් තිෙයන්න ඕනෑ. 
අන්න ඒ කමෙව්දය තියාෙගන තමයි ෙද්ශපාලනඥයන් කටයුතු 
කරන්ෙන්. අපි ෙකොයි රජෙය් හිටියත්, අපි එකට හිටියත්, අපි 
ෙවන් ෙවලා හිටියත්, සුදුසුකම් අනුව ඒ අයට රැකියා ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් ඇති විය යුතුයි. අපි තවමත් ළදරු අවධියක ඉන්ෙන්. 
අපට කාලයක් යයි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියන ඒ 
යුගයට එන්න.  

49 50 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙමොනවා කථා කළත් අපි 
හැෙමෝටම අතීත තිෙබනවා. අපි හැෙමෝෙග්ම අතීතවල වැරදි, කුණු 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇමතිකම් හතරක් දැරුවා. මට මතක විධියට 
ඔබතුමන්ලාට ධීවර, කෘෂිකර්ම, කුඩා කර්මාන්ත සහ සංස්කෘතික 
කියන ඇමතිකම් ලැබුණා.   ඔබතුමා කියනවා නම් ඒ අවුරුදු එක 
ෙහෝ ෙදකක කාල සීමාව තුළ ඔබතුමා ෙම් කිව්ව විධියට තමයි 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා, ඒක එෙහම පිළිගන්නවා නම්, 
මට පුළුවන් නැවත දවසක ඔබතුමාට කියන්න, "ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි" කියලා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔබතුමන්ලා ඒ ඇමතිකම් දරපු කාලෙය් සිදු වුෙණ් එෙහම 

ෙනොෙවයි කියලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒ point of Order එක ෙදන්න මම කථා කළාට පස්ෙසේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමතුමන්ලාට ලිප්ටන් වටරවුමට ෙග්න්න උපාධිධාරින් නැති 
එකයි. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ලිප්ටන් වටරවුමට අෙනකුත් උදවිය 
ෙග්න්න අමාරුයි. ෙමොකද,- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා මෙග් නම මතු කළ නිසා සහ 

අපි අමාත්ය ධුර දරපු කාලය තුළ ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දී 
තිෙබන බව සඳහන් කළ නිසායි මා ෙම් කරුණ කියන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමා කථාවකට සූදානම් ෙවලා ෙන් 
එන්න ඇත්ෙත්. අපි අමාත්ය ධුර දරපු කාලය තුළ ඒ අමාත්යාංශ 
හතරට අදාළ ඇමතිවරුන් ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් එවැනි 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීලා තිෙබනවා නම් කරුණාකර ඉදිරිපත් 
කරන්න.   

 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා මෙගන් ලබාගත් 

ඒ විනාඩි කාල ෙහෝ භාගය මට ෙදන්න. මම, මට ලැබී තිෙබන ෙම් 
කාල සීමාව තුළ  වළ දාපු කුණු ෙගොඩවල් අවුස්සලා ගඳ ගස්සන්න 
සූදානම් වන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. අද අපට  කුණු 
ෙගොඩවල් ඇද ඇද ඉන්න කාලයක් නැහැ. ෙම් රටට ඉදිරි ගමනක් 
යන්න තිෙබන වකවානුව  නැති කර ගන්න අපි කැමැති නැහැ. 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ කරුණු ෙමතැන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමාට ඒ ෙතොරතුරු අවශ්ය නම් ලිඛිතව තැපෑෙලන් 
ෙහෝ ලැෙබන්න සලස්වන්නම්.  ඒ ෙද්ශපාලනය කරන්න 
ෙනොෙවයි අපි ෙම් ගරු සභාවට ආෙව්. අනාගතෙය් දී රටට, 
ජනතාවට  සුබවාදීව, නිදහස්, නිවහල් මිනිසුන් වශෙයන් ජීවත් 
වන්නට පුළුවන් වන විධිෙය් ෙද්ශපාලනයක් කරන්නයි අපි ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා සිටින්ෙන්. ෙම්කත් අත්හදා බැලීමක්. 
ෙකොෙතක් දුරට හරියයිද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.  ෙකෙසේ 
ෙවතත් මම මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
කාරණා අපි හැෙමෝෙගම අතීතයන්වල තිෙබන බව. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙගනාපු සභාව කල්  තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. එහි කිසි වරදක් නැහැ. යට ගිය 
ෙද්වල් අදින්ෙන් නැතිව අනාගතයට වැදගත් වන විධිෙය් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා නම් අපි හැෙමෝටම ඒ පිළිබඳව 
කරුණු කාරණා සලකා බලා, කාටත් සාධාරණයක් වන විධිෙය් 
වැඩ සටහනක් කියාත්මක කරන්නට තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්.  නමුත් අද ඊට වඩා රෙට් ෙගොවි ජනතාවට බලපාන 
වැදගත් පශ්න තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙවන්න පුළුවන්; 
තිකුණාමලෙය් ෙවන්න පුළුවන්; අනුරාධපුරෙය් ෙවන්න පුළුවන්; 
දකුෙණ් හම්බන්ෙතොට ෙවන්න පුළුවන්. අද ඒ ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් 
අස්වැන්න විකුණා ගන්න බැරි පශ්නයක් තිෙබනවා.   මෙග් 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙගෝමරන්කඩවල, ෙමොර වැව, 
ෙසේරුවිල, පදවි ශීපුර වැනි පෙද්ශවල ජනතාව දැන් වී අස්වැන්න 
කපා ගන්නවා. නමුත් ඒවා මිලදී ගන්න GJS centres සූදානම් 
නැහැ. ඒ නිසා අද රෙට්ම ෙගොවි ජනතාවෙග් වී පශ්නය විසඳීමට 
කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව කථා කළා නම්, අද 
රටට බලපාන ෙම් පධාන පශ්නය ගැන කථා කළා නම් මීට වඩා 
ෙලොකු ෙදයක් කරන්න තිබුණා කියලා මම හිතනවා.  

එදා පැවැති අෙප් රජය වී ෙගොවියා ගැන බැලුවා. අද ෙම් 
රජයත් ඒ ගැන කමානුකූලව ෙසොයා බලාෙගන යනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන්ට දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙම්කයි. ෙගොවියන්ට 
අමුඩය අන්දවා ලිප්ටන් වට රවුමට ෙගෙනන්න විධියක්  නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම්ෙගොල්ලන් ෙපොඩි ෙදයක් ෙහෝ ඇදෙගන, ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් හඬ ජනතාව අතරට ෙගන යන්න උත්සාහ 
කරනවා.  අපි එකතු ෙවලා මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් කරෙගන යන 
ආණ් ඩුව වට්ටන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලනවා.  අතීතෙය්ත් 
ෙම් අය කෙළේ ඒකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය ගැන මා  ඔබතුමාට 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි . අෙප් රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම  ෙහොඳ ෙල්කම්වරෙයක් 
වන  දඩල්ලෙග් ෙල්කම්තුමා  අපට ඉන්නවා. කලින් සඳහන් කළ 
විධියට රජෙය් ෙසේවය සම්බන්ධව දැන් ව්යවස්ථා මණ්ඩල පත් කර 
තිෙබනවා. ඒවායින් ලැෙබන ෙතොරතුරු සහ එම guidelines 
අනුව, අපි ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබන සෑම  පුරවැසියකුෙග්ම 
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වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ අධ්යාපන සුදුසුකම්  මත ඒ අයට 
සාධාරණයක්  වන විධිෙය් කමයක් ඇති කරනවා. ඒ හැෙමෝටම 
තමන්ෙග් සුදුසකම් අනුව රැකියාවක් ලබාෙගන, ඒ පරිසරය සකස් 
කර ෙගන ජීවත් වන්න පුළුවන් කමයක් හදන්නයි අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  

මා මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා.  
ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ට කවදාවත් ෙනොලැබුණු ආකාරයට 
සහනදායී විධියට තමන්ෙග් වැටුප ලබා ගැනීෙම් වැඩ සටහනක් 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කම්කරුවාෙග් සිට රාජ්ය 
ෙසේවෙය් විධායක ෙශේණිය දක්වා  සෑම  රාජ්ය ෙසේවකයකුටම ෙම් 
වරපසාදය ලැෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා සමඟත්  සාකච්ඡා කරලා 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයත් සමඟ අෙප් අමාත්යාංශය දැන් ඒ 
කටයුත්ත කරෙගන යනවා. ඊළඟට එම ෙයෝජනාව කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඒ සහනය ලබා 
දීමට කටයුතු කරන බවත් මතක් කරන්න කැමැතියි.   ඔබතුමා මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි,  මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,  திய 

பாரா மன்றத்தின் கு க்களின் பிரதித் தவிசாளராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட் க்கும் உங்க க்கு த ல் என  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேநரம், நீங்கள் 
தைலைமதாங்குகின்றேபா  ேபசுவைதயிட் ம் நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்  ேஜ.வி.பீ. பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் அரச 
மற் ம் நியதிச்சட்ட நி வனங்களில் நியதிகைள மீறி தவறான 
வழிகளில் ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப வதாகக் குறிப்பிட்  
இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்தி ந்தார். 
அதற்காக அவ க்கு நான் நன்றி ெசால்லக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன பரவலாக இ ந்  
வ கின்ற . மிக க்கியமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 
தமிழ்ப் பிரேதசங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், ஏைனய 
பிரேதசங்கைளவிட அங்கு அதிக கவனம் ெச த்தி 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கேவண் ய  அவசியம் என்பைத நான் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ஏெனனில், 
கிட்டத்தட்ட 30 ஆண் கள் நைடெபற்ற த்தம் காரணமாக 
வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களிேல இ ந்த ெதாழிற்சாைலகள்கூட 
அழிக்கப்பட்  ேவைலவாய்ப் க்க ம் இல்லாமற்ேபாய் இப்ேபா  
நீண்ட காலமாகிவிட்ட . கடந்த காலத்தில் ஆட்சியில் 
இ ந்தவர்கைளப் பற்றி நான் இப்ெபா  ேபச வரவில்ைல. 
ஆயி ம், ேபார் வைடந்  பல ஆண் களாகிவிட்டேபாதி ம் 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்  வாழ்ைவ இழந்த 90,000 இளம் 
தாய்மார்கள் பிள்ைளகேளா  அநாதரவாக இ க்கின்ற ஒ  
பாிதாபகரமான நிைலைம வடக்கு, கிழக்கு வ ம் 
காணப்ப கின்ற . ேபாாின் காரணமாக அவர்க ைடய 
கு ம்பத்தவர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். ஐக்கிய நா கள் 
மன்றத்தின் ' னிெசப்' நி வனம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் 
குறிப்பாக, வாழ்வாதாரம் இழந் , வாழ்விழந்தி க்கின்ற ெபண்கள் 

மற் ம் அநாதரவான பிள்ைளகள் ெதாடர்பில் 20 ஆண் களாக 
ஓர் ஆய்  ெசய்த . அந்த ஆய்வில் கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் 
மற் ம் அவர்க க்குப் பிறக்கின்ற குழந்ைதகள் ஊட்டச்சத்  
அற்றவர்களாக இ ப்பதாக ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற . The rate 
of malnutrition was very high in the Northern and the Eastern Provinces 
because of the war. எனேவ, அைதப் பற்றிய ஒ  திட்டம் இ க்க 
ேவண் ம்.  

இந்த திய ஆட்சியாளர்களிடத்திேல  - ெவவ்ேவ  
ைறக க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர்களிடத்திேல நான் 

ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், அழிந் ேபாயி க்கின்ற 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைள மீளக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம். 
அங்கு ெதாழில் ைறகள் இல்ைல; தலீ கள் இல்ைல. 

லம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற எங்க ைடய உற கள் - தமிழர்கள் 
அங்கு தலீ கைளச் ெசய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் ேகட்டெபா  
கடந்த காலத்திேல அைவ  ம க்கப்பட் க்கின்றன.  ஆனால், 
பல நா கள் மற் ம் தன்னார்வ நி வனங்கள் வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள அழிந்த பிரேதசங்கைள மீண் ம் சிறப்பாகக் 
கட் ெய ப் வதற்குத் தயாராக இ ப்பதாக எங்க க்கு 
வாக்கு திகைள அளித்தி க்கின்றன. அப்ப  அவர்கள் 

தலீ கள் ெசய்தால்தான் அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
அதிகாிக்க ம். இ ந்த ெதாழில் ைறக ம் அழிக்கப்பட் , 
இப்ெபா  திய ெதாழில்க ம் இல்லாமல் கற்றவர்க க்கு 
ஏற்ற வைகயில் அதாவ  அவர்க ைடய வி ப்பம் மற் ம் 

ைறக க்கு ஏற்ற வைகயில் ெதாழில்கைள வழங்க யாத 
நிைலைமயில் எங்க ைடய பிரேதசங்கள் இ க்கின்றன.  

குறிப்பாக பட்டதாாிக ைடய ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன 
மிக ம் க்கியமான ஒன்றாக இ க்கின்ற . இதைன இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் நான் எ த் ப் ேபச ேவண் ய நிைலைமயில் 
இ க்கின்ேறன். இன்  காைலயிேலகூட அவர்கள் வடக்கு 
மாகாண சைப அமர் கைளத் தைடெசய்யக்கூ ய வைகயில் 
அங்ேக ஒ  ேபாராட்டத்ைத நடத்தியி க்கின்றார்கள். 2011ஆம் 
ஆண் க்குப் பின்னர் பட்டம் ெபற்றவர்க க்கு உடன யாக 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் ம். இ  மிக ம் க்கிய 
ஒ  பிரச்சிைன. பல்கைலக்கழகத்திேல ப க்கின்ற மாணவர்கள் 
பட்டதாாிகளான பிறகும் ேவைலவாய்ப்பற்ற நிைலயில் மிகுந்த 
வ ைமயிேல வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ெபண் பிள்ைளகள் 
மற் ம் அவர்க ைடய கு ம்பத்தவர்கள்கூட இ பற்றி 

ைறயி கின்றார்கள். அவர்கள்  40 - 45 வயைதத் தாண் ம் 
ேவைலயற்றி ப்ப  மட் மல்ல, தி மணேம இல்லாமல் தவித் க் 
ெகாண் க்கின்ற ஒ  நிைலைம ம் இ க்கின்ற .  

அங்கு அரசாங்கத் ைற ேவைலவாய்ப் க்கள் எங்க ைடய 
மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 2 தத்ைத ம் தாண்ட யாத 
நிைலயில் உள்ள . ஆகேவ, ேநர்ைமயான ைறயில், 
நியாயமான ைறயில், அவர்க ைடய கல்வித் தரத் க்கு ஏற்ற 
வைகயில், திற க்கு ஏற்ற வைகயில் அைவ மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட்  அந்த ேவைலகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். இந்தப் 
பிேரரைணயின் ஒ  ேநாக்க ம் அ தான். அப்ப ச் 
ெசய்யா விட்டால் அந்த இளம் ச தாயத்தின  நம்பிக்ைகைய 
நாங்கள் இழந் வி ேவாம்; அரசு இழந் வி ம். தைலைமப் 
ெபா ப்பில் இ க்கின்ற அரசியல் சக்திக ம் அவர்களின் 
நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமற்றவர்களாக மாறேவண் யி க்கும். 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில் குறிப்பாக, அங்குள்ள 
பட்டதாாி மாணவர்கள் இன்ைறக்கும் ஓர் உண்ணாவிரதப் 
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித் ள்ளார்கள். அைத நான் உங்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

அைதவிட இன் ெமா  பிரச்சிைனைய நான் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். அதாவ , அபிவி த்தி, திட்டமிடல் ேபான்றவற்றில் 
இ க்கின்ற அ ப்பைடப் பிரச்சிைனயான  எங்க ைடய கல்வித் 
திட்டத்திேல ஆரம்பக் கல்வி, பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் 
ேவைலவாய்ப் க்கள் என்பன ைறயாகத் திட்டமிடப் 
படாைமயாகும். எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 60-70 தமான 
மாணவர்கள் சந்தர்ப்பவசத்தால் பல்கைலக்கழகங்களிேல 
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கைலப்பீடத்ைதேய ெதாி ெசய் , ப த் ப் பட்டம் 
ெப கின்றார்கள். அவர்கள் தாய்ெமாழி டன் ேசர்த்  logic 
ப க்கின்றார்கள்; Hindu civilization - இந்  நாகாிகம் 
ப க்கின்றார்கள். ஆனால், வளர்ந் வ கின்ற விஞ்ஞான 
உலகத்தில் - திய ெதாழிற் ைறகள் வளர்ச்சி ெபற்றி க்கின்ற 
உலகத்தில், globalization என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
உலகமயமாக்கல் ெபா ளாதாரத் திட்டத்திற்கும் market economy 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற சந்ைதப் ெபா ளாதாரத் திட்டத்திற்கும் 
ஏற்பப் பல நா களின் பல்கைலக்கழகங்களில் commerce subjects 
- ெதாழில் ைற சார்ந்த கிட்டத்தட்ட 23 பாடத்திட்டங்கள் - 
கற்பிக்கப்ப கின்றன. அதாவ , தி த் வதி ம் ஆைட 
வ வைமப்பதி ம்கூட doctorate ெசய்கின்ற அள க்கு சில 
நா களிேல பாடத்திட்டங்கள் இ க்கின்றன. நான் இப்ெபா  
அைதப்பற்றி அதிகமாகப் ேபசாமல், வ கின்ற வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல கல்வி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீட்   
விவாதத்தின்ேபா  ேபசலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், 
ஒ  மாணவன் தானாக வி ம்பி அல்ல  வ த்தப்பட்  ஒ  

ைறயில் பல்கைலக்கழகக் கல்விைய அல்ல  ெதாழில் ட்பக் 
கல்விையக் கற்றா ம், அவ க்கு அந்தத் ைறயில் 
ேவைலவாய்ப்  வழங்க யா ள்ள ; அதற்கான 
ெதாழிற் ைறகள் இல்ைல. அ ம் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
மிக ம் கஷ்டமான நிைலைம.  

குறிப்பாக, ெதாழிற் ைறகைளப் ெபா த்தவைரயில், 
ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தக்கூ ய 85 தமான 
ெதாழிற்சாைலக ம் ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய 
ெதாழில் நி வனங்க ம் ெகா ம் , கம்பஹா மாவட்டங்களிேல 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. இலங்ைகயின் ஏைனய 
பிரேதசங்க டன் ஒப்பிட் ப் பார்த்தால், ெகா ம் , கம்பஹா 
மாவட்டங்களில்தான் 85 தமான ெதாழிற் ைறகள் 
நி வப்பட் க்கின்றன. இவற் டன் ஒப்பி ைகயில், வடக்கு, 
கிழக்கிேல இப்ப யான ஒ  ெதாழிற் ைற நி வனம்கூட இல்ைல 
என் தான் குறிப்பிடலாம். அங்கு அதற்கான தலீ கள் இல்ைல; 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ யதான ெதாழிற் ைறகள் 
உ வாக்கப்படவில்ைல. இப்ெபா  அைமதி, சமாதானம், 
நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுகின்ற அரசாங்கமான , இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி சர்வேதசத்திடமி ந் , எங்க ைடய 

லம்ெபயர்ந்தவர்களிடமி ந்  தலீ கைள இங்ேக த வித் , 
சிறிய, ந த்தர, பாாிய அளவிலான ெதாழிற் ைறகைளத் 
ெதாடங்குவதற்கான திட்டங்கைள வகுத்  தலீ கைள 
ஊக்குவித்தால்தான் எங்க ைடய பிரேதசத்தி ம் சாி, ஏைனய 
பிரேதசங்களி ம் சாி, கற்ற பிள்ைளக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்க ம்.  

பல்கைலக்கழத் க்குச் ெசல்வதற்கு ன்னர், மாணவர்க க்கு 
10ஆம் மற் ம் 12ஆம் வகுப் க க்கிைடயில் ஆேலாசைனகள் 
வழங்கப்படல் ேவண் ம். அதாவ , ஒ  மாணவ ைடய ஆற்றல், 
திறன் என்பவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  உயர்தரத்தி ம் 
பல்கைலக்கழகத்தி ம் எந்தத் ைறையத் 
ெதாி ெசய்யேவண் ம்? அதற்கு எவ்வாறான பாடங்கைளத் 
ெதாி ெசய்  ப க்கேவண் ம்? என்ப  ெதாடர்பான ஒ  
counselling system உ வாக்கப்பட ேவண் ம். இன்  60-70 

தமான எம  மாணவர்கள் கைலப்பீடத்ைதேய ெதாி ெசய்  
ப க்கின்றார்கள். இைத நாங்கள் ரணமாக - ைமயாக 
மாற்றியைமக்க ேவண் ம். ஓர் ஆண் ல் 
பல்கைலக்கழகங்களி ந்  ெவளிேய கின்ற ம த் வத் ைறப் 
பட்டதாாிகளாக இ க்கட் ம், ெபாறியியல் ைறப் 
பட்டதாாிகளாக இ க்கட் ம், வியியல் ைற அல்ல  வர்த்தகத் 

ைறப் பட்டதாாிகளாக இ க்கட் ம் இவர்க க்கு என்ெனன்ன 
ைறயில் எவ்வாறான ேவைலவாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன, 

அவர்கைள எவ்வா  அதற்குள் உள்வாங்கலாம், எத்தைனேபைர 
உள்ளீர்க்கலாம் ேபான்ற விடயங்கைள உள்ளடக்கும் வைகயில் 
ஒ  திட்டம் இ க்கேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில் மாணவர்கள் 
பல்கைலக்கழகங்க க்கு உள்ளீர்க்கப்படல் ேவண் ம். 

அவர்க க்கு மிதமான அளவில் கல்வி கற்பித்தா ம், கூ தலாக 
commerce subjects - வர்த்தகப் பாடங்க க்கு 

க்கியத் வமளித் , உலக வர்த்தக வளர்ச்சிைய ஒப்பிட் , 
அதற்கு ஈடாக கல்வி கற்பதற்குாிய வழிகாட்டைல அரசு 
திட்டமிட் ச் ெசயற்ப த்தேவண் ம்.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க ைடய ேநரம் ந் விட்ட .  

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் ேபசுவதற்கு அ மதி த மா  

ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மாவட்டத்திேல ேபார் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட, பல்கைலக்கழகத்தில் கல்வி கற்  
ேவைலயற்றி க்கின்ற, வாழ்க்ைகேயா  ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்ற மாணவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்கும்ேபா  என்ெனன்ன தைடகள் இ க்கின்றனேவா, அந்தத் 
தைடகைள நிச்சயமாக நீக்கேவண் ம். இந்த அைவயிேல பிரதமர் 
அவர்கள் ச கமாயி க்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் இைதப் பற்றிப் 
ேபசுவ  உசிதெமன நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக, இன்  
மாகாண சைபயிேல இ க்கின்ற ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்குக்கூட, மத்திய அரசாங்கம் அ மதி வழங்காமல் 
இ க்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல இ க்கின்ற . அப்ப யான தைடகைள 
உடன யாக நீக்கி அந்த மாணவர்க க்கு அங்ேக ேவைலவாய்ப்  
வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

இங்ேக ெகளரவ அைமச்சர் தி மதி தலதா அத் ேகாரல 
அவர்க ம் இ க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
எங்க ைடய பிரேதசத்திேல வாழ்விழந்த 90,000க்கும் ேமற்பட்ட 
இளம் ெபண்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய தராதரங்கள், 
தகுதிக க்கு ஏற்றவைகயில், ேவைலவாய்ப் க்கைள ம் 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் வழங்குவதற்கு நீங்கள் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்வேதா , 
அழிந் ேபாயி க்கின்ற, சிைதந் ேபாயி க்கின்ற எங்க ைடய 
மண்ணிேல ெதாழில் இல்லாமல் இ க்கின்ற எங்க ைடய 
மக்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கி, அவர்கள் வளம் 
ெபற்  வாழ்வதற்கு நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என் ம் 
ேகட் , விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 

[අ.භා. 3.21] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්තීතුමා කාල සීමාවක් 
ෙනොදක්වා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම නිසා මම හිතනවා, 
රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් අවුරුදු පහක් පමණ 
කටයුතු කරපු මටත් ෙම් සඳහා පිළිතුරු දිය යුතුව තිෙබනවා කියා. 
ෙමොකද, මම 2010 ඉඳලා 2015 ජනවාරි ෙවන කල් රාජ්ය 
පරිපාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුළ 
විශාල රාජ්ය ෙසේවක සංඛ්යාවක් අපි බඳවා ගත්තා. මම කියන්නට 
ඕනෑ, ඒ සෑම රාජ්ය ෙසේවකෙයකුම බඳවා ගත්ෙත් විධිමත් 
විභාගයක්, පරීක්ෂණයක් මඟින් කියා. කිසිම රජෙය් ෙසේවකෙයකු 
පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා 

55 56 

[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 



2015 සැප්තැම්බර් 22 

ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් විධියට සියලු ආණ්ඩු ඒ ෙසේවකයන්, 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී ෙනොෙයක් අකමිකතා හරහා ඔවුන් 
බඳවා ගත්තා කියා කීම සම්පූර්ණෙයන් සාවද්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් දීප ව්යාප්ත 
ෙසේවාවන් තිෙබනවා. ඒ, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවය, ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය, කමසම්පාදන 
ෙසේවය, විද්යාත්මක ෙසේවය, වාස්තු විද්යාත්මක ෙසේවය යන 
ෙසේවායි. ෙම් ෙසේවාවන් සඳහා වරින් වර විභාග තියලා ෙසේවකයන් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරිපාලන ෙසේවයට 2010, 
2011, 2012, 2013 යන සෑම වර්ෂයකම විභාගයක් තිබුණා. 
විභාගයක් තියලා 2010 වර්ෂෙය්දී 135 ෙදෙනක්, 2011 වර්ෂෙය්දී 
261 ෙදෙනක්, 2012 වර්ෂෙය්දී 46 ෙදෙනක්, 2013 වර්ෂෙය්දී 112 
ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රු ෙසේවයට 2011, 
2013 කියන වර්ෂවල විභාග තිබ්බා. අපි කිසිම අවස්ථාවක ලිඛිත 
විභාගයකින් ෙතොරව සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින්වත් හුඟක් ෙසේවාවන් 
සඳහා බඳවා ගත්ෙත් නැහැ.  

ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවයටත් 2012 වර්ෂෙය්දී විෙශේෂ 
නිලධාරින් වශෙයන් අපි බඳවා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය වාෙග් ෙසේවාවන් සඳහා වාර්ෂිකව 
අපි විභාග තිබ්බා. රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය සඳහා 
2010, 2011, 2012, 2013 කියන වර්ෂවල විභාග පැවැත්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම රාජ්ය භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය 2010, 2012 කියන 
වර්ෂවල විභාග පැවැත්වූවා. ශී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවය 
2011, 2013 කියන වර්ෂවල විභාග පැවැත්වූවා. ශී ලංකා 
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙසේවය සඳහා 2014 
වර්ෂෙය්දී විභාග පැවැත්වූවා. ඒකාබද්ධ රියදුරු ෙසේවය සඳහාත් අපි 
විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක අසාර්ථක වුණා. ෙම් 
ක්ෙෂේත සඳහා -ෙම් ෙශේණි සඳහා- විභාග පවත්වලා දීප ව්යාප්තව -
රට පුරාම-  ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම අපට විධිමත්ව කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණත් සුළු ෙසේවකයන් නැත්නම් පහළ මට්ටෙට් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී පාෙයෝගික පශ්න මතු ෙවනවා. යම් 
යම් කාර්යාලවලට අවශ්ය කරන සහාය ෙසේවකයන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, දීප ව්යාප්ත විභාගයක් 
පවත්වලා බඳවා ගන්න. එතැනදී  ඒ ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ඒ ආයතන පධානියාට ෙදන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, 
හැම තැනම එක විධියට ඇබෑර්තු හිටින්ෙන් නැහැ. හැම තැනම ඒ 
ඇබෑර්තු සඳහා එකාකාරයකට බඳවා ගැනීම සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ ස්ථානවලට බඳවා ගැනීෙම් අයිතිය ඒ අයට ෙදන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු 
කාලෙය් රියදුරන් අටෙදෙනකු බඳවා ගන්න පත්තෙර් දැන්වීමක් 
දැම්මා. නවදාහක් ඉල්ලුම් පත ලැබුණා. ෙම් නවදාහම අපි 
පරීක්ෂණයට භාජනය කරන්න ගියා නම් පාෙයෝගිකව එය ඉතාම 
අමාරු කාර්යයක් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඒ 
විධිෙය් බඳවා ගැනීම් නතර කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙනක් 
තැන්වලත්. සාමාන්යෙයන් පහළ ෙශේණිවල ෙසේවකයන් බඳවා 
ගන්නෙකොට  ඉල්ලුම් පත කැඳවලා  බඳවා ගන්න ඒ ආයතන 
පධානීන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක දීප ව්යාප්තව බඳවා ගන්න 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. විභාග පවත්වලා බඳවා ගැනීෙම් කටයුත්ෙත්දී පසු ගිය 
කාලෙය් උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම හැර අෙනක් සෑම 
අවස්ථාවකදීම අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, සියලු ෙදනාෙග් 
තෘප්තියට ෙහේතුවන ආකාරයට බඳවා ගන්න.  

අපි පසු ගිය කාලෙය් ගාම නිලධාරින් 5,000කට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් බඳවා ගත් බව මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

එම ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා අපි පළමු වරට 2009 දී 
විභාගයක් පැවැත්තුවා. ඊට පසුව නැවත 2012 දී විභාගයක් 
පැවැත්තුවා. ඒ විධියට විභාග පවත්වලා ගාම නිලධාරින් 5,000කට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් බඳවා ගත්තා. කිසි ෙකෙනකුට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ෙහෝ ෙවනයම් ආකාරයකින් විෙශේෂත්වයක් ෙපන්නුවා 
කියා කිසිම ෙකෙනකුෙගන් කිසිම ෙචෝදනාවක් එල්ල වුෙණ් 
නැහැ. කාටත් සාධාරණ විධියට ගාම නිලධාරින් 5,000ක්ම බඳවා 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා අද ෙම් ෙයෝජනාව 
මඟින් පධාන වශෙයන්ම කිව්ෙව්, "පහළ ෙශේණිෙය් ෙසේවකයන් 
බඳවා ගැනීෙම්දී සමහර විට අදාළ නැති පුද්ගලයන්ට ලියුම් යවලා 
ඒ අයෙග් අවසර ඇතිව බඳවා ගන්න කටයුතු කළා" කියායි. 
එෙහම නැතුව පතිපත්තියට විරුද්ධව ෙනොෙවයි ඒ මන්තීතුමා 
කටයුතු කෙළේ. ඒක මම පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත්තා. යම් යම් අය 
බඳවා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කරපු විධිවිධාන, එෙහම නැත්නම් 
පතිපත්තිය වැරැදියි කියන එකයි එතුමා කිව්ෙව්. පසු ගිය කාලය 
තුළ සහ ඉන් පසුව ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවයට ෙසේවකයන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී ඉතාම විධිමත් බවක්, දියුණු තත්ත්වයක් කමානුකූලව 
ඇති වීෙගන යනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. 

Sir, the Hon. Mavai S. Senathirajah stated that the 
unemployment problem in the North is very acute. That is 
a fact that we all concede. It is due to the situation that 
existed in the North for the last thirty years. When I was 
the Minister of Public Administration and Home Affairs, 
I had the opportunity of discussing this matter with some 
politicians of the North. In the recruitment of graduates 
under the all island scheme as Development Officers, we 
made it a point to give employment to every graduate in 
the North and the East. Even though some graduates in 
other parts of the country could not get in due to certain 
shortcomings, we made it a point to see that every 
graduate in the North was appointed under that scheme. 
We also had to reduce marks and the level of recruitment 
in the appointment of Administrative Assistants because 
we found that an adequate number of people who 
conform to the standards could not be found in the North. 
But the requirement of officers was essential and as a 
result, we had to bring down the level of marks to recruit 
people. Therefore, I believe that special attention will 
have to be paid when recruiting people from the North. 
Even in the South, we need officers who are capable of 
working in Tamil. But, we do not have such officers. 
Therefore, in recruiting these officers, a certain allowance 
must be made available to those who know Tamil, 
because Tamil officers are very much required even in 
the South. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය ෙචෝදනාවක් වශෙයන් 
එල්ල කළත්, එවැනි ෙචෝදනාවකට ෙම් පවතින කාලය තුළ කිසිම 
රජයක් වග කියන්න බැඳිලා නැහැ කියන එක. ෙමොකද, හැම 
ක්ෙෂේතයක් සඳහාම රජෙය් ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීෙම්දී විභාග 
පවත්වා විධිමත්ව බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටියක් අනුගමනය 
කරනවා. සුළු ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීෙම්දීත් හැකි තරම් දුරට ඒ 
අයෙග් සුදුසුකම් අනුව තමයි බඳවා ගන්ෙන්. කාර්යාල කාර්ය 
සහායකෙයකු බඳවා ගන්න ෙකොට ඔහු අවම සුදුසුකම විධියට 
අෙපොස (සාෙපළ) විභාගය සම්මාන 2ක් සමඟ විෂයයන් 6ක් සමත් 
විය යුතුයි. රජෙය් ෙසේවයට කාර්යාල සහායක මට්ටෙම් ෙහෝ සුළු 
ෙසේවක මට්ටෙම් ෙහෝ රැකියාවකට ඇතුළත් ෙවන්න නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනිවාර්යෙයන් සම්මාන 2ක් සමඟ විෂයයන් 6කින් සමත් ෙවලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වන එක ෙදයක් තමයි 
ෙම් රෙට් උගත් තරුණයින්ට අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ අයට තමන්ෙග් 
අධ්යාපන සුදුසුකම් අනුව ඉදිරිෙය්දී ලිපිකරු වැනි ඉහළ 
ෙශේණිවලට යෑමට පහසු වන ආකාරයට තමයි ඒ සුළු ෙසේවකයින් 
බඳවා ගන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කරපු 
ෙම් ෙචෝදනාව පදනම් විරහිතයි කියා පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මෙග් මංගල කථාව කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  විෙශේෂෙයන් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කළ 
38,500කට ආසන්න කලුතර දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකයන් ෙවත -
එම ජනතාව ෙවත- අපෙග් කෘතඥතාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරන්න කැමැතියි. එෙසේම ෙම් රෙට් තරුණ පරපුරට සිදු වන 
අසාධාරණයකට, අයුක්තියකට එෙරහිව ඉදිරිපත් කර ඇති ෙමම 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව මාෙග් මංගල කථාව කරන්න ලැබීම 
ගැනත් මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

අපි දන්නවා, ජනවාරි 8වැනි දා අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් 
ෙවනසක් වුෙණ් සකලවිධ ජනතාවෙග් දායකත්වෙයන් බව. ඔවුන් 
එෙරහි වුෙණ් විධායක ජනාධිපති ධුරයට පමණක් ෙනොෙවයි; 
ඔවුන් එෙරහි වුෙණ් දූෂණ හා වංචාවලට පමණක් ෙනොෙවයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එවැනි ෙද්වල් ෙපෞද්ගලිකව 
ෙකෙනකුට බලපාන කාරණාවලට වඩා ෙපොදුෙව් සමස්ත 
සමාජයට බලපාන කරුණුයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
සිදු වුණු ෙද්ශපාලන පත්වීම්, ඒ වාෙග්ම රැකියා විරහිත භාවය 
ජනවාරි 8වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පරාජයට බලපෑවා. 
ඒකට මුහුණ දුන් තරුණයින් තමන්ෙග් ෙකෝපය, තමන්ෙග් 
ෛවරය එම ඡන්දෙය්දී ඔහුට එෙරහිව පාවිච්චි කළා. 

අධ්යාපනෙයන් ඉහළට යන ෙකොට අෙපොස උසස් ෙපළ 
ඉහළින් සමත් වුෙණොත් ඒ අනුව විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය ලබන්න 
පුළුවන් කියලා අෙප් රෙට් කාටත් විශ්වාසයක් තිබුණා. හැබැයි 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය 
සම්බන්ධෙයනුත් එකල හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයාට 
එක්තරා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ලියුම් දුන් කාලයක් තිබුණා. 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශයත් ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න ගත් 
උත්සාහයන් තිබුණා. එය තමයි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් 
රෙට් සමස්ත ජනතාව විසින් පරාජය කෙළේ. ඒ නිසා වර්තමාන 
ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා, අලුත් ජනාධිපතිවරයාට වගකීමක් 
තිෙබනවා, එවැනි ෙද්ශපාලන පත්වීම් වළක්වා තරුණයන්ට යම් 
සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න.  

ෙම්  ෙවලාෙව්දී අපි එක පැත්තකින් දකිනවා ආර්ථික ක්ෙෂේතය 
පසාරණය ෙවලා නැති නිසා, ආර්ථිකෙය් තිෙබන බරපතළ 
විෂමතාව නිසා රැකියා උත්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම, තිෙබන සුළු රැකියා පමාණයත් ෙද්ශපාලන පත්වීම්වලට 
ලඝු කරන්න උත්සාහ කරනවා. නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු සුසන්ත 
පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා කියනවා මම අහ  ෙගන හිටියා, රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් ලිප්ටන් වටරවුමට ෙගන්වා ගන්න ජනතා 

විමුක්ති ෙපරමුණට බැරි නිසා තමයි ෙම්  ෙයෝජනාව ඉදි රිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබ 
නිෙයෝජනය කරන ෙම් ආණ්ඩුවත් පසු ගිය ආණ්ඩුත් ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් උපාධිධාරින් උද්ෙඝෝෂණය කරලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට වැඩක් කරන්න බැහැ කියලා ෙනොවන බව. 
තමන් ඉෙගන ගත්ත දැනුෙමන්, තමන්ෙග් අත් දැකීෙමන්, 
තමන්ෙග් උපාධිෙයන් වැඩක් ගන්න තමන්ට රැකියාවක් දියව්  
කියලායි ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්. බදු ෙගවන ජනතාවෙග් 
මුදල් වියදම් කරලා ආණ්ඩුෙවන් තමන්ට ඉගැන්වූ පමාණෙයන් 
වැඩක් ගන්න කියලායි ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

එතුමා දන්ෙන් නැතුව ඇති, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් 
කළ පළමුවැනිම පශ්නය   වී ෙගොවියාෙග් වී අස්වැන්න මිලදී 
ෙනොගැනීම පිළිබඳ පශ්නය. ෙකොෙහොම වුණත් පසු ගිය කාලෙය්ත් 
අපට සිදුවීම් ගණනාවක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පත්වීම් 
ලබා දීෙම්දී ෙද්ශපාලන පත්වීම් සිදු කරපු ආකාරය ගැන.               
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, “කළමනාකරණ ෙසේවෙය්, 
ගණකාධිකරණ ෙසේවෙය්, පරිපාලන ෙසේවෙය් තරග විභාග තියලා 
නිලධාරින් බඳවා ගත්තා, ඒවාට ෙද්ශපාලන අත ෙපවීම් තිබුෙණ් 
නැහැ” කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒවාටත් ෙද්ශපාලන අත ෙපවීම් 
තිබුණා නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙමතැන තියන්න 
වටින්ෙන් නැහැ. තරග විභාග පැවැත්වූවා තමයි. නමුත් අපි 
කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් සහ ව්යවස්ථාපිත 
ආයතනවල මැද සහ පහළ මට්ටෙම් තනතුරු සඳහා ෙසේවකයින් 
බඳවා ගැනීෙම්දී සිදු වුණු ෙද්ශපාලන පත්වීම් ගැනයි. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් ඒ වාෙග් එකක්. පසු ගිය දින සියය ඇතුළතදී 
විභාගයක් තියන්ෙන් නැතුව, සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියන්ෙන් 
නැතුව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 480ක් බඳවා 
ගන්න උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. පුරප්පාඩු තිබුෙණත් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එහි වෘත්තීය සමිති විෙරෝධය පෑවා. ඊට පස්ෙසේ 
පුහුණුවන්නන් කියලා ව්යාජ නාමකරණයක් දමා ඒ 480 ෙදනා 
බඳවා ෙගන දැන් නිත්ය රාජකාරිවලට අනුයුක්ත කරලා 
තිෙබනවා. අඩුම තරෙම් ෙම් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්න භාණ්ඩාගාර 
අනුමැතියවත් ලැබිලා නැහැ. "පුහුණුවන්නන්" කියන නාමය 
භාවිත කරන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙමවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් 
ෙම් පිළිබඳව කිව්වා.  

අපි ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනටද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ඕනෑ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
තරුණයන්ෙග් විශ්වාසය ඇති කරන්නයි. ඔවුන්ට දැෙනන්න ඕනෑ 
තමන් ඉෙගන ගත් පමාණයට, අධ්යාපනෙය් මට්ටමට රැකියා 
අවස්ථා තිෙබනවා කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කරපු වැඩ කරන්න 
ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුව පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
නම් - සාමාන්යෙයන් හමුදා ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී ෙද්ශපාලන 
අත ෙපවීම් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි අෙප් රෙට් නාවික හමුදා 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා, ඔහු 2006 අවුරුද්ෙද් නාවික හමුදාෙව් 
විධායක ෙශේණියට බැ  ෙඳන්න ඉල්ලුම් කළා. ඒ සඳහා අෙපොස 
සාමාන්ය ෙපළ එකවර වැඩ හයක් සමත් ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ, 
උසස් ෙපළ වැඩ ෙදකක් සමත් ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැති ෙකෙනක් තවම නාවික හමුදාෙව් ඉන්නවා ෙන්. ඔහුට 
අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ එක සැෙර් වැඩ හයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
උසස් ෙපළ පතිඵල එන ෙකොට ඔහු නාවික හමුදාවට බැඳිලා 
ශිෂ්යත්වයක් අර ෙගන එංගලන්තයටත් ගිහිල්ලා. එෙහම 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීපු කාලයක් ෙන් තිබුෙණ්. ඒක ෙවනස් 
කරන්න තමයි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ජන වරමක් ලැබුෙණ්. ඒ 
නිසා ඒ ජන වරමට ගරු කරන්න ඕනෑ. ෙම් මාස අෙට්දී ඒ ජන 
වරමට ගරු කළා කියලා විශ්වාසය නැති නිසා තමයි ෙම් පශ්නය 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එවැනි බඳවා ගැනීම් ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
කාලෙය් උපාධියක් ගත්ත උපාධිධාරින්ට ඒ ඒ ආයතනවල රැකියා 
ලබා දීෙම්දී ඔවුන්ට හිමි පත්වීම ලබා ගන්නත් ආසන 
සංවිධායකෙග් ලියුම වුවමනා ෙවලා තිබුණා. සමහර තැන්වල 
ඉන්න අට පාස් නැති ආසන සංවිධායකයන්ෙගන්, අෙපොස 
සාමාන්ය ෙපළ සමත් නැති ආසන සංවිධායකයන්ෙගන් ලියුමක් 
අර ෙගන යන්න ඕනෑ, උපාධිධාරියා ෙකොෙහොමත් ලැෙබන 
රස්සාවට යන්න. ෙමන්න ෙම්ක ෙවනස් කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා 
අපි විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගමැතිවරයා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුවට මතක් 
කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ෙද්ශපාලන පත්වීම් කියාවලිය නතර 
කරන්න කියලායි.  

තරුණයන්ට ෙම් ඇති වන විශ්වාස භංගය එතරම් ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග්ම ආණ්ඩුව පැවැති රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිවරයා සිටි කාලෙය් තරුණ අසහනය පිළිබඳ පරීක්ෂා 
කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති ෙකොමිසෙමන් නිර්ෙද්ශ කර 
තිෙබනවා, රජෙය් රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම්දී ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් කරන්න එපාය කියලා. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කළා, රැකියා 
ලබා දීෙම්දී ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය මැදිහත්වීම් අවශ්ය කටයුතුවලදී 
කිසිදු ෙද්ශපාලන අත ගැසීමකට මෙග් රජය ඉඩ තබන්ෙන් නැති 
බවට අවධාරණය කරනවා කියලා. ඒ අවධාරණය කෙළේ ෙවන 
ෙකොෙහේදීවත් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළමයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔබතුමා 
දැන් අසුන් ෙගන සිටින ඔය ආසනෙය් වාඩි ෙවලා තමයි, 
ජනාධිපතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, ෙම් රටට ඒ ෙපොෙරොන්දුව 
දුන්ෙන්. එෙහම ෙපොෙරොන්දු ෙවලාත් දැන් ඒ ෙදය කරන්ෙන් 
නැතුව එය කඩ කරමින් යනවා කියලා අපට  ෙපෙනනවා. රජෙය් 
ආයතනවලට බඳවා ගැනීෙම්දී, සංස්ථාවලට බඳවා ගැනීෙම්දී එය 
කඩ කරනවා කියලා අපට  ෙපෙනනවා. ෙමයින් ඇති වන විශ්වාස 
භංගය, ෙමයින් ඇති වන අවිශ්වාසය , අෙප්ක්ෂා භංගත්වය එතරම් 
ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි ඒකයි කියන්ෙන්. එම තරුණයන් 
එයට පතිකියා දක්වන්ෙන් ෙහොඳ ආකාරයකට ෙනොෙවයි. අෙප් 
රෙට් එවැනි අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපි කරමින් සිටින්ෙන් කුමක්ද? 
එක් පැත්තකින් ෙද්ශපාලන සුදුසුකම් අනුව රාජ්ය ආයතනවලට 
එවැනි අය බඳවා ෙගන, ෙම් රෙට් මහජන ධනය වැය කර 
කාර්යක්ෂමව, විධිමත්ව පවත්වා ෙගන යන රාජ්ය ආයතන අඩාළ 
කරනවා. 

 අනික් පැත්ෙතන් ඒ තරුණයන් තුළ මහා අසහනයක්, 
පීඩනයක් ෙගොනු කරනවා. අපි දැන් ළමා අපචාර ගැන, ස්තී දූෂණ 
ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට සිය දිවි නසා ගැනීම් 
අතින් ෙලෝකෙය් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට එමින් තිෙබනවා කියලා 
කියනවා. දවසකට දහහතර ෙදෙනකු සිය දිවි නසා ගන්නවා. 
විෙශේෂෙයන් තරුණෙයෝ. තරුණ පරම්පරාව. ෙම්වාට ඒ ඒ 
ෙව්ලාවට දඬුවම් ෙයෝජනා කරනවා ෙවනුවට ඇත්ත ෙහේතු ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ. එක ෙහේතුවක් තමයි, ෙම් අෙප්ක්ෂා භංගත්වය. 
තරුණයකු ෙකොතරම් පමාණයකට ඉෙගන ගත්තත්, ඔහුට 
රැකියාවක් නැත්නම් ඔහුෙග් මුළු ජීවිතයම අඩාළයි. රැකියාවක් 
නැත්නම් ඔහුට තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ; විවාහයක් ගැන, ආදරයක් ගැන බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා 
ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ; එතැනින් එහාට තමන්ෙග් දරු පවුලක් 
ගැන හිතන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ; තමන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට 
සලකන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හිතන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
එවැනි අෙප්ක්ෂා භංගත්වයකට ෙගොදුරු කරමින් යන ඉරණමක් 
තමයි අපි ෙම් දකින්ෙන්. ඒ නිසාමයි ෙමවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් 
වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ 
කළ පළමුවැනි ෙමොෙහොෙත්ම අපට කියන්න සිදු වුෙණ්, අපට ෙමම 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න සිදු වුෙණ්, අඩු තරෙම් ලැබුණු ජන 
වරමට ගරු කරලා - ජනවාරි අට වැනි දා ලැබුණු ජන වරම සහ 

අෙගෝස්තු දහහත්වැනි දා ලැබුණු ජන වරම කියන ෙම් ජන වරමට 
ගරු කරලා - කලින් ආණ්ඩුව කළ ෙද්වල් ෙනොකරන්න ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් වග බලාගන්න ඕනෑය කියලා; ඒ ගැන 
අවධාරණය කර ගන්න ඕනෑය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදු 
ෙවමින් පවතින ෙම් ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් හා අත ෙපවීම් 
රැකියා ලබා දීෙම්දී වහාම නතර කරලා ෙම් සඳහා සුදුසු 
කමෙව්දයක්, ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර අධ්යාපනය ට හා අත් 
දැකීම්වලට පමුඛතාව ලැෙබන නිසි කමෙව්දයක් සකස් කරන්නය 
කියන ෙයෝජනාව නැවත වතාවක් ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම පිළිබඳව මම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම එතුමාට ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා, නව රජය එවැනි 
වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, 
සුදුසුකම් අනුව සහ ඇති හැකියාව අනුව රැකියා ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා කියන එකත්, ඒ වාෙග්ම මාස හැට ඉවර ෙවන ෙකොට අපි 
රැකී රක්ෂා පශ්නය විසඳීමට කටයුතු කරනවා කියන එකත්. 
ෙමොකද, ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙවන්න ෙහේතු ෙවන්ෙන් ෙම් 
රැකියාවල තිෙබන හිඟතාව නිසායි. එම නිසා අලුත් රජෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් රැකියා උත්පාදනය කරමින් රැකී රක්ෂා පශ්නය 
විසඳීමට අපි කටයුතු කරනවා. එදා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයට රැකී රක්ෂා පශ්නය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් රජයට රැකී රක්ෂා පශ්නය 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
රජෙයනුත් ෙමම පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක 
විෙශේෂෙයන් අපි අවධාරණය කරනවා.  

 පසු ගිය වසර දහය තුළම ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය සඳහා බඳවා 
ගැනීම්වලදී කිසිම පිළිගත් කියා පටිපාටියක් අනුගමනය ෙනොකර 
බඳවා ගැනීම නිසා විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය කටයුතු සියල්ල සහ 
රාජ්ය යාන්තණය  අඩපණ වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම කියා 
දාමය නිසා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් තරුණ අසහනය වැඩි 
වුණා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවය දිෙනන් දිනම පිරිෙහන්නට පටන් 
ගත්තා. පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්දී රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ඔළු ෙගඩි ගණන වැඩි කරලා, "අපි රාජ්ය ෙසේවය 
ශක්තිමත් කළාය" කියලා ඇමතිවරුන් සහ ජනාධිපති පුරසාරම් 
ෙදෙඩව්වා අපි දැක්කා. නමුත්  ඔළු ෙගඩි පමාණය වැඩි කළාට 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මකභාවය, රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩි කරන්නට අෙපොෙහොසත් වුණා.  කමවත් කියා පටිපාටියක් 
තුළ රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත් නැති නිසා තමයි ෙම් 
කාර්යක්ෂමතාව අඩු වුෙණ්, ෙම් අකාර්යක්ෂමතාව ඇති වුෙණ් 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම අපි අවධාරණය කර ගන්න ඕනෑ. නව 
රජයට ඒ පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. අත්තෙනෝමතික විධියට,  ඒකාධිපති විධියට  බඳවා 
ගැනීම්  සම්බන්ධෙයන් රජය කටයුතු කළාම,  1971 වසෙර් ඇති 
වුණ අෙපේල් කැරැල්ල වාෙග්, 1988 - 1989 වසෙර් ඇති වුණ  
භීෂණය වාෙග්  තරුණ අසහන ෙම් රෙට් ඇති ෙවන්න  පටන් 
ගන්නවා.  විෙශේෂෙයන්ම  ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණ ෙහේතු 
අතරින්  පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් විධිමත් කියා 
පටිපාටියකින් ෙතොරව  බඳවා ගැනීම් සිදු ෙවලා තිෙබන එකයි.  
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එදා ආර්. ෙපේමදාස හිටපු ගරු ජනාධිපතිතුමා  තරුණයන් 
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. ඒ  වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, "ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ"ය කියලා.  සුනිල්  හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, එදා ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් 
රටට ආදර්ශයක් ලබා දුන්නාය කියලා. විනිවිදභාවය ඇතිව තරග 
විභාගවලින්, විධිමත් කියා පටිපාටියක් තුළින් රැකී රක්ෂාවලට 
බඳවා ගැනීම තුළින්  එතුමා ෙම් රටට ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා 
විතරක් ෙනොෙවයි, එදා එතුමාෙග් කාලෙය්  රාජ්ය ෙසේවය ඉතාම  
ඉහළ තත්ත්වෙය් කාර්යක්ෂමතාවකින්  සහ ගුණාත්මකභාවයකින් 
පැවැතුණාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එදා රට පාලනය කරද්දී  කළ ඒ කියා දාමය  ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සමඟ එකට අත්වැල් 
බැඳෙගන ඉදිරිෙය්දීත් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය සියලු කටයුතු 
අපි කරනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා.  

අපි දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ  රජය පසු ගිය කාලෙය්  විවිධ 
අණපනත් ෙගනැල්ලා, කැබිනට් මණ්ඩල අනුපතිකා ෙගනැල්ලා 
ෙහොරකම් කිරීම නීතිගත කළා වාෙග් රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා 
ගැනීමත්  හරියාකාරව සිදු ෙනොවන  -නිවැරදි කියා පටිපාටියක් 
නැතිව- වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස නීතිගත කරන්න කටයුතු කළ බව. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය කළමනාකරණ ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී  
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගෙයන් භාෂාව හා ගණිතය ඇතුළු විෂයයන් 4කට සම්මාන 
ඇතිව වැඩ හයක් සහ උසස ් ෙපළ විභාගෙයන් වැඩ 3ක් 
සමත්ෙවලා තිබීම ෙම් බඳවා ගැනීම් සඳහා අවශ්ය අවම අධ්යාපන 
සුදුසුකම ෙලස 2013 ෙදසැම්බර් 11ෙවනි දා නිකුත් කළ අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් සඳහන් කළා. නමුත්, 2014 ෙනොවැම්බර් 12 ෙවනි දා 
අංක 25/2014  දරන   රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛෙයන් කියනවා 
''භාෂාව සහ ගණිතය ඇතුළු විෂයයන් 6කින් සමත්වීම පමාණවත්'' 
කියලා. එෙහමනම් ෙමොකක්ද ෙම් එදා කළ කියා දාමය? එකම 
ආයතනයට බඳවා ගැනීෙම් දී, එකම රාජකාරියට බඳවා ගැනීෙම් දී, 
එකම වෘත්තියකට බඳවා ගැනීෙම් දී විවිධ අධ්යාපන සුදුසුකම්  
සඳහන් කරලා,  ඒ ඒ අවශ්ය විධියට චකෙල්ඛ නිකුත් කරමින් සහ 
ඒවා ෙවනස් කරමින් බඳවා ගැනීම් සිදු කර තිෙබනවා.   

දැන්  සඳහන් කළා වාෙග් කාර්යාල ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම් 
දී,  අවම අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙලස අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය ෙපළ  
සම්මාන ෙදකක් සහිතව විෂයයන් හයක් සමත් වීම අවශ්යයි 
යනුෙවන් 2012 සැප්තැම්බර් 27 වන දින නිකුත් කරන ලද 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් කළත්, 2014 ෙනොවැම්බර් 
12 ෙවනි දින 25/2014  අංක දරන රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛය  
කියා සිටිනවා, අටෙවනි ෙශේණිය පමණක් සමත්වීම පමාණවත් 
කියලා. එෙහමනම්  එදා තිබුණු කමෙව්දය අනුව, ඉහළ සුදුසුකම් 
තිෙබන අය එක විධියකට බඳවා ගැනීෙම් කියා දාමයකුත්, අවම 
සුදුසුකම් තිෙබන අය - පහළ සුදුසුකම් තිෙබන අය-  ඒ ඒ ෙවලාෙව් 
චකෙල්ඛ  නිකුත් කරමින් බඳවා ගැනීෙම් කියා දාමයකුත් 
කියාත්මක කළ හැටි අපි දැක්කා. අන්න ඒවා තමයි ෙම් රෙට් 
තරුණ අසහනයට විෙශේෂෙයන්ම ෙහේතු වුෙණ්.   

එවැනි අකමවත් විධියට කියා කරපු නිසා තමයි ජනතාව 
ජනවාරි 08 ෙවනි දා  තීන්දුවක් අරෙගන  මහ ෙමරක් වාෙග් කියා 
හිතාෙගන  හිටපු ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න ෙපළ ගැහුෙණ්.  අපි 
එය ආදර්ශයට ෙගන වැඩ කරනවා වාෙග්ම, මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් ඉදිරිෙය්දීත් ඒ වාෙග්  වැරදි සිද්ධ ෙනොෙවන්න කටයුතු 
කරනවා.  ෙම් රැකී රක්ෂා පශ්නය විසඳලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
තමුන්ෙග් උගත්කම, දැනුම අනුව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව  ෙම් 
රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අපි විෙශේෂෙයන්ම මහන්සි ෙවනවා. ඒ නිසා 

රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්න ෙම් රජය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
බැරෑරුම් තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙද්ශපාලනඥයන්ට අල්ලස් දීලා, මැති ඇමතිවරුන්ට අල්ලස් දීලා, 
ෙද්ශපාලන ගැත්තන්ෙග්, ෙද්ශපාලනය සඳහා කෙඩ් යන 
පුද්ගලයන්ෙග් දරුවන් රජෙය් රැකියා සඳහා ෙදොරටු විවර 
කරෙගන විල්ලුද පාවාඩ උඩින් රජෙය් ආයතනවල රැකී 
රක්ෂාවලට යද්දී, ෙම් රෙට් නිර්ධන පන්තිෙය් දරුවන්ට, 
ෙද්ශපාලනය ෙනොකරපු ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන්ට,  ආණ්ඩුෙව් 
මතය ෙනොදරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන පවුල්වල දරුවන්ට රැකියාවලට යන්න වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒ අයට රාජ්ය ආයතනවල රැකියාවලට යන්න වුෙණ් 
manpower කමය යටෙත්යි. ඒ අයට පිටුපස ෙදොෙරන් තමයි රාජ්ය 
ආයතනවලට ඇතුළු ෙවන්න ලැබුෙණ්. අඩු පඩියට, තමුන්ෙග් 
රැකියාව ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නැතිව අනාරක්ෂිත විධියට තමයි 
ඒ අයට රැකියාව කරන්න සිද්ධ වුෙණ්.  එදා තරුණ අසහනයට 
ෙම් කරුණු ෙහේතු වුණා. පස්ස ෙදොෙරන් හරි, අඩු පඩියට හරි, 
අෙනක් ෙසේවකයන්ට තිෙබන වරපසාද නැතිව හරි, ෙකොෙහොම හරි   
ආයතනයකට රිංගලා ෙසේවය කිරීමත් යම් විධියකින් ඒ තරුණ 
අසහනයට පිළිතුරක් වුණා. නමුත් දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් බලන 
විට අද ඒ කාරණය රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාල පිපිරීමක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

Manpower ආයතන යටෙත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයන් 4,800ක් ඉන්නවා. එකම වහල යට, එකම කියා දාමය 
ෙයෙදන, එකම වෘත්තිෙය් ෙයෙදන, වැටුප් ෙදකක් ලබන 
ෙසේවක  ෙයෝ  පිරිසක් ඉන්නවා.  ෙවනස් විධියට සැලකුම් ලබන 
ෙසේවකෙයෝ 4,800ක් ඉන්නවා. ඒ ෙසේවකයන් පසු ගිය දවස්වල 
කරපු උද්ෙඝෝෂණ නිසා අලුත් රජෙය් මඟෙපන්වීම තුළ   2,300 
ෙදෙනකු පමණ ස්ථීර කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට එකතු වුණා. නමුත් 
ෙසේවෙය් ස්ථීර ෙනොවී, රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වරපසාද ෙනොලබන, 
අවශ්ය නිවාඩු සංඛ්යාව ෙනොලබන, තනතුරට අදාළ වැටුප 
ෙනොලබන ෙසේවකයන් 2,500ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ 
අදත් manpower යටෙත් ඉන්නවා. ෙම්කට විසඳුමක් වශෙයන්  
Sri Lanka Energies (Pvt) Limited නමින් ආයතනයක් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුෙළේ ස්ථාපිත කරලා ඔවුන්ට කිව්වා, ඉදිරි 
කාලය තුළ  අධ්යාපන සුදුසුකම් හදාෙගන ස්ථීර ෙවන්න එන්න 
කියලා. නමුත් ඔවුන් ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන්? ඒ කියන 
අවශ්යතා සපුරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් ඒ අය අතර අවුරුදු 40ක් 
වන ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා. ඔවුන් GCE (O/L) විභාගයට ෙපනී 
ඉඳලා විෂයන් හයක් සමත් කරෙගන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
හිතන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. මමත් උසස් ෙපළ විභාගෙයන් 
විශිෂ්ට සාමාර්ථ තුනක් අරෙගන සමත් වුණත්, අද උසස් ෙපළ 
විභාගයට ෙපනී ඉන්න කිව්ෙවොත් මට ඒ පතිඵල ලබා ගැනීම 
හීනයක්  ෙවනවා. අද ඒ තත්ත්වෙය් අපි නැහැ. නමුත් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය්  වැඩ කරන, අවුරුදු 10කට, 15කට ඉස්සර 
විභාග ලියපු ෙම් ෙසේවකයන්ට කියනවා, ''GCE (O/L) විභාගය 
ලියලා පතිඵල අරෙගන එන්න, එතෙකොට ස්ථීර කරන්නම්'' 
කියලා. ඒක වැරැදි වැඩක් කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  ඒ 
ක්ෙෂේතය තුළ අවුරුදු පහක්, හයක්, හතක්, අටක් වැඩ කළා නම් 
ඇයි ඔහු ඒ ෙසේවෙය් ස්ථීර කරන්න බැරි? ඒ සඳහා වෘත්තීය 
හැකියාව පදනම් කරගන්න බැරි ඇයි?  

ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ෙසේවකයන් 
2,300ක් manpower යටෙත් වැඩ කරනවා. ඔවුන් ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් කියන වහල යටෙත් ඒ ෙසේවකයන් සමඟ උෙරන් උර 
ගැටී වැඩ කරනවා. එකම නිල ඇඳුම් ඇඳෙගන වැඩ කරනවා. 
නමුත් ඔවුන්ට පඩි ෙගවන්ෙන් ෙවනත් විධියකට. ඔවුන්ට 
වරපසාද නැහැ. ඒ අයත් කුණු ෙකොල්ලයට දානවා වාෙග්, Human 
Capital Solutions (Pvt) Limited කියලා ආයතනයක් හදලා 
ඒකට  ඇතුළු කරලා තිබුණාට ෙසේවෙය් ස්ථිර කරලා නැහැ.          
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ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයත් අධික ලාභ ලබන ආයතනයක් 
විධියට ෙම් ෙසේවකයන් ගැන ෙදවිධියකට සලකන්ෙන් නැතිව එක 
විධියට කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.   

පසු ගිය රජය කරපු වැරැදි, පසු ගිය රජය කරපු අකමික බඳවා 
ගැනීම් සහ ෙම් රෙට් ජනතාවට හා තරුණයන්ට ෙවනස් විධියට 
සැලකීම නිසා වර්තමාන රජය අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ෙම් පශ්න අපට විසඳන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් තරුණ අසහනය නිසා සමහර 
හැකියා තිෙබන දරුවන්, උගත්කම තිෙබන දරුවන් ෙවනත් 
රටවල රැකියා සඳහා ඉල්ලුමක් තිෙබන දරුවන් ඒ රටවලට ගියා. 
ඒ හරහා ෙම් රෙට් ඉන්න බුද්ධිමත් අය ෙම් රටට නැති ෙවනවා 
වාෙග්ම, අනාගතය ගැන සිහින මවන්න හැකියාවක්වත් නැති 
දරුවන් මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ට රැවටිලා ෙම් ර ටින් පැනලා 
යනවා. ඒ නිසා තමයි  ගරු ජනාධිපතිතුමා  ආයාචනා කෙළේ, "අපි  
නිවැරදිභාවෙයන් කටයුතු කරනවා,  ෙම් රෙට් සැමට සාධාරණව  
එක ෙලස සලකන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කරන්න කටයුතු 
කරනවා, නැවත ෙම් රටට එන්න" කියලා. ෙම් සියලු ෙදනාට එක 
විධියට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධියට, සෑම තරුණෙයකුටම 
තමන්ෙග් උගත්කම අනුව රැකියා අවස්ථා  ලබා ගන්න පුළුවන් 
සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි අපි එකතු වුෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අද  රජයක්  වශෙයන්  විරුද්ධ පක්ෂය, ආණ්ඩු 
පක්ෂය කියන්ෙන් නැතිව එකට එකතු ෙවලා  කටයුතු කරන්ෙන්ත් 
ෙම් පශ්නවලට ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව විසඳුම් ෙසොයා ෙම් 
රට නැවතත් එදා තිබුණු තත්ත්වයට ෙගන ඒමටයි කියන 
කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි , පසු ගිය අවුරුදු විස්සක 
කාලය තුළ රාජ්ය ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම්වලදී  සිදු වුණු අකමිකතා 
අප දැක්කා. පසු ගිය දසකය තුළ ෙමය ඉතාම උග විධියට සිද්ධ 
වුණා.  ෙද්ශපාලනය ෙනොකරන තරුණ තරුණියන්ට බලවත් 
අසාධාරණයක් සිදු වුණා. නිර්ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදී සිටින අයට 
බලවත් අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීම්වලදී තමන්ට හිතවත්, තමන්ෙග් කියන කණ්ඩායමක්, 
එෙහම නැත්නම් අල්ලස් ෙගවන කණ්ඩායමක් රජෙය් ෙසේවයට 
බඳවා ගැනීම තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  

ඒ නිසා ඉදිරිෙය් දී රාජ්ය ආයතනවල ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් 
දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තිෙබන සීමා මායිම් නැති කරලා, ෙම් විධියට 
අසාධාරණයට ලක් ෙවලා අවුරුදු විස්සක් දුක් විඳපු තරුණයන්ටත් 
අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව සඳහන් කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.54] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මට මුල් වතාවට අදහස් පළ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුති වන්ත වනවා.  පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් දී 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය දුන් ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ආදරණීය ජනතාවට ස්තුතිය හා කෘතෙව්දීභාවය පළ කරන්නටත් 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

වි ෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිස්තික්කයක් විධියට ජයගහණය 

කරවා, ඒ වාෙග්ම දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් කැමැත්ෙතන් - 
මනාපෙයන් - ෙදවන වතාවටත් මන්තීවරයකු විධියට මා 
ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා.  ඒ ගැනත් මම දිස්තික්කෙය් ඒ ආදරණීය 
ජනතාවට මෙග් හෘදයංගම කෘතෙව්දීභාවය ෙමන්ම හද පිරී ගිය 
ස්තුතිය ෙම් ෙමොෙහොෙත් පිරිනමනවා.  ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන්, ඒ දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් හඬ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ෙගනැල්ලා, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් යුතුකම් 
ඉෂ්ට කිරීම සහ ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කිරීම තමයි  
අපෙග් පධාන පරමාර්ථය වන්ෙන්.  

අද දවෙසේ විවාදයට ගැෙනන ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවට අදාළව විෙශේෂ අදහස් රාශියක් මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනක්ම පකාශ කළා  මා අහෙගන සිටියා. නිදහස් අධ්යාපනය 
ලබා ෙම් රෙට් ජීවත් වන  උගත් පරපුරට සුදුසුකම් මත රැකියා 
ලබා දීම  රජෙය් වගකීමක් ෙලස අප දකිනවා.  රැකියාවලට බඳවා 
ගැනීෙම් දී 1948 සිට ෙම් දක්වා පැවැති රජයන් අනුගමනය කළ 
කියා පිළිෙවත  පිළිබඳව  කවුරුත් ෙහොඳාකාරව දන්නවා ඇති කියා 
මා හිතනවා.  විෙශේෂෙයන්ම මීට ෙමොෙහොතකට ෙපර කථා කළ  
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා සඳහන් කළා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලවලදී  රැකියා පශ්න තිබුෙණ් නැහැ, ඒ ආණ්ඩු 
කාලවල දී රැකියා පශ්න විසඳලා තිබුණා කියා. හැබැයි එතුමාම 
පකාශ කළා  1987, 1988, 1989 භීෂණ යුගෙය්  පැවැති තරුණ 
අසහනය නිසා පසුව බලයට පත් වුණු ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට  
"තරුණ අසහන ෙකොමිෂන් සභාව" පිහිටුවන්න සිද්ධ වුණා 
කියලා. ඒ අනුව සෑම කාලයකම රැකියා පශ්න තිබුණු බව 
ෙපෙනනවා. සෑම කාලයකම රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත රැකියාවලට බඳවා ගැනීම පිළිබඳව 
මතකයන් කා සතුවත් තිෙබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන 
එමින් සඳහන් කළා,  ෙම් ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී විධිමත් පරිපාටියකින් 
ෙතොරව බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කළා කියලා. ඒ ගැන එතුමා උදාහරණ 
සහිතව ෙපන්වා දුන්නා.  SLTB එක, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
විදුලිබල මණ්ඩලය, ඒ වාෙග්ම බැංකුවලට විධිමත් පරිපාටියකින් 
ෙතොරව බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කළා කියා එතුමා උදාහරණ සහිතව 
පැහැදිලි කළා.  එෙහම බැලුවාම පසු ගිය ආණ්ඩුව ගැන ඇඟිල්ල 
දිගු කළත්; ඊට කලින් ආණ්ඩු ගැන ඇඟිල්ල දිගු කළත්, රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීෙම් දී ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත, 
සුදුසුකම් මත,  ෙම් සෑම විධියකින්ම රැකියා අවස්ථා ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ෙකොෙහොම වුණත් අපිත් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
සතුටු වනවා වාෙග්ම අපත් ෙම් ෙයෝජනාවට පක්ෂ වනවා.  ෙම් 
පිළිබඳව ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. ජාතික 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. බඳවා ගැනීමට නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් උදා වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්  ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට, මන්තීවරුන් විධියට 
කටයුතු කරද්දී මැතිවරණ කාලවලදී වාෙග්ම ෙවනත් හැම 
කාලයකදීම ඒ අය සමඟ පාක්ෂිකයන්  එකතු ෙවනවා. 
පාක්ෂිකයන් සම්බන්ධ වනවා.  ඒ අය නිතරම ඒ අයෙග් දරුවන්ට 
රැකියා අවස්ථා, ඒ අයට රැකියා අවස්ථා ඉල්ලා ෙගන 
ෙද්ශපාලනඥයන් ළඟට එනවා.  ඉතින්  ෙද්ශපාලනඥයන්ට සිද්ධ 
වනවා පුළුවන් ආකාරෙයන් ෙම් අයට රැකියා අවසථ්ා ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්න. හැබැයි, අපි දකින විධියට රාජ්ය ෙසේවෙය් 
තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම් දී සුදුසුකම් මත, පළපුරුද්ද මත සහ 
වෘත්තීය සුදුසුකම් මත ඒ බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කරනවා නම්, ඒක  
සාධාරණ සමාජයක්  ෙබොෙහොම අගය කළ යුතු ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවය පිරිහීමකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා;  එහි කාර්යක්ෂමතාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා; 
යම් කඩා වැටීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි දකිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම බඳවා ගන්නා  නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව අඩු 
වීම, ඒ අය පක්ෂගාහීව කටයුතු කිරීම, නිසි පරිදි තමන්ෙග් ෙසේවය 
ලබා  ෙනොදීම වැනි කරුණු නිසා සමහර රාජ්ය ආයතන කඩා වැටීම 
සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා නිසි පරිදි නිසි කමෙව්දයකට 
කියාත්මක කරන්න නම් රාජ්ය ෙසේවයට කමවත් පටිපාටියකින් 
යුක්තව බඳවා ගැනීම් කළ යුතු වනවා වාෙග්ම, ෙම් රාජ්ය ෙසේවය 
නිවැරදි මඟට ෙගන යන්න නම් ෙම් නිලධාරින් බඳවා ගැනීම 
ෙකෙරහි විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් සෑම අංශයක් ගැනම 
විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියන කාරණය අපි  විශ්වාස 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් අපට මතකයි, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය් එතුමා කල්පනා කළා  ඒ තරුණ නැඟිටීමට, තරුණ 
අසහනයට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිබුෙණ්  තරුණයන්ට සුදුසුකම් 
මත රැකියා ෙනොලැබීම කියන කාරණය බව. ඒ නිසා එතුමා තරුණ 
අසහන ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා තිබුණා. එහි මුල්ම වාර්තාව 
තිෙබන්ෙන් තරුණයන්ට සුදුසුකම් මත රැකියා ලබා ෙනොදීම කියන 
කාරණය සම්බන්ධවයි.  ඒ  වාෙග්ම රෙට් සෑම පාසලකම ඉෙගන 
ගන්නා දරුවන්ට සමාන අධ්යාපන අවස්ථා ෙනොලැබීම කියන 
කාරණය සම්බන්ධවයි. ඒ නිසා මට මතකයි එතුමා 1990 
ගණන්වල  සුදුසුකම් මත රැකියා ලබා දීමට  වාෙග්ම සුළු 
ෙසේවකයන් සඳහා රැකියා ලබා දීමට තරග විභාගයක් පවත්වා ඒ 
තරග විභාගෙයන් ඒ බඳවා ගැනීම් නිසි පරිදි සිද්ධ කළා. නමුත් ඒ 
කමය නිසි විධියට දිගින් දිගටම කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. පසු 
කාලීනව එය ෙවනස් වුණා. ඉතින් ඒ කමය නැවත ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු 
ගරු මන්තීවරුන් එයට කැමති ෙව්වි කියා මා හිතනවා.  ඒ සඳහා 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට යන්නට ඕනෑ.  ඒ සඳහා සංවාදයක් ඇති 
කර ගත යුතු වනවා. 

ඒ එක්කම රැකියා අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳහා ෙම් ආර්ථිකය 
පසාරණය කරන්න රජයට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශය තුළ සහ සන්ධානෙය් 
පතිපත්ති පකාශය තුළ රැකියා අවස්ථා ලබා දීම පිළිබඳව  සඳහන් 
වුණා අපට මතකයි. අපි දකින විධියට රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදනවා 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් අධ්යාපන කමයත් ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. 
රැකියා ෙලෝකයට ගැළෙපන විධියට අධ්යාපන කමය ෙවනස් 
කරන්නට ඕනෑ.  අපි දන්නවා, විධිමත් අධ්යාපන කමෙයන් බිහි 
කරන නිමි වස්තූන් ෙහවත් පාසල් අධ්යාපනය තුළින් සහ 
ද්විතීයික, තෘතියික අධ්යාපනය තුළින් බිහි වන   නිමි වස්තූන් ෙම් 
ජාතික ආර්ථික ෙද්හයට උරා ගන්ෙන් නැති බව. ඒ උරා ගන්ෙන් 
නැත්ෙත් ෙමොකද? සමාජෙය් තිෙබන රැකියාවලට අවශ්ය උගතුන් 
ෙම් අධ්යාපන පරිසරෙයන් බිහි වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක 
ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා තාක්ෂණික, විද්යාත්මක ෙලෝකයට 
ගැළෙපන විධියට,  වැඩ ෙලෝකයට, රැකියා ෙලෝකයට ගැළෙපන 
විධියට උගතුන් බිහි කරන්නට ඕනෑ. උගතුන් බිහි කරලා ඒ අයට 
අවශ්ය රැකියා ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට 
ඕනෑ.  

මා හිතන්ෙන් ෙම්ක එක දවසකින් කියාත්මක කර ගන්න බැරි 
ෙව්වි කියලායි. නමුත් දිගුකාලීන සැලසුම් මත ෙම් කමයට යන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියන විශ්වාසය තිෙබනවා. දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා; අලුත් බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබනවා; අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළවල් තිෙබනවා. එකිෙනකාට ඇඟිලි දිගු කර ගන්නවාට 
වඩා, පසු ගිය කාලවල පැවති තත්ත්වයන්  විෙව්චනය කරනවාට 
වඩා ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනා ෙපළගැසීම වඩා වැදගත් කියලා මා 
හිතනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඒ සාධනීය වැඩ පිළිෙවළවලට, ෙම් 
රටට හිතකර, ෙම් රටට ගැළෙපන, රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
කරන සියලු වැඩ පිළිෙවළවලට අපි විපක්ෂෙය් හිටියත්  

සහෙයෝගය ෙදනවා. ෙම් රෙට් පුරවැසියන් විධියට අපි ඒ 
සහෙයෝගය දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම රටට අහිතකර, රටට 
ෙනොගැළෙපන යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් විරුද්ධ 
පක්ෂය විධියට - විරුද්ධ කණ්ඩායම විධියට - අපි එයට විරුද්ධ 
වනවා. නමුත් අප සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් රට ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න  අවශ්යයි. රටක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම් හැම 
අංශයකම විනිවිදභාවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. රැකියා ලබා දීෙම් දී 
විතරක් ෙනොෙවයි, සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යාෙම් දී ෙමන්ම 
අෙනකුත් සියලු කාර්යයන්වලදීත් විනිවිදභාවයකින් කියා කළ 
යුතු වනවා.  

අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා වැදගත් 
ෙයෝජනාවකුයි ඉදිරිපත් කෙළේ. මා හිතන හැටියට පරිවාස ආණ්ඩු 
කාලෙය්දී එතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම ඇමති ධුර හතරක් භාර ෙගන 
කටයුතු  කළා. විෙශේෂෙයන් ඒ බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව එතුමන්ලාට 
ෙචෝදනා කරන්න තරම් කරුණු මා සතුව නැහැ. නමුත් කවදා ෙහෝ 
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුෙණොත් එතුමන්ලාටත් ෙම් 
වාෙග් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවයි. ආණ්ඩුවක් කරන 
ෙකොට තමයි යම් යම් ගැටලු -යම් යම් පශ්න- මතු ෙවන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, සන්ධාන ආණ්ඩුවලටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුවලටත් ෙම් වාෙග් පශ්නවලට -ගැටලුවලට- මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ වුණු බව. ඔවුන් විවිධ බඳවා ගැනීම් කළා. අපි දන්නවා, 
සමහර රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම්දී සුදුසුකම් මත, පළපුරුද්ද මත, 
ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය සුදුසුකම් මත බඳවා ගැනීම් සිදු කරන බව. අපි 
දන්නා විධියට ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට, විද්යාත්මක ෙසේවයට, 
විෙද්ශ ෙසේවයට, ගණකාධිකාරි ෙසේවයට, ඒ වාෙග්ම කමසම්පාදන 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී තරග විභාගයක් පවත්වා, සුදුසුකම් 
පරීක්ෂා කර බලා තමයි  රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය කළමනාකරණ 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී සුදුසුකම් මත බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කළ 
බව. හැබැයි කම්කරුවන් බඳවා ගන්න ෙකොට, එෙහම නැත්නම් 
සුළු ෙසේවකයන් බඳවා ගන්න ෙකොට ඒ අමාත්යවරයාට, ඒ 
කණ්ඩායමට අවශ්ය අය බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කළා. එය අපි කවුරුත් 
දන්නා ෙදයක්.  

ඕනෑම රජයක් තමන්ෙග් පාක්ෂිකයන්ට සලකන අවස්ථාවන් 
තිෙබනවා. සුළු රැකියා ලබා දීෙම්දී ඒ අයට උදවු කරන 
අවස්ථාවන් තිෙබනවා. එම නිසා එය ෙවනස් කරලා 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු  කමෙව්දයකට යනවා නම් ඒ සඳහා ජාතික 
පතිපත්තියක් වන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. එයටත් 
අපෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානම්. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් 
අපත් ඒ සඳහා සහෙයෝගය ෙදනවාය කියන පණිවුඩය ලබා ෙදමින් 
මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.04] 

 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙමවන් 

ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු  කථානායකතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අප පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඉපදිලා, අවුරුදු 22ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් 
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් නාගරික මන්තීවරයකු හැටියටත්, පළාත් 
සභා මන්තීවරයකු හැටියටත් ෙසේවය කළ මා, ෙමවර 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී හලාවත ආසනෙය් ජනතාවෙග් 
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රතන් දෑත්වලින් ලබා දුන්නු මනාපෙයනුත්, පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් සියලු ජනතාව ලබා දුන් මනාපෙයනුත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට පත්කර තිබීම ගැන ඒ සියලු ජනතාවට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. අද දින ෙමම කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම 
ගැනත් මා අතිශයින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මා පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් නවක මන්තීවරයකු හැටියට මීට ෙපර 
කථා කළ සියලු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කථාවලට ඇහුම් කන් 
දුන්නා. මට හිෙතනවා, අෙප් ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව කාලීන ෙයෝජනාවක් කියලා. මට 
මතක් ෙවනවා, 1989 දී  හිටපු  ජනාධිපති ගරු ෙපේමදාස මැතිතුමා 
එම අවස්ථාෙව්දී කාලීන ෙයෝජනාවක් හැටියට කමිටුවක් පත් 
කරලා ෙම් තරුණ අසහනය සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගත් බව. 
මා හිතන හැටියට 2005 වන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන් අතු ගා දමන 
තත්ත්වයකට ආණ්ඩුව කියා කර තිබුණා. එදා ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා ඒ තීරණය ගත්ෙත් කාලීන තීරණයක් හැටියටයි. 
එවකට උගත් තරුණෙයෝ විශාල සංඛ්යාවක් එක් එක් පශ්නවලට 
මැදිහත් ෙවලා සිටියා. අපට මතකයි, 1971 කැරැල්ල. ඒ වාෙග්ම 
රෙට් ඇති වන සෑම පශ්නයක්ම ඔවුන්ට පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා. 
අන්න ඒ නිසා තමයි, ඒ කාලයට ඔබින ෙයෝජනාවක් හැටියට හිටපු 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා එය නිර්මාණය කෙළේ. 
නමුත්, කාලයක් යන විට -2005 වන විට- එය විනාශ වුණා. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව තුළදී යම් කමෙව්දයකින් - එක එක චකෙල්ඛ මඟින්- 
ඒ ෙයෝජනා ෙවනස් කරෙගන ගියා. අපට මතකයි, 25/2014  
චකෙල්ඛය. ඒ චකෙල්ඛය මඟින් කිව්වා, දින 10ක පුහුණු 
පාඨමාලාවක් පවත්වා එය 8 ෙශේණිය සමත් වූ ෙසේ සලකනවා  
කියා. ෙමතැනදී සම්පූර්ණෙයන් ඉහළ තිබුණු පශ්න බලපැවැත්වීම 
අඩු පන්නරයකට පත් වුණා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අද දින ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාවත්, ෙමහිදී අපට උගත්, බුද්ධිමත් කියන කාරණා ෙදක 
ගැන හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. අද කථා කළ සියලු ගරු 
මන්තීතුමන්ලා උගත්කම ගැන විතරයි කථා කෙළේ. නමුත්, ෙම් 
රෙට් දුගී දුප්පත් ෙදමව්පියන්ෙග් තරුණ දරුවන් සියයට 50කට 
අධික පිරිසක් ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් අයට අඩුම 
තරෙම් සාමාන්ය ෙපළ විභාගයවත් සමත් ෙවන්න පුළුවන් ආර්ථික 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා.  නමුත්, පජාතන්තවාදී රටක් 
හැටියට අප හිතන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් එවැනි දුගී 
දුප්පත් පවුල්වල සිටින යම් යම් දක්ෂතා තිෙබන දරුවන්ට ෙම් 
ආර්ථික තත්ත්වය නිසා ඉෙගන ගන්න බැරිව යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  හලාවත, ආනමඩුව 
වැනි පෙද්ශවලත්, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් ෙබොෙහෝ දූ දරුවන් 
ඉන්නවා, දක්ෂතා තිබුණත් ෙදමව්පියන්ෙග් අගහිඟකම් නිසා හරි 
තැනට ඉෙගන ගන්න බැරිව ගිය. ෙම් සම්බන්ධවත් රජය 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් අදහස. 
උගත්කම, විභාග සමත්වීම අනුව රැකියා දුන්නත්, දුගී දුප්පත් 
අයටත් සියයට 25ක්වත් ඒ තැන ෙදන්න ඕනෑ.  පුහුණු පාඨමාලා 
ඇති කරලා, ඒ විධිෙය් රැකී රක්ෂා නිර්මාණය කරලා, ඒ අයට අඩුම 
තරෙම් ෙපොඩි රැකියාවක්වත් ලබා ෙදනවා නම් ඒක ෙහොඳයි කියන 
එක තමයි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ළඟදී මට දැන 
ගන්න ලැබුණා, ෙපොලීසිෙය් කම්කරු වෘත්තියකට යනවා නම් 
අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් විෂයයන් හයක් සමත් ෙවලා 
සම්මාන ෙදකක් ලබා ෙගන තිෙබන්න ඕනෑ බව. නමුත්, අපට 
මතකයි, අප ෙපොඩි කාලෙය්දී අටවන ෙශේණිය සමත් අයත් ෙපොලිස් 
ෙසේවයට රාළහාමිලා වශෙයන් බැඳුණු බව.  දැන් තිෙබන ෙම් 
තත්ත්වය තුළ දුගී දුප්පත් දරුවන්ට කානු අතුගාන්නවත් යන්න 

බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්  ෙයෝජනාව සම්පූර්ණෙයන් -
සියයට සියයක්- හරි යනවා කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
කියන ෙදය හරි. එෙහම ෙවන්න ඕනෑ. එය කලින් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් කියාත්මක වූ ෙදයක්. නමුත්, ෙම් වන විටදී අප සියයට 
සියයක් ඒ පැත්ත බැලුෙවොත්,  ඉෙගන ගන්න බැරිව ගිය දරුවන්ට 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක අප විමසන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, එවැනි දරුවන්ටත් 
යම් කිසි පමාණයක ෙදයක් ෙම් රජය  කළ යුතුය යන්න ෙම් 
ෙයෝජනාවට ඇතුළත් කරන්න කියලා.  

අප දන්නවා, අෙප් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය කරන හලාවත 
ආසනය, පුත්තලම මුහුදු තීරය වැනි ස්ථානවල වැඩිපුර සිටින්ෙන් 
දුගී දුප්පත් දරුවන් බව. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග්, පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙමවර දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් රැකී රක්ෂා ලැබුෙණ් නැහැ. එක එක 
අමාත්යාංශවලින්  රැකී රක්ෂා නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි, ඒ ඒ 
පළාත්වලින් තමයි පුත්තලම දිස්තික්කයට රැකී රක්ෂාවලට ආෙව්. 
ඒ අය ඒ ඒ පළාත්වලින් ඇවිත් පුත්තම දිස්තික්කය දුෂ්කර නිසා 
මාස හයක් විතර යද්දි ඒ ඇමතිවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත ෙවනත් 
ෙවනත් දිස්තික්කවලට යනවා. අන්තිෙම්දී අෙප් දිස්තික්කෙය් 
රැකියා කරන උදවිය නැතිව යනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් ගැන අප 
අනිවාර්යෙයන් බලන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සාධාරණ වැඩ 
පිළිෙවළක් යන ෙතක්, අෙප් අමාත්යවරු වුණත් වග බලා ගන්න 
ඕනෑ එවැනි ෙද්වල් ෙනොකර,  රක්ෂා පමාණයක්  සියලු දුෂ්කර 
පළාත්වලට  ලබා ෙදන්න. අන්න ඒ විධියට අපට තිෙබන ෙම් රැකී 
රක්ෂා පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම අවසාන 
වශෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   අට වන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නවක මන්තීවරයකු හැටියට මට මෙග් මංගල 
කථාව කරන්න අද දවෙසේදී  අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායක අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, ගරු ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත්, ගරු කථානායකතුමා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා පමුඛ සියලු ෙදනාටත්. මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් වාඩි ෙවන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන් ඒ ෙද්ශපාලන නායකයන් සියලු ෙදනාට මෙග් ස්තුතිය, 
ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දක්වා ආපු මෙග් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ෙපොඩ්ඩක් මතක් 
කරන්නම්. මම මෙග් ගෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තරුණ 
සමිතිෙය් සාමාජිකයකු හැටියට තමයි ඉසස්ර ෙවලාම 
ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. ඊට පසුව මට හැකි වුණා, මෙග් ආදරණීය, 
ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලන ගුරුතුමා වූ දිවංගත හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ 
අමාත්ය ගරු ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් ආභාසෙයන් 
ෙවන්නප්පුව ආසනෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ බල මණ්ඩලෙය් 
ෙල්කම්වරයා හැටියට අවුරුදු ගණනාවක් කටයුතු කර, ඊටත් පසුව 
ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට පත් ෙවලා, වයඹ පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරයා හැටියටත්, වයඹ පළාත් සභාෙව් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා හැටියටත් පත් ෙවලා ෙමවර පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී මනාප 55,000කට වැඩි පමාණයක් ලබා ෙගන, ඒ 
ජනතාවෙග් ආශීර්වාදෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාවට පත් ෙවන්න. 
විෙශේෂෙයන් ගරු ෙෆස්ටස ්ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මට 
ෙම් ශක්තිය ලබා දුන්, ෙම් වන ෙතක් මා ෙම් ස්ථානය දක්වා ඔසවා 
තබපු පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ආදරණීය, ෙගෞරවනීය ජනතාවටත් 
ෙම් ෙවලාෙව් මම හිස නමා ආචාර කරනවා, මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙකෙළහි ගුණය 
දන්නා මිනිස්සු. ෙද්ශපාලකයන් වශෙයන් ජනතාවට ෙසේවය 
කරනෙකොට ඡන්දෙයන් පසුව පක්ෂ ෙභ්ද අමතක කර වැඩ 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කණ්ඩායමක්, අපි. සමාජයීය ශුභ සාධනය 
ඇති කරන කණ්ඩායමක්, අපි.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැවැන්තව ෙද්ශපාලන කටයුතුවල 
නියැෙලන ගරු මන්තීවරෙයක්. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බලා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් යමක් ඉෙගනගත් අය හැටියට අපි 
කියනවා, කාලයට ඔබින වාෙග්ම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා. හැබැයි, ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරද්දී මට ෙපොඩ්ඩක් ආපස්සට යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් එදා එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් සාමාජිකයකු හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කරපු කාලය, ෙමදා කරපු 
ෙයෝජනාව කඩ වූ කාලයක් වුණා. ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි 
ඒ කාලෙය්දී -අවුරුදු 20ක්  තිස්ෙසේ- අපි එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන් හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාව එක්ක වැඩ කටයුතු 
කරනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනතාව කුඩම්මාෙග් 
සැලකිලිවලට ලක් වුණා; අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වුණා; 
ෙකෙනහිලිකම්වලට ලක් වුණා. විෙශේෂෙයන් රැකියා පශ්නය 
ගත්තාම, ඒ අයට රැකියා ෙනොලැබුණු අවස්ථා එමටයි. රැකියා ලබා 
ගැනීෙම් කියාවලිෙය් අවසාන ෙමොෙහොත වන කල් ඇවිල්ලා, එදා 
සන්ධානෙය් අමාත්යවරුන්ෙග්, මන්තීවරුන්ෙග් ලැයිස්තුවලට 
අනුව රැකියා සඳහා ගන්නෙකොට අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් අඬපු අවස්ථා, වැලපුණු අවස්ථා එමට 
තිබුණා, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද මම දන්නා සමහර සෙහෝදරියන් 
ඉන්නවා,  තමන්ෙග් රැකියාව අහිමි කළාට පස්ෙසේ, ඒ සෙහෝදරියට 
විවාහයක් කර ගන්න බැරුව කාලයක් තිස්ෙසෙ◌ේ ෙගදර ළ 
තැෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට 
සලකන්න බැරි ෙවන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ ආදරණීය 
ෙදමාපියන්ට තමන්ෙග් දරුවා රැකියාවක් කර, ෙම් රෙට් යුග 
පුරුෂෙයකු හැටියට නැත්නම් යුගෙය් දක්ෂ කාන්තාව හැටියට 
සමාජෙය් යනවා දකින්න අවස්ථාවක් නැතුව ළ තැෙවන පවුල් 
රාශියක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීවරුනි. අපි මන්තීවරුන් හැටියට 
සියලු ෙදනා එක ෙදයක් හිතන්න ඕනෑ.  අවුරුදු 20ක් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අයට ඒ කුඩම්මාෙග් සැලකිලි  ලැෙබනෙකොට අද 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව කාෙලෝචිතයි කියා 
මම හිතනවා, එය ඉතාම ෙහොඳයි කියා හිතනවා.  දියුණු රටවල් 
සියල්ලෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත්, රාජ්ය අංශෙය්ත් රැකියාවක් ලබා 
දීෙම්දී යම්කිසි කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනවා. ඒක අපි 
පශ්නයක් කියා හිතන්ෙන් නැහැ.  හැබැයි, මම ෙම් ෙයෝජනාවට 
එකතු කර ගන්න කියා ඔබතුමාට ෙපොඩි ෙයෝජනාවකුත් 
ෙගෙනනවා. ඒ ෙයෝජනාව තමයි, අද ෙම් රජෙය් රැකියා 

ලබාෙදනෙකොට; ඒ කමෙව්දය සකස් කරනෙකොට කරුණාකර 
අවුරුදු 20ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තැළුණු, ෙපොඩි වුණු  රැකියා 
අවස්ථා ෙනොලැබුණු, සුදුසුකම් තිෙබන අයට යම්කිසි අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ෙයෝජනාවට යා කරන්න කියන 
ඉල්ලීම. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන නම සමහර අයට 
"ඇලර්ජික්"ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නම අපි අයින් කරමු. හැබැයි, 
පළිගැනීෙම් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර එන ෙයෝජනාවලුත් එක්ක එන 
සාධාරණීකරණය කළ හැකි අයටත් ඒ රැකියා අවස්ථා ලබා 
ෙදනවා නම්  ෙම් ෙයෝජනාවට ඒකත් ඈඳනවා නම් මම විශ්වාස 
කරනවා ඒක කෙලෝචිතයි කියා. අපි ෙම් රෙට්   ජීවත් ෙවනෙකොට 
අප එක්ක  ෙද්ශපාලනය කරන සමාජය ශුභ සාධනය කරන 
කණ්ඩායම් හැටියට අපි  අෙප් ෙම් වගකීම් ෙපළ ඉස්සරහට ෙගන 
යනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා වාෙග්,  අවුරුදු 20 කාලය තුළ  
වාෙග් ෙම් රෙට් රැකියා ෙකොෙහොමද ලබා දුන්ෙන් කියා අපි 
දැක්කා. නිල් බල කාය වරාය පුරවපු හැටි; ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පුරවපු හැටි; රාජ්ය බැංකු පුරවපු හැටි; සමෘද්ධි නියාමකයන්ව පත් 
කරලා ෙද්ශපාලනය කරපු හැටි අපි දැක්කා. ඒ ආභාසය තමයි ෙම් 
රටට තිබුෙණ්. ඒ ආභාසය තමයි ඉස්සරහට අරෙගන ආෙව්. ඒ 
ආභාසය අරෙගන එනෙකොට සමාජය තුළ ෙබදීමක් ඇති වුණා. ඒ 
ෙබදීම තමයි ෙද්ශපාලනයට වඩා ෙම් රෙට් විනාශයට මුල පිරුෙව් 
කියායි මම හිතන්ෙන්. අපි  ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සමාජය තුළ 
මානසික වශෙයන් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් ෙවනවා නම්, අෙප්  
අයිතිවාසිකම් අපට නැති ෙවනවා නම්, එතැනදී රාජ්ය ෙසේවය 
පමණක් ෙනොව ෙපෞද්ගලික අංශය පමණක් ෙනොව සමාජෙය් අෙප් 
පවුල් තුළ  ජීවත් ෙවද්දී පවා පශ්න ඇති ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ පශ්නවලට මුහුණ දීපු 
කණ්ඩායමක්. එෙහම කණ්ඩායමක් පැත්තකින් බලාෙගන 
ඉන්නවා. අපි අද ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිතුමාව ෙහෝ 
නිලධාරිතුමිය අරෙගන බලපුවාම-  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට තව එක මිනිත්තුවක් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අදහස් ෙගොඩක් තිෙබනවා. 
නමුත් ෙපළගස්වන්න ෙවලාව මදි. ලැබුෙණ් මිනිත්තු 10 යි. 
ඉදිරිෙය්දී අපට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියා මම 
හිතනවා.   ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පුංචි අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදමින් කථාව ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙගන යන්න අවස්ථාව             
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙයෝජනාවත් එක්ක 
එකතු කරලා  රාජ්ය ෙසේවෙය් අලුෙතන් බඳවා ගත්ත සහ  රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ඉන්න පරණ සියලු ෙදනාෙග් රැකියා සම්බන්ධව පගති 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියා මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන 
නිලධාරින් පත් කළා. ඒ අය ඉතාම දක්ෂ, උගත්, බුද්ධිමත් ළා බාල 
කණ්ඩායම්.  ඒ අය බැඳුණු දා සිට ෙම්  වන තුරු කරපු රාජකාරි;    
සම්බන්ධෙයන් නැවත  පගතිය සමාෙලෝචනය කරන්න. ඒ 
වාෙග්ම  රාජ්ය ෙසේවෙය් සමබරතාව  ආරක්ෂා කර ෙදන වැඩ 
සටහනුත් කියාත්මක කරන්න කියා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙකොපමණ කරුණු කාරණා තිබුණත් කාල ෙව්ලාව මදි 
නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුති වන්ත ෙවනවා අද ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධව.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් අෙනකුත් 
සියලු ෙදනාටත් මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   
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[අ.භා. 4.23] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අටවන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, අෙප් සුනිල්  හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වචන 
කීපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වන 
අතර, තුන්වන වතාවටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මා පත් කර එවූ 
මහර, අත්තනගල්ල පමුඛ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මාෙග් 
පණාමය මා මුලින්ම පළ කර සිටිනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
කරුණ පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්, 
නිදහෙසන් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්,  ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂයත් පමුඛ සන්ධාන ආණ්ඩු  අවුරුදු හැටහතකට ආසන්න 
කාලයක් ෙම් රට පාලනය කරලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ.  ෙම් 
සෑම කාල සීමාවක් තුළදීම  ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා රැකියා 
ලබා දීෙම් කටයුත්ත අෙප් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම 
ඉතිහාසය තුළ සිදු කරලා තිෙබනවා කියන එක අපි නිහතමානීව 
පිළිගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම  90 දශකෙයන් පස්ෙසේ 
ෙම් සිදුවීම තරමක්  අඩු ෙවලා තිෙබනවායි කියන එකත් අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, ඉතිහාසෙය් දී රාජ්ය ෙසේවෙය් සෑම 
අංශයකටම - ෙපොලීසියට බැඳුණත්, ගුරු වෘත්තියට බැඳුණත්, ගාම 
නිලධාරි පත්වීමක් ගත්තත්  රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙම් සෑම තනතුරකටම 
- පෙද්ශෙය්  ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  මන්තීවරයාෙග් ලිපියක අවශ්යතාව  
අෙප් රෙට් තිබුණාය කියන කාරණය. ඒක එෙහම සිද්ධ වුණා.  
අෙප් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදකම ඉතිහාසෙය් ඒක එෙහම කළා. දැන් 
ෙම් තත්ත්වය තරමක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන ෙකොට, ෙහද ෙසේවයට බැ ෙඳන ෙකොට, ගුරු වෘත්තියට 
බැ ෙඳන ෙකොට, අධ්යාපන පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවකට 
බැ ෙඳන ෙකොට,  සමස්ත රාජ්ය ෙසේවෙය්, ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සියයට 80ක් 85ක්ම තනතුරුවලට අෙප් 
රෙට් කිසිදු ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකින් ෙතොරව රැකියා ලබා දීෙම් 
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් අපි පිළිගත 
යුතුයි. ඒක තමයි සත්යය. එම නිසා අතීතයට වඩා යම්කිසි 
ආකාරයක ශුභවාදී තැනකට  ෙම් පශ්නය අද ඇවිත් තිෙබනවා. 
ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් ඉතිරි පමාණය අපි අඩු කර 
ගත යුතුයි. ඒක විය යුතු කරුණක්. යම්කිසි පතිපත්තියකට අනුව, 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකින් ෙතොරව රැකියා ලබා දීම සිදු ෙවනවා 
නම්  ඒක ෙහොඳයි. ඒ මට්ටමකට  අපි යා යුතුයි. ඒක අපි අනුමත 
කරනවා.  මා ෙපෞද්ගලිකව දකින අන්දමට ෙම් පශ්නය සඳහා 
තිෙබන ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙවනුෙවන්,  රැකියා ලබා දීෙම් 
පතිපත්තියක් ෙමොනම ආකාරයකටවත් හදන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් සඳහා මූලිකම සිද්ධාන්තය, ෙම් 
පශ්නෙය් මුල තිෙබන්ෙන්  අෙප් රෙට් අධ්යාපන කමෙය්යි. ඒක අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ.  

අද අෙප් රෙට් සමහර ක්ෙෂේතවල උපාධිධාරින් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටවන විටම  ඒ අයට  රැකියා ලබා ෙදන්න 
රාජ්ය ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ආයතන විශාල තරගයකට ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අයට  ෙද්ශපාලනඥයා පිටුපස  යන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ.  

මම දන්නවා, අෙප් රෙට් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් පවාහන 
ක්ෙෂේතයට අදාළ උපාධි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ මීට අවරුදු 

කීපයකට ෙපර ආරම්භ කළ බව. ෙම් වන විට ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පවාහන ක්ෙෂේතයට අදාළ උපාධිධාරින් 
වර්ෂයකට 50 ෙදෙනකුට, 60 ෙදෙනකුට ආසන්න පමාණයක් බිහි 
කරනවා. විශ්වවිද්යාලෙයන් පිට ෙවන්නත් ෙපර ෙතවන වර්ෂෙය් 
පුහුණු කාල සීමාව තුළදීම විශාල පඩි පමාණයක් ලබා දීලා 
ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය ආයතන ඒ උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමට අද 
විශාල තරගයක නිරත ෙවලා සිටිනවා. ෙම් පශ්නයට  මුල ෙමන්න 
ෙම්කයි. අෙප් රෙට් පාසල, විශ්වවිද්යාලය රෙට් රැකියා අවශ්යතා  
ගැෙනන පුද්ගලයින් බිහි කරන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කිරීම තුළින් තමයි ෙම් පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුම් 
අපට ෙහොයන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අප කළ 
යුතු වන්ෙන්. එෙහම නැතිව රැකියා ලබා දීෙම් අමාත්යාංශ ඇති 
කරලා, රැකියා ලබා දීෙම් ජාතික පතිපත්ති ඇති කිරීම තුළින් යම් 
යම් ක්ෙෂේතවලට, යම් යම් අංශවලට ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකින් 
ෙතොරව රැකියා ලබා දීෙම් තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීම තරමක් 
අපහසුයි කියන කාරණය  අප පිළි ගත යුතුයි. අෙප් පාසල් 
පද්ධතිය,  අ ෙප් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 
 යටෙත් තිෙබන ආයතන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අද ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පි ළිෙවළ දැන් කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරලා, නීති තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරලා, ඒ වගකීම් පැවරිලා තිෙබන විෂය භාර අමාත්යවරුන් 
ඇතුළු සියලු ෙදනාෙග් කියාකාරි සහෙයෝගය, දායකත්වය 
උපෙද්ශක කාරක සභාවලට ලබා ෙගන ෙම් වැඩ පිළි ෙවළවල් 
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින් පමණයි  ෙද්ශපාලන 
මැදිහත් වීමකින් ෙතොරව අෙප් රෙට් රැකී රක්ෂා ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් කියන කාරණය අප පිළි ගන්න ඕනෑ. 
ෙම් ආකාරෙයන් ෙම් පශ්නය සඳහා ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා 
ගැනීමට අප කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනය මා කරනවා. 
මහජන නිෙයෝජිතෙයකු විධියට මමත්, ඒ සෑම අමාත්යාංශයකම 
කටයුතු ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා දීලා 
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ෙම් යුතුකමට දායක ෙවනවා කියන 
පණිවුඩය ලබා ෙදමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අටවන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විසින් අද ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින් සතුටු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
මුලින්ම අෙප් නව කථානායකතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාටත්, ඔබතුමාටත් මෙග් උණුසුම් සුබ පාර්ථනා පුද 
කරනවා. ෙම් උත්තරීතර සභාව ඉතාම සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ඔබතුමන්ලාට ලැෙබ්වා 
කියලා මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් ඇති කළ අලුත් 
සංස්කෘතිය ඉදිරියට ෙගන යන්නට කටයුතු කරන මෙග් පක්ෂෙය් 
නායක ශී ලංකා අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, 
අමාත්ය මණ්ඩලයටත්, සියලු ගරු මන්තීවරුන්ටත් මෙග් 
ශුභාශීර්වාද පුද කරනවා. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුළදීවත් ඉතාම 
ෙහොඳින් යහ පාලනය සැබෑ යහ පාලනයක් බවට පත් කරන්නට 
අප හැම ෙදනාට හැකියාවක් ලැෙබ්වි කියලා මා හිතනවා. මා මිත 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා, කාර්ය පටිපාටිෙයන් බැහැරව රාජ්ය සහ ව්යවස්ථාපිත 
මණ්ඩලවල යම් යම් පත්වීම් පිළිබඳව වාෙග්ම එම පත් වීම් ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන්. එතුමා ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳව සමහර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවලාවට අසුබවාදීව දකිනවා. ෙම් දිහා "පුදපු ගමන් කාපි යකා"  
කියනවා වාෙග් බලන්ෙන් නැතිව, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා අප 
තවත් අවුරුද්දක් ෙදකක් බලමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ආණ්ඩුව 
හදන්න විශාල මහන්සියක් වුණ ෙකෙනක්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් දිවිහිමිෙයන් කැප 
ෙවමින් මෙග් ආසනය වන අක්මීමන පමුඛ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මා ෙයොමු කළා. ඒ මඟින් 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුවක් හදන්න අපි කටයුතු කළා. 
දැන් බලන්න, ෙම් සබා  ගැබ දිහා. අද මාෙග් ඉදිරි පස ඉන්නවා, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් ඇමතිවරු.  එකිෙනකාට විරුද්ධව වාද විවාද 
කර ගත්ත අෙප් දිස්තික්කවල අයත් ඒ අතර ඉන්නවා.  නමුත් මම 
ඉන්නවා, අද ෙම් සබා ගැෙබ් පසු ෙපළ මන්තීවරයකු හැටියට. ඒ 
ෙමොකද? අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රට හදන්නයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අගමාත්යතුමා පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයටත් කලින් කිව්වා, "මම ෙම් රෙට් අගමැති වනවා 
වාෙග්ම, ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩු පක්ෂයක් කරනවා" 
කියලා. ඒ  ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒ කටයුත්තට අපි සුබ පතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙග්න්න තිබුෙණ්, 2004 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව හදපු කාලෙය්. ඒ 
කාලෙය් එතුමන්ලාත් ඇමති තනතුරුවල හිටියා. ඒ කාලෙය් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාවා නම් මම හිතනවා, 2005 ඇරඹි, ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන තන්තෙය්දී  පත්වීම් පිළිබඳව 
ෙවච්ච ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත්, 
පමාද ෙවලා ෙහෝ අද අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව  
ලැබිලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමෙහොෙත්දී මා 
විෙශේෂෙයන්ම තවත් කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. වාමාංශික 
ව්යාපාරය තුළ ෙම් රෙට් කීර්තිමත් ෙද්ශපාලනඥෙයකු වූ ආචාර්ය 
ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා තමයි 1972 කාලෙය් මුදල් 
ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. ඒ කාලෙය් ලංකා බැංකුෙව්, මහජන 
බැංකුෙව් පත්වීම් ලබා දුන්ෙන් මන්තී ලැයිස්තුවට   බව මම 
දන්නවා. සමානාත්මතාෙවන් හිතපු, වාමාංශික අදහස් දරපු 
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා වාෙග් ෙශේෂ්ඨ, කෘත හස්ත 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දීත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත පත්වීම් දුන්නා. 
නමුත්, දිවංගත ශීමත් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා තරුණ 
අසහන කමිටුෙව් වාර්තාව උපෙයෝගි කර ෙගන අලුත් 
සංස්කෘතියක් ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තා. අපි ඒ ගැන සතුටු 
ෙවනවා. එදා ගුරු පත්වීම, බැංකු පත්වීම පවා මන්තීවරයාෙග් 
''චිට්'' එකට දීපු යුගයක් තිබුෙණ්. එවැනි අසාධාරණ තත්ත්වයක් 
තමයි ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. එතුමා ඒවා ෙවනස් 
කළා. එදා  සිට ගුරු පත්වීම් ෙදනෙකොට උපාධිධාරින්ට පවා නිකම් 
පත්වීම් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ අය තරග විභාගයකට ෙයොමු කරලා, ඒ 
තරග විභාගෙය් පතිඵල අනුවයි ඒ පත්වීම් ලබා දුන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය ගැන. ඒ 
ගැන පසු ගිය කාලය තුළ කාටවත් ෙමොකුත් කියන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ තරග විභාග නියම විධියට 
පත්වලා ලකුණු මට්ටම අනුව පත්වීම් ලබා දීලා තිෙබන නිසා. ඒ 
වාෙග්ම, ගාම නිලධාරි පත්වීමක් දිහා බලන්න. පුළුවන්ද ලකුණු 
අඩු ෙකෙනකුට ගාම නිලධාරි පත්වීමක් ගන්න? වංචාවක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඕනෑම ෙකෙනකුට අධිකරණයට යන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග් අධිකරණයට ගිය  අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ හරහා 
ඒවා සාධාරණීකරණය ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට, මනාප ඡන්ද කමයකට යන 
පුද්ගලයකු හැටියට මාත් පෘථග්ජන ෙකෙනක්. අපි බුදු ෙවලා 
නැහැ. අපි ෙසෝවාන් ෙවලා නැහැ. අපි සකෘදාගාමි ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා ඇතැම් කටයුතුවලදී අපි පාක්ෂිකයන්ට සලකන්න ඕනෑ. 
කවුද එෙහම ෙනොසලකා හැරිෙය්?  ඒක ඉතිහාසෙය් ඉඳන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ලංකා සමසමාජ පක්ෂය, ඒ 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  සමඟ හිටපු එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය රජයත් ඒක කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නැහැ.  අපි කියනවා, ඉදිරි කාලෙය් රැකියා 
ෙදන ෙකොට සාධාරණයක් ෙවයි කියලා.  

අද අෙප් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ සියලු පක්ෂවල 
සංකලනයක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඉන්නවා. මුස්ලිම් 
ෙකොංගසයත් ඉන්නවා; දවිඩ පක්ෂත් ඉන්නවා. එෙහම නම් දැන් 
රැකියා ෙදන ෙකොට යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.   

තට්ටු මාරු කමයට පාලන බලය මාරුවන යුග තිබුණා. ඒ 
අවස්ථාවලදී තමයි ෙම් පශ්නය බරපතළ ෙලස ආෙව්. අපි වෙරක 
දැක්කා, ශී ලංගමෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. වරාෙය් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
පකාශ කළා වරාෙය් පත්වීම් දීම් පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම, තවත් 
වෙරක මහජන බැංකුව වාෙග් බැංකුවල විභාගවලට ලියලා, 
අෙප්ක්ෂා  තියාෙගන ෙපෝලිෙම් බලාෙගන හිටපු අයට පරිබාහිරව 
ඒ බැංකු රැකියා සඳහා ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීලා තිෙබන බව 
අපි දන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම  කථා කරන්ෙන් 
හැම රැකියාවක් ගැනම ෙනොෙවයි. කම්කරු පත්වීමක් ෙදන විට ඒ 
සඳහා ඉල්ලුම් පත කැඳවන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම 
වුෙණොත් ලක්ෂ ගණනාවක් එයි. ඒ සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් 
තමයි තියන්න ෙවන්ෙන්; විභාගයක් තියන්න බැහැ. එවන් 
තනතුරු හැර අෙනක් තනතුරු සඳහා ෙමවන් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීම සාධාරණයි.  නමුත් අපට ෙකොඩි දාන, අපට 
"කැන්වසින්" යන, අෙප් ඡන්ද ෙපොෙළේ ඉන්න අට පාස්, ඒ වාෙග්ම 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගය අසමත් අහිංසක ෙකොල්ලාට ෙකල්ලට 
රක්ෂාවක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම අහනවා. ෙම් වාෙග් 
තැන්වලදී අපි සාධාරණව බලන්න  ඕනෑ. අපි කියන්ෙන් නැහැ 
ගණකාධිකරණ ෙසේවයට පත්වීම් ෙදන විට, රාජ්ය පරිපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉහළ ෙපෙළේ ෙශේණිවලට අලුත් පත්වීම් ෙදන විට, 
අමාත්යාංශ ෙල්කම් තනතුරු ෙදන විට ඒ විධියට කරන්න කියලා. 
එදා ඒවාත් ෙවනස් කරලා තිබුණා. පරිපාලන ෙසේවෙය් 
ෙශේණිධාරින් සිටියදී ෙකොෙහේවත් ඉන්න අය ෙගනැල්ලා 
අමාත්යාංශ ෙල්කම් තනතුරු දුන් අවස්ථා තිබුණා. අපි කියන්ෙන් 
ෙම්වා ෙවනස් විය යුතු බවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් විය යුතුයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.   

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් 

ලබා ෙදන්න.  
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මම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිෙය් ගාල්ල දිස්තික්කෙයන්. 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය 
පාවිච්චි කරලා මට මනාප පණස්හතර දහසක් ලබා දීම නිසා, ඒ 
ජනතා පසාදය තුළින් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  පත් වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන් ෙදලක්ෂයකට 
වැඩි ජනතාවටත්, මට සහෙයෝගය දුන් අක්මීමන ආසනය පමුඛ 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සියලු ආසනවල ජනතාවටත් මෙග් ෙගෞරවය 
පුද කරන්නට ඕනෑ. මා දකුණු පළාත් සභාව තුළ අවුරුදු 16ක් 
කටයුතු කරමින් එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ත් හිටියා. මම 1991 සිට පාෙද්ශීය සභාෙව් සිටියා. 
විෙශේෂෙයන්ම මා ෙවනුෙවන් කැප වුණු ජනතාවට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. අක්මීමන ආසනෙය් 
සංවිධායකවරයා වන මට ගරු අගාමාත්යතුමා ලබා දුන් ශක්තිය 
ෙනොවන්නට අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් ෙම් සභාවට 
එන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශ ෙයන්, ෙමම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව  අනුව ඉතාම  ෙහොඳින් කටයුතු කරන්නට ඔබ සියලු 
ෙදනාටම ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
[අ.භා. 4.40] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදෙවනි වරටත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න මට අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. රත්නපුර දිස්තික්කය විශිෂ්ට ෙලස ජයගහණය 
කරවන්නට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය ලබා දුන් 
සියලු ෙදනාටත්, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න  මනාප ලබා දීපු 
මෙග් කලවාන ආසනෙය්  සහ රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සියලු 
ෙදනාට මෙග් අවංක ආදර ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරනවා. 

අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා ෙගනාපු සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනව ෙහොඳයි, කියාවට නංවන්න 
පුළුවන් නම්. එතුමන්ලා පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්  ෙම්  ගැන 
කිව්වා. ඉන් පසුව දින සියෙය් ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒ දින සි යෙය් 
ආණ්ඩුෙවන් රක්ෂා  දීපු හැටි  එතුමාම කිව්වා. ඒ ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා.  ඒ දින සියෙය් කාලෙය්, උසාවිෙයන් වරදකරු කරපු, ඒ 
වාෙග්ම CTB    එෙකන් ෙදොට්ට දමපු අය ෙගනැල්ලා නැවත 
රැකියාව ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, උසස් තනතුරුවලත් 
පිහිෙටව්වා. සියලු රාජ්ය ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය ෙනොකර 
කටයුතු කරන්න  පුළුවන් නම්  ෙහොඳයි. හැබැයි, කාෙග් කාෙග් 
කාලෙය්ත් යම් යම් සිද්ධි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා.  

වර්තමාන ආණ්ඩුව පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී කිව්වා 
දශලක්ෂයකට රැකියා ලබා ෙදන්න  කටයුතු කරනවා කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුදු පහ තුළ 
දශලක්ෂයකට රැකියා ෙදනවා නම්, දවසකට රක්ෂා  547ක් 
ෙදන්න  ඕනැ. අද වන විට ආණ්ඩුවට දවස් 32ක් ගිහින් තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ෙම් වන විට 17,500කට විතර රස්සා දීලා තිෙබන්න  
ඕනෑ. ඒක ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙහෝ ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, කර්මාන්තශාලාවල රක්ෂා  ෙදන්න  ආණ්ඩුවක් 
අවශ්ය නැහැ. ඒවාෙය් රැකියා ලබා ෙදනවා කියලා අද හැම තැනම 
ෙපෝස්ටර් ගහලා තිෙබනවා; බැනර් ගහලා තිෙබනවා. නමුත් 
දරුවන් ඒවාට යන්ෙන් නැහැ.  

 පසු ගිය අවුරුද්දක් වැනි කාලයක් තිස්ෙසේ රැකියා ෙනොලැබීම 
නිසා උපාධිධාරින් රාශියකට ෙගවල්වලට ෙවලා ඉන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා අෙප් ආණ්ඩුව උපාධිධාරින් 52,000කට රක්ෂා 
ලබා ෙදන්න  පත්තෙර් දැන්වීමක් පළ කරලා උපාධිය සමත් අයට 
ඉල්ලුම් කරන්න කියලා කිව්වා. - දැන් ෙගොඩක් අය කිව්වා 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් ලියුම්  අරෙගන ගියා කියලා - එෙසේ 
ඉල්ලීම් කළ සියලු ෙදනාට රජෙය් රක්ෂා ලැබුණා. හැබැයි, ඒ දවස 
ෙවනෙකොට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ෙනොතිබුණු අයත් ඉල්ලුම් පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. නමුත් ඒ අයට රැකියා ලැබුෙණ් නැහැ. 
ෙමොකද, එතෙකොට ඒ අය උපාධිය ලබාෙගන තිබුෙණ් නැහැ. එදා 
ආණ්ඩුව උපාධිධාරින් 30,000කට රැකියා ෙදනවා කියලා 
52,000කට රැකියා ලබා දුන්නා. ඒ කටයුත්ත ෙකොතැනකදීවත් 
ෙද්ශපාලනීකරණය කෙළේ නැහැ. එෙසේ ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙනොකළ නිසා ඒ අය පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී අපට ඡන්දය 
දුන්ෙන් නැහැ. ඇයි,  - ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග්  ෙද්ශපාලන 
මතය අනුව ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා.-  උපාධිය 
ගත්තත් ඒ අයට ලැබුණු තනතුරම තමයි ෙද්ශපාලනය ෙනොකර 
හිටපු, එෙහම නැත්නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් කටයුතු කරපු අයටත් 
එදා ලැබුෙණ්.   ඒ අය හිතුවා, කාටවත් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් 
ෙමොකටද කියලා. අඩුම ගණෙන් ඒ අය ඡන්දයවත් දුන්ෙන් නැහැ.  
හුඟාක් ෙදෙනක් කියනවා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් හැම 
ෙකෙනකුටම රක්ෂා දුන්ෙන් ෙද්ශපාලනය පදනම් කරෙගනයි 
කියලා. එෙහම සිදු ෙවලා නැහැ. 

ගුරු පත්වීමක් ෙදනවා නම්  පාසල් පාදක කරෙගන ඒ ගුරු 
පත්වීම ෙදන්න ඕනෑ කියලා මම  ෙයෝජනා කරනවා. ෙකොළඹ 
පදිංචි ෙකෙනකුට රත්නපුෙර් පාසලකට ගුරු පත්වීමක් දුන්නාට 
වැඩක් නැහැ. ඔහු ඉස්ෙකෝෙලට යන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් 
වැඩි දවසක් නිවාඩු දානවා. නමුත් පාසල් දරුවන්ට නිවාඩු දාන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. පාසල් යන්න තිෙබන කාලෙය් හැමදාම ඒ 
දරුවන් පාසල් යනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ගුරු පත්වීම් ලබා 
ෙදන්ෙන් එම පත්වීම ලබන තැනැත්තා  පදිංචි පෙද්ශෙය් සිට 
හැතැප්ම 50ක්, 60ක් ඈතින්   පිහිටි පාසලකටයි. ඒ විධියට පත්වීම 
ලැබුණාම ඒ අය වැඩි දවසක් නිවාඩු ගන්නවා. ඒ නිසා ගුරු පත්වීම් 
වෙග් පත්වීම් ෙදනෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පාදක 
කරෙගන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට අඩුම ගණෙන් එම පත්වීම 
ලබන ෙකනාට තමන්ෙග් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
තුළ ඇති පාසලකට යන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

වර්තමාන ආණ්ඩුව රැකියා ලබා ෙදනෙකොට 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ෙතොරව රැකියා ලබා ෙදනවා නම් ෙමතැන 
සිටින ගරු මන්තීවරුන් 225 ෙදනාටම එයින් යහපතක් ෙවනවා.  
ෙබොෙහෝ විට  මන්තීවරුන් හමුවන්නට ජනතාව එන්ෙන් - ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට තමයි ඒ පශ්නය වැඩිපුරම ඇති වන්ෙන්.  
දැන් අපි විපක්ෂෙය් සිටින නිසා ඒ තරම්ම පශ්නයක් නැහැ. 
මහජන දිනෙය් දී වැඩි පිරිසක් ෙද්ශපාලනඥයන් හමුවන්නට 
එන්ෙන් රැකියා ඉල්ලාෙගනයි. ඒ නිසා රජයක් හැටියට තීන්දුවක් 
අරෙගන කම්කරු පත්වීම් හැර අෙනක් සියලු පත්වීම් ෙදන ෙකොට 
විභාගයක් පවත්වා ෙහෝ ෙවනත් ෙමොනයම් ෙහෝ කමෙව්දයක් 
හදලා පත්වීම් ලබා ෙදනවා නම් ඒ අයටත් ෙහොඳයි; රෙට් සියලු 
ෙදනාට ෙහොඳයි. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ඒ විධිෙය් කියා මාර්ගයක් 
අරෙගන ඉදිරි කාලෙය් දී කටයුතු කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඒක 
නිසා ඉදිරි කාලෙය් දී - අඩුම ගණෙන් ෙම් අය වැෙය් දීවත් -  ෙම් 
රෙට් රැකියා දසලක්ෂයක් ලබා ෙදන කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියා 
ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අලුතින් රැකියා බිහි කරනවා කිව්වා.  ඒ 
රැකියා බිහි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, එෙහම නැත්නම් රැකියා ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙමොන අංශෙයන්ද, රාජ්ය අංශෙය් රැකියා ෙකොපමණ 
ලබා ෙදනවාද කියා එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැනට රාජ්ය ෙසේවෙය් දාහතර ලක්ෂයකට කිට්ටු පමාණයක් 
ඉන්නවා. ඒ රාජ්ය ෙසේවයට තවත් පිරිසක් ඇතුළු කර ගන්නවාද? 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා ෙකොපමණ තිබුණත්,   ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියාවකට වඩා රාජ්ය අංශෙය් රැකියාවකට යන්න තමයි 
අද අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ 
නිසා රාජ්ය අංශෙය් වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් එක හා 
සමානව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ අය තුළ ආකල්පමය 
ෙවනසක් ඇති කිරීමත් අවශ්ය ෙවනවා. 

මට කථා කිරීමට  කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින්, ෙමම කියාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා අෙප් 
සහෙයෝගයත් ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

 
 
 [අ.භා. 4.47] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවස මෙග් ජීවිතෙය් 

ස්වර්ණමය දවසක්. ශී ලාංකීය ජනතාවෙග්ත්, මුළු මහත් රෙට්ත් 
අනාගතය පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගනු ලබන ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට පත්ව මෙග් මංගල කථාව 
කරන්නට  අද දින අවස්ථාව උදාවීම ඊට ෙහේතුවයි. පසු ගිය මහ 
මැතිවරණෙය් දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය ලබා දුන් ෙම් 
රෙට් මුළු මහත් ජනතාවටත්, ඒ වාෙග්ම ගාලු දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම මන්තීවරයකු හැටියට මා ෙතෝරා පත් 
කර ගන්නට මනාප ඡන්ද ලබා දුන් 67,000කට ආසන්න 
ජනතාවටත් මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පිරිනමන්නට මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට  ඡන්ද බලය ලැබුණු 
පළමු අවස්ථාෙව් දීම 1991 ෙමරට පැවති පථම පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණෙය්  අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට ඡන්ද ෙපොළට  ෙගොස්  
මෙග් කුළුදුල් ඡන්දය පාවිච්චි කරමින් පාෙද්ශීය සභාවට ෙත්රී 
පත්වු අතර,  1994  දී දකුණු පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියට  
ෙත්රී පත් වන්නටත්  එතැන් සිට පළාත් සභා මැතිවරණ පහක් 
ජයගහණය කරන්නටත් මට අවස්ථාව ලැබුණා.   පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරයකුත්, උප සභාපතිවරයකුත්, පළාත් සභා මන්තීවරයකුත් 
හැටියට වසර 24ක් ෙසේවය කිරීෙමන් පසුව තමයි මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. මට 
ෙද්ශපාලනෙය් අත ෙපොත තබපු ගරු ජයන්ත ජයවීර මැතිතුමා ෙම් 
සභාෙව් හිටපු මන්තීවරෙයක්. ෙම් ෙවලාෙව් එතුමාව සිහිපත් 
කරන්නත් මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ෙගනාපු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළව 
කරුණු දක්වන්න මෙග් පළමුවැනි කථාෙව් දීම අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන එක පැත්තකින් මට තිෙබන්ෙන් ඉතාම සෑහීමකට පත් විය 
හැකි මානසික තත්ත්වයක්. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 1991 
පළමුවැනි පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියට මා  පත් වුණු 
අවස්ථාෙව්  එදා ෙම් රෙට් ෙලොකු කථිකාවක් ඇති ෙවලා තිබුණා, 
තරුණ තරුණියන්ට රැකී රක්ෂා ලබා දීෙම් දී එය සුදුසුකම් මත 
තරග විභාගයකට ලක් ෙකොට ලබා දිය යුතුයි කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම  හිටපු ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇති කරපු තරුණ 
අසහන ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයක් හැටියට ඒ තරග විභාග කමය 
එදා ඇති වුණා.  එවකට  මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් කටයුතු කරද්දී,   ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්  
වාෙග්ම  එවකට පැවැති ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන් ජනතාවෙග් විශාල 
ෙදෝෂදර්ශනයකට  ඒ තරග විභාග කමය ලක් වුණා මට මතකයි. ඒ 
අය එදා විශ්වාස කළා, පැවතුණු ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය දුන්නු 
අයට යම් කිසි සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි කියලා. නමුත් අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා එදා ඒ අභිෙයෝගාත්මක තීරණය අරෙගන 1992, 
1993 ෙවන ෙකොට තරග විභාග පවත්වන කමයක් ඇති කළ බව. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තිෙබන කනගාටුව 
ෙම්කයි.    එදා ඒ ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන් හැටියට හිටපු ඇතැම් 
අය 1994න් පසුව ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ෙම් ගරු සභාවට 
ආවාට පසුව ඒ අය විසින්ම ගනු ලැබූ තීන්දුව යටපත් කරමින් 
රජෙය් හුඟක් ආයතනවලට - රජෙය් බැංකු, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් 
ආයතනවලට- ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. 
එදා ගිය ඒ ගමන ආපසු හැෙරන්ෙන් නැතුව ඉදිරියට ගියා නම්, 
තරග විභාග පවත්වා රැකී රක්ෂා ෙදන කමයක් ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය වුණා නම් අද සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට  
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ; අපි වාෙග් 
අයට මංගල කථාව ෙමවැනි ෙයෝජනාවකින් පටන් ගන්න සිදු 
වන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පත් වුණු නව රජය  
රැකී රක්ෂා පශ්නය විසඳිය යුතුයි, ඒ වාෙග්ම තරග විභාග පවත්වා 
තරුණ තරුණියන්ට විශ්වාසයකින් යුතුව ඒවාට මුහුණ දී 
තමන්ෙග් සුදුසුකම් මත රැකියාවකට යන්න අවස්ථාව නිර්මාණය 
විය යුතුයි; ඒ සඳහා අවකාශය සැලසිය යුතුයි කියලා ෙම් සභාෙව් 
කියවුණා. මම ඒ කාරණයට එකඟයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. නමුත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ එක්තරා විප්ලවයක් 
හැටියට කළ යුතුයි කියලායි මාෙග් විශ්වාසය. මීට සමගාමීව අෙප් 
රෙට් ඇති විය යුතු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. මීට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් කියැවුණා වාෙග් අෙප් රෙට් අධ්යාපන කමෙය් බරපතළ 
ෙවනසක් ඇති විය යුතුයි. අධ්යාපනය ලබන පුද්ගලයාටත්, 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන රජයටත්, ඒ රෙට් අනාගතයටත් වැඩක් වන 
අධ්යාපනයක් බවට අෙප් අධ්යාපනය පත් විය යුතුයි කියලායි 
මාෙග් විශ්වාසය. මම ඔබතුමන්ලාට පුංචි උදාහරණයක් 
කියන්නම්. මීට වසර ෙදකකට විතර ෙපර මට එක්තරා තරුණ 
මහත්මෙයක් මුණ ගැහුණා. එතුමා ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ 
විෙශේෂෙව්දී උපාධියක් තිෙබන ෙකෙනක්. එතුමා රැකියාවක් 
ලැෙබන කල් ෙබොෙහොම කාලයක් බලා ෙගන හිටියා. රැකියාව 
ලැබුණා, සංවර්ධන නිලධාරි හැටියට. ඔහුට ලැබුණු රැකියාෙව් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඔහුට ලැබුණා, ඇක්සයිස්  ෙපොතකුයි ඇට 
වර්ග පමාණයකුයි. ඇට වර්ග ෙබදා ෙගන ගිහිල්ලා ඇක්සයිස් 
ෙපොෙත් ලියා ෙගන එන්න ඕනෑ, එක් එක් නිෙවස්වලට ෙබදපු ඇට 
වර්ග ෙමොනවාද කියලා. තව සතියකින් ෙදකකින් යන්න ඕනෑ, ඒ 
ෙබදපු ඇට පැළ වුණා ද, කිනිති දැම්මා ද, දලු දැම්මා ද, ෙකොළ 
දැම්මා ද කියලා ලියා ෙගන එන්න. තව සතියකින් ෙදකකින් 
යන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ඒ ගහ ෙහොඳට තිෙබනවා ද, මැලවිලා ද, 
ෙකොළ එනවා ද, දලු එනවා ද කියලා ලියා ෙගන එන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙපෙනන හැටියට 
ෙම් තරුණයාට ෙම් රැකියාව ලබා දී තිෙබන්ෙන් රැකියාවක් ලබා 
දිය යුතු නිසායි. උපාධිය තිෙබන නිසා රැකියාවක් ලබා දිය යුතුයි. 
ඒ ෙවනුෙවන් රැකියාවක් දුන්නා විනා රටටවත් ඔහුටවත් 
පතිඵලයක් ඇති ඵලදායි රැකියාවක් ෙනොෙවයි ඔහුට ලැබුෙණ්. ඒ 
නිසා අෙප් අධ්යාපන කමයත් එක විධියකින් පතිසංවිධානය විය 
යුතුයි, පතිසංස්කරණය විය යුතුයි කියලා මා හිතනවා. රැකියාව 
සඳහා පුද්ගලෙයකු නිර්මාණය කරනවා වාෙග්ම ඒ අධ්යාපනය 
ලබන පුද්ගලයාටත් පෙයෝජනවත්, රටටත් පෙයෝජනවත් 
අධ්යාපනයක් බවට  ෙම් අධ්යාපන කමය සකස් විය යුතුයි කියන 
එකයි මාෙග් විශ්වාසය.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද තරුණ තරුණියන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා, රැකියාවකට යනවා 
නම් ඒක රජෙය් රැකියාවක් විය යුතුයි කියලා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
එෙහම ආකල්පමය හිරවීමක ඉන්නවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ෙබොෙහොම කනගාටුයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක්වත් ලබා ෙදන්න. නවක 
මන්තීවරෙයකු හැටියට හුස්ම ගන්නවත් මදි, ෙම් කාලය. ඒ නිසා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මට තවත් මිනිත්තු ෙදකක 
කාලයක් ලබා ෙදන්න කියලා. හුඟාක් තරුණ තරුණියන් පක්ෂ 
ෙභ්දයක් නැතුව මහජන නිෙයෝජිතයන් ඉදිරියට ආවාම කරන 
ඉල්ලීම ෙමොකක්ද? අපි කවුරු තරග විභාග තියන්න කිව්වත්, ෙම් 
සඳහා නියමිත කියා පටිපාටිෙයන් බඳවා ගන්න කියලා කිව්වත් අපි 
හැම ෙකෙනකුටම මුහුණ ෙදන්න ෙවන පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 
හැම ෙකෙනක්ම හමු ෙවන්න එන තරුණ තරුණියන් රැකියාවකට 
දමලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. හැබැයි ඒ එක්කම ඒ අය 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමොකක් හරි කමක් නැහැ, රජෙය් 
රැකියාවකට දමලා ෙදන්න කියනවා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් 
කිසියම් විධියක තීන්දුවක ඉන්නවා, රැකියාවක් නම් ඒක රජෙය් 
රැකියාවක් විය යුතුයි කියලා. ෙරෝහල් කම්කරු ෙහෝ කමක් නැහැ, 
එෙහම නැත්නම් සනීපාරක්ෂක කම්කරු ෙහෝ කමක් නැහැ 
ෙමොකක් ෙහෝ රජෙය් රැකියාවකට දමලා ෙදන්න කියලා තමයි 
ෙබොෙහෝ අය ඉල්ලන්ෙන්. ඉතින් ඇයි, ෙම් වාෙග් තැනක අෙප් 
තරුණ සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ඉන්ෙන්?  

මම ආසියාෙව්ම එක්තරා රටකට ගියා; අෙප් රටවල තරුණ 
තරුණියන් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ආධාර උපකාරත් බලා ෙගන 
රැකියාව කරන්න ආශාෙවන් යන එක්තරා රටකට. ගරු නි ෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ උදවිය ඒ ස්ථානවල කරන රැකියා දිහා 
බැලුවාම මට කනගාටුයි. ඒ උදවිය ලංකාෙව් ඒ කැපවීම කළා නම්, 
ඒ ෙවෙහස මහන්සිය වුණා නම්, ඒ දරන වෑයම දැරුවා නම්, 
ලංකාෙව් ඉඳ ෙගන ඒ අයට ඊට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයා ගන්න 
තිබුණා කියලා මට හිතුණා, ඒ අය කරන රැකියාව දිහා බැලුවාම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කථාව අවසන් 
කරනවා. මම ෙම් කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් රැකියා ලබා 
ෙදනවා වාෙග්ම “රැකියාව කියන්ෙන් කුමක්ද?” කියන එක ගැන 
අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට හැඟීමක් දීෙම් වගකීම මහ ජන 
නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් හැම පාර්ශ්වයකම අප සියලු ෙදනාට 
තිෙබන බවයි.   

මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම මාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න කැමැතියි, සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගායනා කරන ගීයක පද 
ෙපළකින්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බැලුවාම, ෙම් ආණ්ඩුව යන 
ගමන දිහා බැලුවාම මට ෙම් ගීතෙය් පද වැෙලන් මාෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න හිතුණා. "ෛවර ගිනි ඉවත ලා දයාබර ෙවමු 
ෙලොවට, නසනු ෙවනුවට රකිමු ෙහොවා ළය උණුසුමට, එකමුතුව 
ජය පතා අනාගත පරපුරට, අවි ගනිමු එෙරහි වී දුගී දුප්පත්කමට". 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා. 

[අ.භා. 4.57] 
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී මා 
හට අදහස ් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මුලින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
විධියට ෙගන ආපු, පිළිගත් කාර්ය පටිපාටිෙයන් බැහැරව රාජ්ය 
ෙසේවය තුළ සිදු කළ බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධ ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
කථා කරද්දී, එය ඉතාම ෙහොඳ, කාෙලෝචිත සහ වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් විධියටයි මම දකින්ෙන්. හැබැයි, ෙමම ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කිරීමට පථම මම විනාඩි ෙදකක් ගන්න 
සූදානම්, පසු ගිය සතිෙය් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනා 
ආන්ෙදෝලනාත්මක සිදුවීමක් නිසා ඉතාම දුකට පත් වුණු 
අවස්ථාවක් සම්බන්ධව කථා කිරීමට.  

විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, දිවුලපිටිය ආසනෙය්, 
ෙකොටෙදණියාව ගෙම් ෙසේයා සෙදව්මි දියණිය ඉතාම කෲර ෙලස 
දූෂණය ෙකොට ඝාතනය කිරීෙම් සිද්ධිය සැලවීමත් සමඟම ෙම් 
රෙට් මනුෂ්යත්වය පිළිබඳව දන්නා සියලු ජනතාවෙග් සිතට දුකක්, 
ෙව්දනාවක් ඇති වුණා. එය මහ ෙපොෙළොව නුහුලන අපරාධයක් 
කියන එක හිතුණා. ෙමම සිදුවීම ෙකොටෙදණියාව ගෙම් අයට 
විතරක් ෙනොෙවයි, දිවුලපිටිය ආසනෙය් අයට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ශී ලංකාවාසි 
ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ඉන්න විශාල පිරිසකට 
දුකක් ඇති වුණු සිද්ධියක්. එම නිසා මම ෙම් ගරු උත්තරීතර 
සභාෙව්දී මෙග් අදහසක් විධියට පකාශ කරන්න කැමැතියි, ෙම් 
වාෙග් අපරාධ සිදු වුණාම විෙශේෂෙයන් ෙම් වාෙග් සුවිෙශේෂී 
අපරාධවලට දඬුවම් කරන කියා දාමය පිළිබඳව නැවත වතාවක් 
අපට හිතන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන කාරණය සම්බන්ධව.  

ෙම් රෙට් ෙම් වාෙග් සුවිෙශේෂී සිදුවීම්, ෙම් වාෙග් ඝාතන සිදු 
වුණාම අද ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට, අප සහෙයෝගය ෙදන 
ආණ්ඩුවක් විධියට අපි ෙම්වා පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් ෙසොයා 
දඬුවම් කරන කමෙව්දයක් හදන්න ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
සඳහා ෙවනම ෙපොලීසියක් වාෙග්ම, ෙම් සඳහා ෙවනම තාක්ෂණික 
දැනුම තිෙබන නිලධාරින් ද පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම ෙම් 
වාෙග් නඩු අහන්න ෙවනම උසාවියක් අපි ස්ථාපනය කරන්න 
ඕනෑ. හැකි ඉක්මනින් ෙම් පිළිබඳව විභාග කරලා ෙම් සියලු 
ෙදනාට දඬුවම් පමුණුවන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි, ෙම් වාෙග් 
ඝාතනවලට සම්බන්ධ අයට ඉක්මනින් දඬුවම් කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය ගත්තාම, ඇය අවුරුදු 
හතරහමාරක දැරියක්; මල් කැකුළක් වැනි දැරියක්. ෙම් දැරියට 
හයක්-හතරක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එවැනි දැරියක් ෙම් වාෙග් 
අමානුෂික ෙලස ඝාතනය කළ ඒ සැකකරුවන්ව ඉතා ඉක්මනින් 
අල්ලා ෙගන ඉතා ඉක්මන් නඩු කටයුත්තක් ෙසේ එය අහන්න.  මම 
හිතන්ෙන් දැනට සැකකරුවන් ෙදෙදෙනකු, තුන්ෙදෙනකු පමණ 
අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියලා.  

 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ද මීට වඩා බලසම්පන්න 
කරන්න ඕනෑ. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තිබුණත් සමහර 
කාන්තාවන්, එෙහම නැත්නම් ළමුන් දන්ෙන් නැහැ, කාටද, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොෙහේටද කථා කරන්න ඕනෑ කියලා. එම නිසා ෙම් උත්තරීතර 
සභාව මාර්ගෙයන් ඒ පිළිබඳවත් අදාළ අංශ දැනුවත් කරන්න කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
විධියට ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, රාජ්ය 
ෙසේවාවට බඳවා ගැනීෙම්දී නියමිත කියා පටිපාටි අනුගමනය 
කරන්න කියලා. ෙම් සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු 
මන්තීවරුන් විවිධ අදහස ්පකාශ කළා. උතුර-නැ ෙඟනහිර පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන දවිඩ මන්තීවරුන් අදහස් පකාශ කළා; අෙප් 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමා අදහස් පකාශ 
කළා. ෙම් සියලු ෙදනාෙග් අදහස්වල ගැබ් ෙවලා තිබුණු පධාන 
කාරණය තමයි, රාජ්ය ෙසේවාවට නිලධාරින් බඳවා ගනිද්දී සියයට 
අනූවක්, අනූපහක් ෙම් රෙට් පවතින නීතිය අනුව තමයි, බඳවා 
ගන්ෙන් කියන එක. නමුත් එතුමන්ලා මතු කළ පධාන කාරණාව 
තමයි, අෙප් අධ්යාපන කමෙව්දය තුළ විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට 
එන්ෙන්, ෙම් රෙට් රැකියා සඳහා තිෙබන ඉල්ලුමට සරිලන 
විෂයයන්වලට සම්බන්ධ උපාධිධාරින් ෙනොෙවයි කියන එක. 
විෙශේෂෙයන් වැඩිපුර එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කලා විෂයය 
සම්බන්ධ උපාධිධාරින්. එම නිසා තමයි, ෙම් රැකියා පිළිබඳ 
ගැටලුව ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව පිළිබඳව අෙප් කිසිම 
විවාදයක් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවාවට බඳවා ගනිද්දී නියමිත කියා 
පටිපාටි අනුගමනය කරලා බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව අපට 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් උතුර-නැ ෙඟනහිර නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීතුමා කිව්ව විධියට අපි ෙම් පිළිබඳව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට් රැකියා බැංකුව, රැකියා පිළිබඳව විස්තර සාමාන්ය ෙපළ 
සමත් ළමයාට, උසස් ෙපළ සමත් ළමයාට කියන්න ඕනෑ. ෙම්  
විෂය ධාරා තුළින් විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් ෙම් උපාධිය ලැබුෙවොත් 
ඔබලාට ඉතා ඉක්මනින් රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන්ය කියන 
කාරණය සම්බන්ධව ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් සියලු ෙදනා එකම විෂය ධාරාවට ෙපනී ඉඳලා එකම 
උපාධිය අර ෙගන එළියට ආවාම ෙම් රෙට් ෙකොයි ආණ්ඩුව 
තිබුණත් කිසිම ෙකෙනකුට රැකියා ලබා ෙදන්න විධියක් නැහැ. 
එම නිසා මම ෙමම ගරු උත්තරීතර සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
රාජ්ය ෙසේවාව තුළ, රාජ්ය ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නා විට නියමිත 
කියා පටිපාටිය අනුගමනය කරන්න කියා. මූලික සිද්ධාන්තය 
වන්ෙන්, ෙමම අධ්යාපන කමෙව්දය මඟින් සුදුසු රැකියා සඳහා; 
පවතින රැකියා සඳහා ෙම් ළමයින්ව පුරුදු පුහුණු කරවා ගත යුතුය 
යන්නයි. ඒ නිසා මම දකිනවා, නියමිත කියා පටිපාටි අනුගමනය 
කර රැකියා ලබා දුන්නත් සමහර අය උපාධි අරෙගන ඒ විවෘත 
තරග විභාගය  ලියලා සමහරවිට ලකුණු ටිකක් අඩු වුණාම අවුරුදු 
ගණන් බලාෙගන සිටින බව. හැබැයි තව අවුරුදු ෙදක, තුනක් 
බලාෙගන සිටින විට  ආපහු  විභාගයට ලියන්නට බැහැ, වයසට 
යනවා. එතෙකොට ෙම්ෙගොල්ලන්ට රැකියාවක් නැහැ.  

ඊළඟට රජයක් විධියට තීන්දු තීරණ ගන්නවා, ෙමොන තරග 
විභාග තිබුණත් ෙමොන නීති-රීති තිබුණත් ෙම් රෙට් සියලු 
උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියා. සමාජය තුළ 
එෙහම මතවාදයක් එද්දි ආණ්ඩුව තීන්දු කරනවා මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දු විධියට සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා ෙදන්න. ඒවා 
අපි ඉතිහාසය තුළ දැක්කා. 2004 දී අපි දැක්කා, පරිවාස ආණ්ඩු 
කාලය තුළත් සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දුන් බව.  ඊට පසු 
මෑතකදීත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් සියලු 
උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දුන්නා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම් කියන 
ෙම් ෙයෝජනා කරන කමෙව්දය අනුව තරග විභාග කරලා, ඒ අදාළ 

පටිපාටි අනුගමනය කරලා, චකෙල්ඛ අනුගමනය කරලා ගියා නම් 
ෙම් උපාධිධාරි සියලු ෙදනාට රැකියා ලබා ෙදන්න බැහැ. එම නිසා 
එක පැත්තකින්, ෙමම පශ්නය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කථා කිරීෙම් දී අපි ෙම් රැකියා ලබා දීම්, බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධව 
ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙමම 
අධ්යාපන කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අධ්යාපන කමෙව්දය 
ෙවනස් කරන තුරු රැකියා පශ්නය ෙම් විධියටම තිෙබනවා. 
විශ්වවිද්යාලවලින් එළියට ආවාම තරග විභාග නැහැ. ෛවද්ය 
වෘත්තිය ගත්තාම ඒ සියලු ෙදනාට ෙන්වාසික පුහුණුවක් දීලා ඊට 
පසු රැකියා සඳහා යවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
Sir, give me one more minute, please. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉංජිෙන්රු ෙසේවාව 
ගත්තාම ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ට ඕනෑ තරම් රැකියා තිෙබනවා. 
වාරි මාර්ග ඉංජිෙන්රුවන්ට රැකියා තිෙබනවා. ඉෙලක්ෙටොනික් 
මාධ්යෙය් ඉංජිෙන්රුවන්ට රැකියා තිෙබනවා. හැබැයි, එළියට එන 
එක්ෙකනාත් ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් විභාගය සඳහා ලියන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, විභාගය ලියන්න අවුරුදු ගණනක් ගත ෙවනවා. 
විභාගෙය් පතිඵල එන්න අවුරුදු ගණනක් ගත ෙවනවා. හැබැයි, 
ඊට වඩා ෙලෙහසිෙයන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවනත් රැකියා, 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවල තිෙබනවා; විෙද්ශ රටවල තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් සම්පත් එක්ෙකෝ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට යනවා. 
එක්ෙකෝ විෙද්ශ රටවලට යනවා. ඒවා රාජ්ය යාන්තණය තුළට 
ගන්න බැහැ. රාජ්ය යාන්තණය තුළින්, රාජ්ය ෙසේවක ෙයෝ තමයි 
ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ෙගනියන්ෙන්. ආණ්ඩුව  තමයි ජනතාවට ඉටුවිය 
යුතු සියලු ෙසේවා ඉටු කරන්ෙන්. එම නිසා අප එක දවෙසන් -පැය 
පෙහන්-  විවාදයට අරෙගන ෙම් සම්බන්ධව තීන්දු කරන්න බැහැ. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව පත් වුණාම, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව ඇතුළුව අෙනකුත් ෙකොමිෂන් සභා ටික පත් වුණාම ෙම් 
සියලු ෙදනා එක කමිටුවක් හැටියට එකතු ෙවලා අධ්යාපනය, 
රැකියා ලබා දීම පිළිබඳව තීන්දුව ෙගන තව අවුරුදු 5කට, 10කට, 
25කට ෙනොෙවනස් ජාතික පතිපත්තියක් හදන්නය කියා ෙයෝජනා 
කරමින් මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  
මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 5.06] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ස්තුතියි! ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මටත් අද 

සුවිෙශේෂි අවස්ථාවක්ය කියා මම හිතනවා. තරුණ මන්තීවරෙයකු 
විධියට ෙම් රෙට් උත්තරීතර ආයතනය නිෙයෝජනය කරමින් 
පැමිෙණන්නට රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාව ඉතා 
විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. අවුරුදු 4ක් වැනි ෙකටි කාලයක් 
තුළ 2011 මාර්තු 17 ෙවනිදා ඇඹිලිපිටිෙය් පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයා විධියට මාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ආරම්භ කළා. ඊට 
වසරකට පසු සබරගමුව පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු ෙලසත්, 
ෙමවර මැතිවරණෙයන් රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් ආදරණීය 
ජනතාවෙග් ශක්තිෙයන් එම දිස්තික්කෙය් තුන් ෙවනි ස්ථාන යට 
මනාප හැටහත්දාහකට අධික පමාණයක් ලබාෙගන ෙමම 
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[ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා] 



2015 සැප්තැම්බර් 22 

උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට පත් 
ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීපු ඒ ආදරණීය ජනතාවට මෙග් 
කෘතඥතාව, ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කර සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් රක්වාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය හා 
ෙකොෙළොන්න මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. අෙප් ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් සහ ගරු නිෙයෝජ්ය නායක සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් ශක්ති ය හයිය සමඟ තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු විධියට තරග කළ පළමු මහ මැතිවරණෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අද මංගල කථාව කරන ෙවලාෙව්, මම 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලන 
ගමනට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු විධියට ජීවය 
එකතු කළ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ අනන්යතාව තහවුරු කළ දිවංගත 
අෙප් ආදරණීය නායක ගරු ගාමිණී අතුෙකෝරළ  අමාත්යතුමා 
සිහිපත් කරමින් අද ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙගන 
එන ලද ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන්  අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව වන්ෙන්, 'ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය හා 
ව්යවස්ථාපිත ආයතන සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී තරග විභාග තුළින් 
නිසි කමෙව්දයක් අනුව බඳවා ගන්න.' කියන එකයි. ෙම් 
අවස්ථාෙව් එතුමා ෙගන එන ඒ ෙයෝජනාව සද්භාවෙයන් ෙගෙනන 
ලද ෙයෝජනාවක්ය කියා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කර නවා, පසු ගිය අවුරුදු විස්සක කාලය තුළ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනික මතයක් ෙගන 
ගියා නම් ඒ මතය ෙගන ගිය පිරිස අතරින් රජෙය් රැකියාවක් 
තිබුෙණ් අතෙළොස්සකට පමණයි කියා.  

පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ රාජ්ය ෙසේවෙය් තරග විභාග ෙකොපමණ 
තිබුණත්, නිසි කමෙව්දයකට, සාධාරණ කමයකට බඳවා ගත්තා 
කියන එක අපට විශ්වාස කරන්න අපහසු බව එයින් ගම්ය ෙවනවා. 
ෙමොකද, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාලාත් පසු ගිය පරිවාස 
ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය ධුර හතරක් අරෙගන කටයුතු කරවන ෙව්ලාෙව් 
ෙම් කමය බලාත්මක කරන්න, ෙම් කමය ශක්තිමත් කරන්න 
කටයුතු කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. 1989 එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයක් තුළ අෙප් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවක් අනුව තරුණ අසහනය පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව 
තුළින් තමයි නිර්මාණය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් සාධාරණ 
කමෙව්දයකින්  රජෙය් රැකියා ලබා දිය යුතුයි කියා. මම රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් වුණාට මම ජීවත් ෙවන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට සීමාෙව් ෙකොෙළොන්න ආසනෙය්. ෙම් තරග 
විභාගවලින් රැකියා ලබා ෙදන වැඩසටහනක් ගැන අපි අද කථා 
කරනවා පසු ගිය වසර 20ක කාල සීමාව තුළ මෑත ඉතිහාසෙය්දී 
අෙප් ආසන්නෙය් වරාය ඉදි වුණා. වරාෙය් රැකියා දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මම හිතන හැටියට ෙහට අනිද්දා අධිකරණවල ෙම් 
ගැන කථා ෙවයි. වරාෙය් රැකියා ෙදනවා කියා සමහර 
අමාත්යවරුන්ෙග් බිරින්ඳැවරු අයදුම්පත් නිකුත් කෙළේ නිකම් 
ෙනොව ලක්ෂ ගණන් මුදල් ලබාෙගනයි. ෙහට අනිද්දා ජනතාව 
අධිකරණය ඉදිරියට ඒවි. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් අධිකරණය ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා කියා ගන්න බැරිව ජනතාව අසරණ ෙවලා හිටිෙය්. 
ඉදිරිෙය්දී ඒවා එළියට එයි. වරා ෙය් රැකියා ෙදනෙකොට 
අනිවාර්යෙයන් නිල් බල කාෙය් සාමාජිකෙයකු ෙවලා ඉන්න 
ඕනෑකම තිබුණා. එය ඔය කියන තරග විභාග සංස්කෘතියක්, ඒ 
කාලෙය් තිබුණා ද කියන එකට ෙහොඳම උදාහරණයක්.  

 සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අපි කියනවා,  අද ෙම් 
යහපාලන රජය තුළින්, ෙම් සංහිඳියා රජය තුළින් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම් 
හැකියාව ගැන ධනාත්මකව සිතන්න පුළුවන් වටපිටාවක් 
නිර්මාණය ෙවනවා කියා විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් බව. හැබැයි, 

අපි අවුරුදු 20ක් ෙම් දැකපු යුගය තුළ ෙමවැනි සාධාරණයක් ඉටු 
වුෙණ් නැහැ.  පසු ගිය රජය කාලෙය් උදාහරණයක් විධියට 
ගත්ෙතොත් 2011 අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය සඳහා 800ක් බඳවා 
ගන්නා අදහසින් තරග විභාගයක් පැවැත් වුණා. හැබැයි, තරග 
විභාගය අවසන් ෙවලා ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා, ඒෙක් පතිඵල 
ආවාට පස්ෙසේ  ෙද්ශපාලනික අවශ්යතා මත පත්වීම් 400ක් ලබා 
ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ තරග විභාගයට ඉදිරිපත් වුණු රාජ්ය 
ෙසේවකයන්, නිලධාරින් අධිකරණය ඉදිරියට ගියාම අන්තිෙම්දී 
ලැෙබන තීන්දුව නැවත ආපසු විභාගයක් තියන්න කියන එකයි. 
තරග විභාග තුළින් පසු ගිය රජය කාලෙය් සාධාරණයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සිදු වුණා කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප්  ගරු අමාත්යතුමා සිටින  නිසා මම පළාත් රාජ්ය ෙසේවය 
ගැනත්  මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. රත්නපුරය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට සබරගමුව පළාත් 
සභාෙව් පසු ගිය වසෙර් ගුරුවරුන් 1,200ක් බඳවා ගන්න තරග 
විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒ තරග විභාගෙයන් 896 ෙදෙනක් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් තමයි බදවා ගත්ෙත්. නිවැරදි තරග 
විභාගයක් පැවැත්වූවා නම්, වැඩි ජනතාවක් ෙවෙසන රත්නපුර 
දිස්තික්කයට ගුරුවරුන් ෙදසීය ගණනකුත්, කෑගල්ල දිස්තික්කයට 
ගුරුවරුන් 896 ෙදෙනකුත් පත් ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ.  පධාන 
අමාත්යවරයා කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්. එතුමාට අවශ්ය විධියට 
තමයි ෙම් විභාගෙයන් පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් තුළ 
හැම තිස්ෙසේම කියාත්මක වුෙණ් බලය තිෙබන රජයට අවශ්ය 
විධියටයි. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා පකාශයක් කළා. 
එතුමා කියන පධාන ධාරාව තුළ යම් විනිවිදභාවයක් තිබුණත් අපි 
දකිනවා, හැම ෙව්ලාෙව්ම ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් අවශ්යතාව මත 
තමයි ෙම්ක සිද්ධ වුෙණ් කියා. එම නිසා අපි විශ්වාස කරනවා,  
අවුරුදු 20ක් ෙම් රෙට් අහිංසක තරුණ තරුණියන්ට අහිමි වුණු 
අවස්ථාව ෙවනුෙවන් ෙම් රජය තුළ සාධාරණයක් ඉටු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා. අෙප් දිස්තික්කෙය් මිත ගරු ජානක වක්කුඹුර 
මන්තීතුමා  කිව්වා, රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදන්න ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා; එෙහම නම් දිනකට 
රැකියා 543ක් ෙදන්න ඕනෑ කියා.  

මම ඒ ගරු මන්තීතුමාට කියනවා ෙම් රැකියා ෙදන්ෙන් 
වැවකට ගිහිල්ලා මාළු අල්ලනවා වාෙග් ෙනොෙවයි කියලා. ගරු 
අගාමාත්යතුමා එය කියාත්මක කරන්ෙන් වැඩසටහනක් අනුවයි. 
එම නිසා ගරු මන්තීතුමා ෙමය අවෙබෝධෙයන් ෙත්රුම් ගන්න. 
රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදන්න අවශ්ය වැඩසටහන දවස් හතරකින්, 
පහකින් හදන්න බැහැ. ෙම් රෙට් අහිංසක තරුණ කණ්ඩායම් 
ෙවනුෙවන් ගරු අගාමාත්යතුමා යුතුකම ඉටු කරනවා කියන එකත් 
මම මතක් කරනවා. විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා එළියට එන 
සෙහෝදරයන්ට පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙදන්න ඕනෑ තැන 
දුන්ෙන් නැහැ. රැකියා ෙදනවා කියලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට පත්වීම් ලබා දුන්නාට පුටුවක් නැතිව හිටෙගන 
දවස් ගණන් හිටපු තරුණයන් අපි දැක්කා. රැකියාවක් ෙදනවා 
කියලා ෙද්ශපාලන ඕනෑ එපාකම් ඉටු කර ගන්න ආවාට ගියාට 
රැකියා ෙදන යුගයක් අපි දැක්ෙක්.  සාධාරණ යුක්තිගරුක 
සමාජයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවන  ෙකොට ගරු අගාමාත්යතුමා 
ඇතුළු සංහිඳියාවකින් ෙම් එකතු ෙවලා ඉන්න කණ්ඩායම 
ශක්තිමත් ගමනක් යනෙකොට එදා නිල් බල කාෙය් ලියුම අරෙගන 
ඇවිල්ලා ඇමතිවරු ඉදිරිෙය් දණ ගහලා රැකියා ගත් යුගයට 
උත්තර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඒ සඳහා ෙහොඳ දක්ෂ රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යවරෙයක් බිහිෙවලා 
ඉන්නවා. එතුමාත් එක්ක ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ, පසු ගිය ඒ 
කාලකණ්ණි යුගය අවසන් කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා කියන 
විශ්වාසය ඔබ හමුෙව් තබමින්, මට ෙම්  අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

85 86 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවස අෙප් ජීවිතෙය් 

සුවිෙශේෂී දවසක්. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ගම්පහ 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 
වන්නට අවස්ථාව සලස්වමින් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට සහාය ලබා දුන් ලක්ෂ සංඛ්යාත ඡන්ද 
දායකයන්ට, ඒ වාෙග්ම අපට මනාප ඡන්ද 90,000කට අධික ඡන්ද 
පමාණයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ කැලණිය, බියගම, මහර 
ආසනවල අෙප් සියලු ආදරණීය හිතවත් මිතවරුන්ට අෙප් පසාදය, 
පණාමය පිරිනමන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අවුරුදු 16කට අධික කාලයක් තිස්ෙසේ අඛණ්ඩව හතර වතාවක් 
බස්නාහිර පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් අපරාජිත 
මන්තීවරෙයකු විධියට විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබන්න අපට 
නායකත්වය සැලසූ මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්  නායක අෙප් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය පිරිනමන්නත් ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප පාසල් ශිෂ්යයන්ව 
සිටි යුගෙය් සිට අද දක්වාම දරන ස්ථාවරයක් තිෙබනවා. ඒ, ෙම් 
රට ඒකීය රටක් විය යුතුයි කියන ස්ථාවරය. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
ජාතික නිදහස, ස්වාධීනත්වය සහ ස්ෛවරීභාවය, ඒකීය රට රැක 
ගැනීම කියන ඒ මූලික පතිපත්තිය මත පිහිටා අෙප් රට ඉදිරියට 
ෙගනයාම සඳහා යන වැඩ පිළිෙවළට අෙප් රෙට් පුරවැසියන් 
ෙවනුෙවන් අවංකව වැඩ කරන්න කැප ෙවනවා කියන එක මා 
මතක් කර සිටිනවා. ඒ ඒකීය රට සහ ජාතික නිදහස රැක ගැනීම 
සඳහා උදවු උපකාර කළ ඒ ෙවනුෙවන් නායකත්වය දුන්න ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ ෙම් රෙට් සියලු ෙද්ශෙපේමීන්ට 
ආචාරය පිරිනමන්නත් ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 25කට අධික 
කාලයක් උපාධිධාරි ගුරුවරෙයකු ෙලස කටයුතු කළ අෙයකු 
විධියට, එක්තරා යුගයක ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් වූ 
පමණින්ම, උපාධිධාරිෙයකු වූ පමණින්ම ටයර් සෑයවල අමු අමුෙව් 
මරා දමා පුළුස්සන ඉතිහාසයක් තිබුණු යුග අත් දැකීෙමන් ඇස් 
ෙදෙකන් දැක්ක පුද්ගලෙයකු විධියට මා විශ්වාස කරනවා අපට 
සතුට දැෙනන අවස්ථා ෙදකක් තිෙබන බව. ඒ තමයි, 2005 
වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරින් 45,000කට අධික පමාණයකට රැකියා 
අවස්ථා ලබා දීම. ඒ වාෙග්ම 2012 වර්ෂෙය්දී 37,000කට අධික 
පමාණයකට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම. අප නිෙයෝජනය කළ 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් තරග විභාග පවත්වා නිසි කමෙව්දයක් 
යටෙත් උපාධිධාරින් 12,000කට අධික පමාණයකට ගුරු පත්වීම් 
ලබා දීමට සහ කළමනාකරණ සහායකයන් වශෙයන් පත් කිරීමට 
ගන්නා ලද කියා මාර්ගය පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවය සහ සතුට පළ 
කරනවා.  

අද වන විට  රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව පැවැති සාම්පදායික මත 
බිඳ වැටී, රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් වීෙම් සුවිශාල තරගයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයට වඩා ආකර්ෂණීය ෙලස 
රාජ්ය අංශෙය් කුමන ෙහෝ රැකියාවක් කිරීෙම් අභිලාෂෙයන් අද 
අෙප් රෙට් තරුණ පරපුර ෙපළ ගැසී සිටින බව ෙනොරහසක්. සෑම 

මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හමුවටම ඇවිල්ලා රැකියාවක් ඉල්ලා 
සිටීම සඳහා තරුණ ෙපළ අද උත්සාහ කරමින් සිටින්ෙන් ඒ 
නිසායි. අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් තුළින් සිදු වන්ෙන් ඒ රාජ්ය 
ආයතන කඩා වැටීම බව ෙම් විෙශේෂ අවස්ථාෙව්දී අපි ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියනවා. අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් තුළ සිදු ෙකෙරන 
කාර්යය වන්ෙන් ඒ රාජ්ය ආයතන විකුණා විනාශ කිරීමයි. ඒ නිසා 
රාජ්ය ආයතන රැක ගන්න -සුරක්ෂිත කර ගන්න- නම් වගකීම් 
සහගත සහ ඉලක්කගත සැබෑ රාජ්ය ෙසේවයක් නිර්මාණය කළ යුතු 
ෙවනවා.  ඒ සඳහා තමයි අප නිසි කමෙව්දය සැපයිය යුත්ෙත්.  
වගකීම් පවරන, ඉලක්කයන් පවරන, රාජ්ය ෙසේවයක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවකයන් ශක්තිමත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් අද 
තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යයන ෙපොදු සහතික 
පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් ලක්ෂ පහක පමණ පමාණයක්  
සහ උසස් ෙපළ විභාගෙයන් ලක්ෂ තුනක පමණ පමාණයක් 
එළියට යන බව අප දන්නවා. ෙම් අය ෙවනුෙවන්, ෙමොවුන්ෙග් 
අනාගත ජීවිත ෙගොඩ නැඟීම ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් ගන්නා වූ 
කියා මාර්ගය කුමක්ද? පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ තිබුණු 
සමහර රාජ්ය ආයතනවල අද තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මත්තල 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ  නැවත සංවර්ධනය කරයි කියන 
ඉලක්කය තිෙයද්දී, රජය මැදිහත් වී පාථමික ෙගොවිෙයකු සිදු 
කරන කාර්යය සිදු කරමින් අද එය වී ගබඩාවක් බවට පරිවර්තනය 
කරනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉලක්කය ෙමය නම්,  රැකියා 
අෙප්ක්ෂාෙවන් යන තරුණ පරපුෙර් අනාගතය පිළිබඳව අපට 
බරපතළ ගැටලුවක් ඇති ෙවනවා. ෙම් තීරණාත්මක අවස්ථාෙව් 
රාජ්ය ෙසේවයට සමාන්තරව ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කිරීෙමනුයි ෙම් පීඩනෙයන් මහජන නිෙයෝජිතයින් ගැලවී, වඩා 
සකිය, කියාකාරී රාජ්ය ෙසේවයක් නිර්මාණය කිරීමට ශක්තිය -
කමෙව්දය- සකස් කළ හැකි වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාවට අප 
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා, අද වන විටත් දියුණු රටවල 
කියාත්මක කරන "තරුණ ව්යවසාය බැංකුවක්" අෙප් රටට වහ 
වහා අවශ්ය වන බව.  උසස් ෙපළින් එළියට යන අෙප් දරුවන් නිසි 
ව්යවසායකත්ව පුහුණුව සහිතව අෙප් රෙට් ගාමීය සහ ආර්ථික 
කියා දාමය ෙකොටස්කරුවන් බවට පත් කරන්නටත්, හුදු සටන් 
පාඨවලින් ෙතොරව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි 
කිරීම සඳහාත් රජය අවතීර්ණ විය යුතුව තිෙබනවා. එය තමයි ෙම් 
ගැටලුවට මුහුණ දීමට ඇති තවත් කමෙව්දයක් ෙවන්ෙන්. අද 
දරුණු ශම සූරා කෑමකට ලක් වන manpower කමය ෙවනස් 
ෙකොට, ඒ ෙවනුවට රාජ්ය අංශය ශක්තිමත් කරමින් වඩා තෘප්තිකර 
කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කිරීමත් කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන්ට අනුව 
රාජ්ය නිලධාරින්, යුද හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව් 
සහ ෙපොලීසිෙය් ඇතැම් නිලධාරින් අන්තර් ජාතික 
විනිශ්චයකාරවරුන් අබියසට යවා දඬුවම් ලබා ෙදන්නා වූ කියා 
මාර්ගවලින්  ගැනීම සඳහාත්, රාජ්ය ෙසේවකයන් පිළිබඳව කතා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් අප සියලු ෙදනා 
මැදිහත් විය යුතුයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.   

 
 [අ.භා. 5.23] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මා 

පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, අලුත් මන්තීවරයකු වන මට අද 
ෙමම උත්තරීතර සභාව අමතන්න කාලය ලබා දීම ගැන. ඒ 
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වාෙග්ම කෑගල්ල දිස්තික් ජනතාවටත් මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය 
පුද කරනවා, කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ජයගහණය කරවා මටත් ෙම් උත්තරීතර සභාවට එන්න වරම් ලබා 
දීම ගැන. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව දිහා 
බලපුවාම,  අවුරුදු ගණනාවක් පැවැති ෙද්ශපාලන කමෙව්දය - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will  now 

take the Chair. 

      
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

  
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා ඉඳන් අද වන තුරු ආපු 

ෙම් සාම්පදායික ෙද්ශපාලන කමෙව්දය තුළ අපි දැකපු ෙදයක් 
තමයි, රාජ්ය ආයතනවලට බඳවා ගැනීම් කරනෙකොටත්, ඒ වාෙග්ම 
ඒ ආයතන පාලනය කරන ෙකොටත් බලෙය් සිටින පක්ෂවලට වැඩ 
කරපු, එෙහම නැත්නම් ඒ පක්ෂවලට ළැදි පිරිස්වලට ඒ සඳහා 
අවස්ථාව ලැෙබන බව. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවංගත ආර්. ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා 1989 දී රැකියා සඳහා තරග විභාග පැවැත්වීෙම් 
කමය ඇති කරලා, ලකුණු ලබා ගැනීෙම්  කමය තුළින් සුදුස්සාට 
සුදුසු තැන ලබා ෙදන කමයක් ඇති කළත්, කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් 
ඒ කමය ෙවනස් වුණා. 1994 සිට පැවැති ආණ්ඩු ඒ කමෙව්දය 
ෙවනස් කරලා ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ හැටියට ෙසේවකයන් 
බඳවා ගත්තා. විෙශේෂෙයන් ඒ තුළින් මහ ජනතාවට සහ එදා  
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තරුණ 
තරුණියන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදු වුණා. 1994දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ, සුදුසුකම් 
තිබුණත් ඒ අයට රැකියාවක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  වැඩ  කරපු තරුණයකුට ෙහෝ 
තරුණියකට වයස අවුරුදු 18ක් වුණා නම්, අද ඒ අයෙග් වයස 
අවුරුදු 39යි. අද  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ෙම් 
ෙයෝජනාව තුළින් අපි බලන්න ඕනෑ, අතීතෙය් ඒ තත්ත්වයට 
මුහුණ දුන් අයටත් ෙකොයි විධියට ද රැකියා අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්  කියන කාරණය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, චකෙල්ඛනවල තිෙබනවා  
අවුරුදු 18ත් -  45ත් අතර අය තමයි  රාජ්ය ආයතනවල තනතුරු 
සඳහා බඳවා ගන්ෙන් කියලා. හැබැයි, පත්තරවල නැත්නම් ගැසට් 
නිෙව්දනවල සඳහන් වන්ෙන්, වයස අවුරුදු 18ත් - 30ත්  අතර 
කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා පාෙයෝගික 
ගැටලු.     

විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු ගණනාවක සිට විරැකියාෙවන් ෙපෙළන 
සෑෙහන පිරිසක් සිටිනවා. ඒ අයට පමුඛත්වය ෙදන කමෙව්දයක් 
හදන්න ඕනෑය කියන එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 

අද ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කමෙව්දය ෙවනස ් ෙවලා තිෙබනවා. 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කටයුතු කරන්න සංහිඳියාවක් ඇති  
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හරහා ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකී 
රක්ෂා පශ්න විසඳලා, ආර්ථිකය දියුණු කරලා ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇතුළු රජෙය් සියලු 
ෙදනා කටයුතු කරනවා. ඒ තුළින් ෛවරී ෙද්ශපාලනය ඉවත් 
කරලා  සුදුස්සාට  සුදුසු තැන ෙදන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති 
කරෙගන යනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමාටත් අපි කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් කමෙව්දය කරෙගන යන්න  සහාය ෙදන්න කියලා. 
එදා ඒ ආණ්ඩුෙව් බලවතුන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හරියට 
හදලා තිබුණා නම් රැකී රක්ෂා පශ්නය තරමක් දුරට ෙහෝ විසඳන්න 
තිබුණා. අද එය tarmac එක මැදින් අලි දුවන ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් 
- airport - බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, එදා ඒක 
කෙළේ ෙද්ශපාලන නමක් තියා ගන්න, තනිකර 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීෙමන් බව. අද ඒ තුළින් රටට ෙවලා 
තිෙබන විනාශය ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුතු 
හරියට කරලා තිබුණා නම් තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා 
පශ්නයත්  ෙබොෙහෝ දුරට විසඳා ගන්න තිබුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට  කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 5.29] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් පළමු කථාව පවත්වන 

අවස්ථාෙව් මූලාසනෙය් සිටින, මාෙග් ෙබොෙහොම ළබැඳි හිතවතකු 
වන ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය කථානායක තනතුරට පත්වීම පිළිබඳව 
ශුභාශිංසන පිරිනමනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාට 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙද වන වතාවටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් උත්තරීතර සභාව 

නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව සලසා ෙදමින්, අට වන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ෙතෝරා පත් කර එවපු රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පගතිශීලී 
ජනතාවටත්  මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය  හා ආචාරය ෙම් 
අවස්ථාෙව් පුද කර සිටිනවා.    

රාජ්ය ෙසේවෙය් අවිධිමත් පත්වීම් පිළිබඳව ඉතා දීර්ඝ වශෙයන් 
කරුණු පැහැදිලි කරමින් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් බව පළමුෙවන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
මට ෙපෙනන හැටියට ෙම් ෙයෝජනාව තුළ තිෙබන්ෙන් මහා 
ෙශෝකාලාපයක්. ෙමොකද, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇතුළු  
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, තවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂත් එකතු 
 ෙවලා හදපු  ආණ්ඩුෙව් වැරදි  අද එතුමන්ලා විසින් ම උලුප්පා 
ෙපන්වනවා, "දැන් රාජ්ය ෙසේවෙය් අවිධිමත් පත්වීම් ටිකක් සිද්ධ 
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කරලා" කියලා. ඇයි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒක දන්ෙන් 
නැතුවද  ආණ්ඩුව හැදුෙව්? "ෙමෙහම කරන්ෙන් නැහැ,  අපි ඒක 
එෙහම ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙන්ද, ෙම් ආණ්ඩුව 
හැදුෙව්? එතුමන්ලා කිව්වා, "අපි ෙම් රාජ්ය ෙසේවෙය් මනා 
කළමනාකාරිත්වයක් ඇති කරනවා" කියලා.  ''සැමට සාධාරණය, 
යහ පාලනය, ෙවනස''  කියලා ෙන් කිව්ෙව්. දැන් අපට අහන්න 
සිද්ධ ෙවනවා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් හදන්ෙන් 
''ෙවනස'' ෙවනස් කරන්නද කියලා. හැම දාම  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කරන්ෙන් ඒක තමයි. සන්ධානයත් එක්ක ආණ්ඩුව 
හදලා ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළන්න හදනවා. තව කට්ටියක් එක්ක 
ආණ්ඩුවක් හදලා, ඒ ආණ්ඩුවත් ෙපරළන්න හදනවා. වැරදි 
ෙපන්වලා ෙදන එක නම් ෙහොඳයි තමයි.  මාස අටක් යන ෙකොට 
ඔබතුමාට ඒ ෙද් වැරදියි කියලා ෙපනුණු එක ගැනත් අපි සතුටු 
ෙවනවා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාටම ෙම්වා කියන්න වුණු 
එක ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් රාජ්ය ෙසේවය තුළ අවිධිමත් පත්වීම් 
සිද්ධ ෙවන එක පිළිබඳව රටක් හැටියට, නැත්නම් ජාතියක් 
හැටියට අවදිෙයන් ඉඳලා එය වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අප සියලු ෙදනාෙග් වගකීමක්ය 
කියන එක  මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාෙවන් කියැෙවන්ෙන් පසු ගිය 
කාල සීමාව තුළ,  රජය විසුරුවා හැරීෙමන් අනතුරුව කරපු  රාජ්ය 
ෙසේවෙය් අවිධිමත් පත්වීම් පිළිබඳවයි.  ඒක ඇත්ත.  අපි දන්නවා,  
රජය විසුරුවා හැරීෙමන්ට අනතුරුව රාජ්ය ආයතන ගණනාවක 
පත්වීම් කරලා තිෙබන බව. හැබැයි, පත්වීම් ලියුෙම් දිනය හැටියට 
ෙයොදලා තිෙබන්ෙන් රජය විසුරුවා හරින්න කලින් දිනයක්. ඒ 
ලිපිෙය්ම තිෙබනවා, "ෙම් ලිපිය නිකුත් කළ දින සිට දින තුනක 
කාලයක් තුළ පත්වීම භාර ගත යුතුය" කියලා. හැබැයි, සති ෙදකක් 
විතර ගිහිල්ලා තමයි ෙසේවයට වාර්තා කරලා රාජකාරි භාරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට රාජ්ය ආයතන ගණනාවකට කරපු පත්වීම්  
අවිධිමත් පත්වීම් බවට වහාම පකාශ කරන්න ඕනෑ. අවිධිමත් 
පත්වීම්  කළාය කියන එක පිළිබඳව, රජයක් විසුරුවා හැරියාට 
පසුව තනතුරු පදානය කළාය කියන තර්කය මත පසු ගිය කාල 
සීමාව  තුළ ෙද්ශපාලන ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ කැලඹිලි ඇති වුණා.  

හැබැයි ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරියාට පසුව සම්පූර්ණෙයන් 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වාසිය බලා ෙගන රාජ්ය ෙසේවය තුළ රාජ්ය 
ආයතන, සංස්ථා, මණ්ඩල ෙබොෙහොමයක අවිධිමත් පත්වීම් කළා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු අප ළඟ තිෙබනවා; සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අප ළඟ තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ශක්තිමත්භාවය ඇති 
කිරීම සඳහා එවැනි පත්වීම් කළා. පත්වීම් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, 
පත්වීම් ලබා ගත් අය මැතිවරණය සඳහා තමන්ෙග් 
ෙකොට්ඨාසවලට ෙගන ගිහින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතු කර 
ගන්න, posters ගහන්න, canvassing යන්න ඔවුන්ව ෙයොදා 
ගත්තා. ඒ සඳහා වාර්තාත් අපි ළඟ තිෙබනවා. එම නිසා ෙමන්න 
ෙම් අවිධිමත් පත්වීම් කමය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් හැම 
ෙකනාෙගන්ම සමන්විත කමිටුවක් පත් කර, එවැනි පත්වීම් 
තිෙබනවා නම් ඒවා අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
කාරණය ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවට 
සංෙශෝධනයක් හැටියට මා ෙගෙනනවා.  

ෙමම සිද්ධිය අපට ෙහොඳට මතකයි. 1977 දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණා. ඒ ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණාට පසුව, එදා තිබුණු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් දුන් බැංකු ක්ෙෂේතෙය් පත්වීම් හත්සිය ගණනක් 

අවලංගු කළා, ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින ආසන්නෙය් දී ෙද්ශපාලන 
හිතවත්කම් මත පත්වීම් දුන්නාය කියලා. අවසානෙය් බැංකු 
ෙසේවකෙයෝ රජයට විරුද්ධව නඩු පවරා, ඉන් අනතුරුව 
අධිකරණමය තීන්දුවකින් තමයි නැවත පත්වීම් ලබා ගත්ෙත්.  
එදාත් එෙහම කරලා තිෙබනවා; ෙමදාත් එෙහම කරලා තිෙබනවා. 
ඉදිරියටත් එෙහම ෙනොෙකෙරයි කියා කිසිම සහතිකයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
එම නිසා ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය මැඬ පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු 
කළ යුතුයි.  

හැම දාම පවට පුරුදු විධියට ඔක්ෙකොම  ගල් පහරවල් 
සන්ධානයට ගහනවා. සන්ධානෙය් අපි පරාදයි කියලා අපි 
පිළිගන්නවා. හැබැයි ෙම්  කියන විධියට පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ, 
එෙහම නැත්නම් 2005න් පසුව තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම ෙකං ෙගඩි 
ටික සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඊට ඉස්සර එෙහම ෙවලා නැහැ 
වාෙගයි. ෙමතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් අලුත ඉපදුණු ෙතොත්ත 
බබාලා වාෙගයි. පසු ගිය කාලය තුළ සන්ධාන ආණ්ඩුව විධිමත්ව 
පත්වීම් දුන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා.  ඇයි නැත්ෙත්? අප 
විධිමත් පත්වීම් කළා. ගාම නිලධාරි පත්වීම් ෙදනෙකොට තරග 
විභාග පවත්වා ඒවා දුන්ෙන් නැද්ද? රාජ්ය ෙසේවෙය් කළමනාකාර 
සහකාර තනතුරුවලට බඳවා ගන්නෙකොට විධිමත්ව ඒවා කෙළේ 
නැද්ද? උපාධිධාරින්ට පත්වීම් දීෙම්දී ෙද්ශපාලන බලපෑම් කළාය 
කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? රෙට් සියලු උපාධිධාරින්ට -
54,180කට- පත්වීම් දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවයි. නිදහසින් පසු ලංකාෙව් උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාට 
එක සැෙර් පත්වීම් දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවයි. ෙමොකුත් ෙනොදන්නා කට්ටියට නම් ෙම්වා කෙළේ නැහැ 
කියා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් එෙහම 
ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. එෙහම ෙද්වල් කළා කියලා සන්ධාන 
ආණ්ඩුෙවන් කළ සියල්ල නිවැරදියි කියලාත් අපි කියන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, නිවැරදි ෙබොෙහෝ ෙද් කළා. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට හරි ෙද් හරියි කියන්නත්, වැරැදි ෙද් බැහැර කරන්නත් 
පුළුවන් ෙකොන්දක් අපට තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණය ගැනත් මා ඉතාම පැහැදිලිව  කියන්නට ඕනෑ. 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, තමන් රාජ්ය පරිපාලන 
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දි රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තරග විභාග අනුව සිදු කළා,  හැබැයි  සුළු 
ෙශේණිෙය් පත්වීම් වැනි ෙද්වල් අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබන අයට 
දුන්නා කියලා. පහ ෙශේණිය සමත් ෙකෙනකුට කාර්යාල කාර්ය 
සහායක පත්වීමක් දීලා තිෙබනවා කියලා කාටවත් කියන්න 
පුළුවන්ද? එෙහම නැහැ. වැඩ හයයි සම්මාන ෙදක තිෙබන 
ෙකෙනකුට දීලා තිෙබනවා. ඒ ඒ මන්තීවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත 
ෙහෝ සුදුසුකම් මත ඒ රැකියා ටික දීලා තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මතක් කරන්න ඕනෑ 

රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙම් අවිධිමත් පත්වීම් ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නය 
වාෙග්ම වර්තමාන රජෙය් පසු ගිය  මාස 8ක, 9ක කාලෙය් පැවැති  
වැඩ පිළිෙවළ තුළ රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් අපට සුවිෙශේෂ 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබන බව. අද රැකියා දහස ්ගණනක් නැති 
ෙවලා මිනිසුන් මහ මඟට බැස තිෙබනවා. ෙත් ෙගොවියා අද ෙත් 
දලු ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැතිව මහ පාෙර් හිඟා කන 
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තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. රබර් ෙගොවියා රබර් කිරි 
කපන්ෙන් නැහැ. පතල් කම්කරුවාට වැඩ නැහැ. ෙමන්න, රැකියා 
වියුක්තිය විශාල වශෙයන් පසාරණය ෙවමින් තිෙබනවා.   ෙම්වාට 
විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙම් අය සඳහා  රාජ්ය අංශෙය් රැකියා ලබා 
ෙදන්න බැරි නම් එක්ෙකෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවක් 
කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් හදන්න ඕනෑ. ෙත් ෙගොවියාෙග්, රබර් 
ෙගොවියාෙග්, පතල් කම්කරුවාෙග්, වී ෙගොවියාෙග් තත්ත්වය 
ඉතාම නරක අතටයි හැරිලා තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර අරෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අප රජෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමච්චරයි. ෙම් පශ්නය අර 

පැත්තට ෙම් පැත්තට ගහමින්, ෙදෝෂාෙරෝපණය කර කර, එක එක 
පැතිවල ට අත දිගු කර කර සිටින එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
ෙමන්න ෙම් රැකියා වියුක්තිය අඩු කිරීම සඳහා යම්කිසි කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජෙයන් ෙකෙරයි කියා අප බලාෙගන 
ඉන්නවා. ඒ එක්කම  කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රජයට ඉතාම නරක, 
අසුබවාදී විධියට පහර ගහන ස්ථාවරයක අප නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් වුෙණ් මාස හැටකටයි. තවම එක මාසයයි ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. තව මාස 59ක් තිෙබනවා. අන්න ඒ මාස 59 ඇතුළත 
රටට, ජනතාවට හිතකර ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් රජෙයන් 
ෙකෙරයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ෙකෙරන 
ජනතාවාදී,  සෑම ෙහොඳ  වැඩ පිළිෙවළකටම විපක්ෂෙය් සිටියත් 
අත උස්සලා සහෙයෝගය ෙදන්න අප කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම වැරැදි 
හැම ෙදයකටම විරුද්ධ ෙවන්නත් අප පැකිෙළන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණයත් සඳහන් කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 5.38] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  இந்தச் 

சைபயிேல எனக்குப்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்த உங்க க்கு 
த ல் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரத்தில் எனக்கு 53,741 வாக்குகைள வழங்கி, இந்த 
உயர்வான சைபக்கு அ ப்பிைவத்த ப ைள மாவட்ட 
மக்க க்கும் என  நன்றியிைனக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ப ைள மாவட்டத்திேல சுமார் 90,000 தமிழ் 
வாக்காளர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் மத்தியி ந்  சுமார் 
77 சத தமான வாக்குகள் எனக்குக் கிைடத்தி க்கின்றன. 
கணிசமான அளவில் சிங்கள, ஸ் ம் மக்க ம் எனக்கு 
வாக்களித்தி ந்தைமைய இந்த இடத்திேல நான்  நன்றிேயா  
நிைன கூர வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ உ ப்பினர் சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயி டாக ெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
வழங்கேவண் ெமன்பைத வ த்தி ஓர் ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணைய இங்ேக ன்ைவத்தி க்கிறார். அந்தப் 
பிேரரைணக்கு என  ஆசிகள்! அதற்கு என  ஒத்தாைச 
இ ந்தா ம்கூட, எம  மக்கைளப் பற்றி நான் ஒ சில 
வார்த்ைதகைள இந்த இடத்திேல பகிர்ந் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேபாட் ப் பாீட்ைசயி டாக நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப வ  சிறந்தெதா  ைறெயன்பைத நான் 
ஏற் க்ெகாண்டா ம், இவ்வாறான பாீட்ைசகளி டாக 
ெவவ்ேவ  பிரேதசங்கைளச் சார்ந்தவர்கள் பல்ேவ  
இன்னல்க க்கும் சிரமங்க க்கும் கங்ெகா ப்பைத ம் நாங்கள் 
கடந்த காலங்களில் பார்த்  வந்தி க்கிேறாம்.  நகரப் றங்களில் 
இ க்கும் விண்ணப்பதாாிகள் பல்ேவ  வளங்கைளக்ெகாண்ட 
விண்ணப்பதாாிகளாக இ ப்பதனால் ேபாட் ப் பாீட்ைசயிேல 
தங்கள  திறைமகைளக் காண்பித்  நல்ல ெப ெப ேப கைளப் 
ெபறக்கூ ய வாய்ப்  இ க்கின்ற . ஆனால், ஏைனய 
பிரேதசங்களில் உள்ளவர்க க்கு அந்த நிைலைம கிைடயா . 
விேசடமாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயக 
ேதாட்டப் றங்கைளச் சார்ந்தவர்க க்கு இந்த வாய்ப்  மிகமிகக் 
குைறவாகேவ இ க்கின்ற . ஏெனனில், நகரப் றங்களிேல 
உள்ளவர்க க்குக் கிைடக்கும் அந்த வளங்க ம் வாய்ப் க ம் 
ேதாட்டப் றங்களிேல வா ம் எம  பிள்ைளக க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. 

மைலயகம் ஒ  பின்தங்கிய பிரேதசமாக  அைடயாளம் 
காணப்பட் ந் ம், இந்தப் பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் 
உள்ளவர்கள் ஏைனய பிரேதசங்களில் உள்ளவர்கேளா  ேபாட் ப் 
பாீட்ைசக க்குத் ேதாற்றிச் சமமான ள்ளிகைளப் ெபறேவண் ய 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆனால், மைலயகத்திேல 
கணிதம், விஞ்ஞானம் ேபான்ற க்கியமான பாடங்கைளக் 
கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர்கள் ேபாதிய அளவில் இல்ைல. அங்ேக 
வாசிகசாைலகள் கிைடயா ; இதனால் பத்திாிைககள் வாசிக்கும் 
சந்தர்ப்பம்கூட அவர்க க்குக் கிைடப்பதில்ைல. இவற்றின் 
காரணமாக எம  இைளஞர் வதிகள் ேபாட் ப் பாீட்ைசகளிேல 
சாியான ெப ேப கைளப் ெபற யாத ஓர் அவல நிைல 
காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான காரணங்களினால் மைலயகப் 
பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த விண்ணப்பதாாிக க்கு அவ்வா  
சமமான ள்ளிகைளப் ெபறக்கூ ய வாய்ப்  இல்ைல. ஆகேவ, 
இந்தப் ேபாட் ப் பாீட்ைச விடயத்திேல அவர்கைளப் 
ெபா த்தவைர ஒ  விேசட ஏற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல ஒ  ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

ேதாட்டப் றங்களிேல பாைதகள் சீர்தி த்தம் ெசய்யப்படாமல் 
மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் இ ப்பதனால்  அங்குள்ள பல 
இடங்களில் பஸ் ேபாக்குவரத் க் கிைடயா . இதனால் 
பாடசாைலக்குச் ெசல் ம் பிள்ைளகள் மிக ம் நீண்ட ரம் 
கால்நைடயாகச் ெசன்  வரேவண் ய ஒ  நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . அவர்கள் அதிகாைலயிேல ட்ைடவிட்  
ெவளிேயறி பாடசாைலக்குச் ெசன் , மீண் ம்   தி ம்பி 
வ ம்ேபா    இரவாகி  வி வைத  நாங்கள்    பல இடங்களிேல 
பார்த்தி க்கின்ேறாம். இவ்வாறான நிைலைமயிேல, பதவிக க் 
கான ேபாட் ப் பாீட்ைசகளில் ஏைனயவர்க க்குச் சமமான 
ஞானத்ைதக் ெகாண்டவர்களாக எம  பிள்ைளகள் இல்லாமல் 
இ ப்பைத அப்பாீட்ைசகளின் ெப ேப கைளப் பார்க்கின்ற 
ேபா  எங்களால் ாிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ,   இந்த      நிைலைமைய     நாங்கள்        மாற்றேவண் ம்.  
They are not in a position to attend tuition classes or extra 
classes in the evening after school.  Therefore, they do                      
not produce good results. When they sit for a competitive 
examination their results are very poor and they are                         
not   in a position to compete on par with the   other   applicants.  
இந்த நிைலைமைய மாற் வதற்கு நாங்கள் விேசட ஏற்பா கைளச் 
ெசய்ய ேவண் ம்.  
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இங்கு ெகளரவ உ ப்பினர் சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் 
கூறிய ேபால, ேபாட் ப் பாீட்ைசகளி டாக விண்ணப்பதாாிகள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  நியமனங்கள் வழங்கப்ப வைத நாங்கள் 
வரேவற்றா ம்கூட, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டப  
மைலயகத்திேல காணப்ப ம் இந்த அவல நிைலைமைய நாங்கள் 
மாற்ற ேவண் ம். இதற்குச் சிறந்த உதாரணெமான்ைற இந்தச் 
சைபயிேல கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கைடசியாக இந்த 
நாட் ேல சுமார் 3,000 கிராம ேசைவயாளர் ெவற்றிடங்க க்கு 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டன; அதற்கான ேபாட் ப் 
பாீட்ைச ம் நடத்தப்பட்ட ; அதன் பிறகு 3,000 வைரயிலான 
நியமனங்க ம் வழங்கப்பட்டன. ப ைள, வெர யா 
மாவட்டங்கைள ஒ  கு ம்பத்தில் பிறந்த சேகாதரர்கைளப் 
ேபாலேவ  நான் பார்க்கின்ேறன்.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Sir, please give me one more minute. 

வெர யா மாவட்டத்திேல சுமார் 300 தமிழ் கிராம 
ேசைவயாளர்க க்கான ேதைவயி க்கின்ற . அேதேபால், 
ப ைள மாவட்டத்திேல சுமார் 80 தமிழ் கிராம 
ேசைவயாளர்க க்கான ேதைவயி க்கின்ற . ேபாட் ப் 
பாீட்ைசக்குப் பிறகு நியமனங்கள்  வழங்கப்பட்டன. வெர யா 
மாவட்டத்திேல 131 நியமனங்க ம்  ப ைள மாவட்டத்திேல 
120க்கும் அதிகமான நியமனங்க ம் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், 

ரதி ஷ்டவசமாக வெர யா மாவட்டத்திேல 300 தமிழ் கிராம 
ேசைவயாளர்களின் ேதைவ இ ந் ம்கூட, ெவ மேன எட்ேட 
எட் ப் ேபர் மாத்திரேம நியமனம் ெசய்யப்பட்டார்கள். ஏெனனில், 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயிேல அவர்களால் சாியான ெப ேப கைளப் 
ெபற யாததன் காரணமாகேவ 8 ேபர் மாத்திரம் அப்பதவிக்கு  
உள்வாங்கப்பட்டார்கள். ப ைள மாவட்டத்தி ம் அேத 
நிைலைமதான். அங்ேக 80 தமிழ் கிராம ேசைவயாளர்க க்கான 
ேதைவயி ந்தா ம்கூட ெவ மேன ன்ேற ன்  ேபர் 
மாத்திரேம அந்த மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நிைலைமைய நாங்கள் மாற்றேவண் ம். இங்ேக ெகளரவ 
உ ப்பினர் சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் ேபசும்ேபா  
பல்ேவ  அைமச்சுக்களிேல, பல்ேவ  திைணக்களங்களிேல 
ஆயிரக்கணக் கானவர்க க்கு எவ்வா  நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன என்பைத ஒ  பட் ய ட் க் 
கூறிக்ெகாண் ந்தார். அவற்ைற நான் மிகக் கவைலேயா  
ேகட் க்ெகாண் ந்ேதன். ஏெனனில், எம்மவர்களான 
விண்ணப்பதாாிகைளப் ெபா த்தவைரயிேல - எம  இைளஞர் 

வதிகைளப் ெபா த்தவைரயிேல அவர்க க்குப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயி டாக ம் நியமனங்கள் கிைடப்பதில்ைல; 
அேதேநரத்தில் சிபார்சின் அ ப்பைடயி ம் நியமனங்கள் 
கிைடப்பதில்ைல. ஆகேவ, இந்த நிைலைமைய மாற் வதற்கு  
இந்தச் சைப சாியான நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now.  

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கைடசியாக 

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு கூறி என  உைரைய 
க்கின்ேறன். இன்  ேதாட்டப் றங்களிேல ெதாழிலாளர்களின் 

சம்பளப் பிரச்சிைனயான  பாாிய ஒ  பிரச்சிைனயாக 
உக்கிரமைடந்தி க்கின்ற . ேதாட்டப் றங்களி ள்ள 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் ஒ  கூட்  ஒப்பந்தத்தின் 
அ ப்பைடயிேலேய தீர்மானிக்கப்ப கின்ற  என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். அந்தக் கூட்  ஒப்பந்தம் கடந்த மார்ச் 
31ஆம் திகதி ற்ற . இப்ெபா  6 மாதங்கள் ெசன் ம்கூட 
இன்ன ம் சம்பளப் பிரச்சிைன தீர்ந்த பா ல்ைல. அதைன ம்கூட 
இந்தச் சைப கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்த உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is, the Hon. Arundika Fernando.   

නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු වශෙයන් අද දින පළමුවරට 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට සුබ 
පතනවා. 

 
[අ.භා. 5.47] 
 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Deverlopment and Christian Religious Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු වශෙයන් අද ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ෙදවැනි වරටත් පත්වීම සඳහා  මා හට  සහෙයෝගය ලබා 
දුන් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාවට -විෙශේෂෙයන්ම 
මෙග් ආසනය වන ෙවන්නප්පුව පෙද්ශෙය් ජනතාවටත්, ඒ 
වාෙග්ම ආනමඩුව, නාත්තණ්ඩිය, හලාවත, පුත්තලම යන 
පෙද්ශවල  ජනතාවටත්-  මාෙග් ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරන්න 
ඕනෑ.  

1994 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ නමුත් මාසයකට 
වැඩි කාලයක් ඉන්නට වාසනාව ෙනොලද හදිසි අනතුරකින් මිය 
ගිය මෙග් පියාෙග් සෙහෝදරයා වන ෙගොඩ්ෆි  පනාන්දු මැතිතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලනයට පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ජනතාව අදටත් ආදරය 
කරන නිසා මුලින්ම මා 2004 වයඹ පළාත් සභාවට මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ද, නැවත වතාවක් 2009 දී එම පළාත් සභාවට 
දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට පත් වූ මන්තීවරයා හැටියට ද, 
2010 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ද, නැවත වතාවක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවටද එන්නට මට වාසනාව ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් 
සිටින ෙවලාෙව් කථා කරන්නට ලැබීමත් මා ලද භාග්යයක් ෙකොට 
මා සලකනවා. අපි පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක මන්තීවරුන් 
හැටියට ආවා.  ඒ වාෙග්ම තමයි අපි හිටපු ජනාධිපති  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරන්න; ෙම් 
රටට දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ෙග්න්න පසුෙපළ මන්තීවරුන් 
හැටියට දැවැන්ත හයියක්, ශක්තියක්, සහෙයෝගයක් දුන්නා. 
එතුමා ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා පරාජයට පත් වුණත්, අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණෙයන් පසුව ෙම් 
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රෙට් අගාමාත්ය ධුරයට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාව 
ෙගනැල්ලා නැවත වතාවක් රජයක් හැටියට කටයුතු කරන්න 
තමයි අපි  උත්සාහයක් කෙළේ. නමුත් ඒ අවස්ථාව අපට ලැබුෙණ් 
නැහැ. අපි පරාජයට පත් වුණා.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ්  එතුමා විපක්ෂ නායක ධුරයට 
ෙගනැත් එතුමා සමඟ විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවන්නයි. හැබැයි, අද 
ෙවනෙකොට ඒ අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැති වුණාම අපි කල්පනා කළා 
ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එනම් අෙප් 
පක්ෂෙය් වත්මන් නායකතුමාෙග් ආරාධනාව පිළිෙගන  ෙම් 
කාලය තුළදී ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම දිස්තික්කෙය් අහිංසක ජනතාවට 
යම්කිසි ෙමෙහයක් කරන්නට, ශක්තියක් ෙවන්නට වුවමනායි 
කියලා. ඒ නිසා ෙමම රජය පසු ගිය දවසක ලබා දුන් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ධුරය භාර ෙගන, අද ෙවනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද 
ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව, එතුමන්ලා කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙගනාවත් එහි පරමාර්ථය නැත්නම් අරමුණ 
ෙමොකක්ද කියලා අපට එක ෙවලාවකට කල්පනා කරන්නට 
ෙවනවා.  ඒ තමයි 1970 සමඟි ෙපරමුණ රජය බලයට පත් ෙවලා  
1977 පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අවුරුදු 17ක කාලයක් ෙම් රෙට් 
දැවැන්තම, වැරැදිම පුර්වාදර්ශය දුන්න රජය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි.  තනතුරු ලබා දීමදී, ඒ වාෙග්ම මාරුවීම් කරද්දී  දුන්න 
ආදර්ශය -රාජ්ය ෙසේවකයින් තැන් තැන්වලට මාරුවීම් කරලා 
තනතුරු ලබා දුන් ආකාරය- අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම 
මතකයි.  1977 පත් වුණු රජෙය් බලය අහිමි ෙවන්නට ෙපර, එනම් 
1989දී තරුණ කැරැල්ලක් ආවා අපට මතකයි. 1989 තරුණ 
කැරැල්ලත් එක්ක ෙම් රෙට් විශාල වශෙයන් තරුණ ජීවිත  විනාශ 
ෙවලා ගියා. එවකට සිටි  රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා යටෙත් 
පැවැති රජය ෙකොමිසමක් පත් කළා, ෙම් තරුණ අසහනයට එෙහම 
නැත්නම් ෙම් කැරැල්ලට ෙහේතු ෙසොයන්න.   

ඒ ෙකොමිසෙම් වාර්තාව අනුව පධාන කරුණක් හැටියට 
තිබුෙණ්, කුමන ෙහෝ රැකියාවක් ෙදන ෙකොට ෙද්ශපාලන අත 
ගැසීම් කරන්ෙන් නැතිව සුදුසුකම් මත එය කරන්න කියායි. 
හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපේමදාස රජය ඒ 
ෙකොමිසම මඟින් නිර්ෙද්ශ ගත්තත් 1994 වන තුරු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ඒ ආකාරයට කටයුතු කාරණා සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ කියා අපි දැක්කා. ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය 
අරෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලා යම් යම් විධියට ෙචෝදනා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ගාම නිලධාරි පත්වීම් ෙදන ෙකොට, උපාධිධාරින්ට 
රාජ්ය අංශෙය් පත්වීම් ෙදන ෙකොට පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනික 
විධියට බැලුෙව් නැහැ. ඒ නිසාම, සමහර ෙවලාවට පසු ගිය රජයට 
අෙපන් ෙචෝදනා එල්ල වුණා, ෙද්ශපාලන වශෙයන් බැලුෙව් නැහැ 
කියා. විෙශේෂෙයන් උපාධිධාරින්ට පත්වීම් ෙදන ෙකොට, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරින් හැටියට බඳවා ගන්න ෙකොට, ගාම 
නිලධාරින් හැටියට බඳවා ගන්න ෙකොට අපි කවරදාකවත් 
ෙද්ශපාලනිකව බැලුෙව් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කළා. පළාත් සභා ආදි තැන්වලත් පත්වීම් ලබා ෙදන 
ෙකොට සුදුසුකම් මතම තමයි රැකියා අවස්ථා ලබා දුන්ෙන්. කවුරු 
වරදක් කළත් -එක්තරා කාලයකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පැත්ෙතන් වැරැද්දක් වුණත්, ඊළඟට අෙප් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් 
යම්කිසි වැරැද්දක් වුණත්- ඒ වැරැදි නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ කියා මම 
හිතනවා. ඒ නිසා තමයි මා කිව්ෙව්, අරමුණ ෙමොකක් වුණත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි කියා. මා හිතන විධියට 
ෙම් ෙයෝජනාව පක්ෂ විපක්ෂ සියලුෙදනා අද අනුමත කරනවා. 
සුදුසුකම් මත ෙම් රෙට් අයට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම විය යුතුයි. 

සුදුසුකම් මත රැකියා අවස්ථා ලබා දීම තරුණ අසහනය නැති 
වන්න පධාන ෙහේතුවක් ෙවනවා. ෙම් රෙට් කැරලි ෙදකක් ඇති 
වුණා. ඒ නිසා අනාගතෙය්දීත් එවැනි තත්ත්වයන් ඇති 
ෙනොවන්නට අසහනය දුරු කරන ආකාරයට රැකියා අවස්ථා ලබා 
ෙද්වි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන 
අමාත්යාංශය තරුණයන්ට යම්කිසි අත් වැලක් ෙවන්න පුළුවන් 
අමාත්යාංශයක්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් 

ෙදන්න.  

ෙම් රට දියුණු කරන්න නම් විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් සංචාරක 
ව්යාපාරය, ධීවර කර්මාන්තය සහ කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න ඕනෑ කියන තැන සිටින ෙකෙනක්, මම. ඒ නිසා මම 
හිතනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග් -
පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙග්- හයිය, ශක්තිය ලැබිලා සංචාරක 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් සංචාරක ව්යාපාරය තුළ යම්කිසි 
වැඩ ෙකොටසක් කරගන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ෙම් රට දියුණු කරන 
පධාන ක්ෙෂේතයක් හැටියට සැලෙකන එම ක්ෙෂේතය තුළ ඉදිරි 
කාලෙය්දී අෙප් තරුණ දරුවන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියා. ඒක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම මම තවත් ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අපි ෙමය ආදර්ශෙයන් 
ෙපන්වන්න ඕනෑ. කටින් ෙනොව, සෑම තැනකදීම අප ඒ ආදර්ශය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ බව විෙශේෂෙයන් කියමින්, මා 
කලිනුත් කිව්වා වාෙග්, නැවත වතාවක් මා ෙම් ගරු සභාවට පත් 
කරන්න උදවු වූ පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මෙග් හද පිරි 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.56] 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ශුභාශිංසන 

පිළිගන්වමින්, අට වන පාර්ලිෙම්න්තුවට නැවත වතාවක් අප 
ෙතෝරා පත් කර එවපු, අපට වරම් දීපු, ඒ වාෙග්ම කළුතර 
දිසාෙවන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයගහණය 
කරවන්න කැප වුණු, ඒ ෙවනුෙවන් ෙපළ ගැසුණු, කළුතර දිසාෙව් 
දෑ හිතකාමි ජනතාව ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරමින් ඔවුන්ට 
අපෙග් හද පිරි කෘතෙව්දිභාවය පිළිගන්වමින් ෙම් වැදගත් 
පතිසංස්කරණය ඉල්ලා සිටින ෙමම ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටටත්, ජාතියටත් බරපතළ 
ආන්තරා සිද්ධ කිරීෙම් කියාවලියක් පාර්ලිෙම්න්තුව පිටත   
ෙහමින් ෙහමින් ෙහොෙරන් ෙහොෙරන් සිද්ධ ෙවද්දී ඒ පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හරිහමන් අවධානයක් ෙයොමු ෙනොවන 
තත්ත්වයක් තුළ ෙමවැනි ෙයෝජනාවලට වැඩි බරක්, වැඩි 
වැදගත්කමක් ලැබීම තුළ ඒ කියාවලි වසන් කිරීෙම් වුවමනාවක් 
පවතින බවකුත් යම් ෙකනකුට හිෙතන්න  පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජිනීවාවල සුදු උසාවි හදලා, ෙම් රෙට් රණ විරුවන් දංෙගඩියට 
දක්කන්න කැස කවන කියාවලීන් සිද්ධ වන බව වාර්තා ෙවනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පූර්ණ ආර්ථික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම ෙහවත් 
"සීපා" ගිවිසුම ගහලා ෙම් රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ මුළුමනින් 
ඉන්දියානුවන්ෙග් අතට පත් කිරීෙම් වෑයමක් තිෙබන බවත් 
සාකච්ඡා ෙවනවා; සංවාදයට භාජන ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, සීපා ගිවිසුම ගහන්ෙන් නැහැ කියා 
කරුණාකරලා ජාතියට බලවත් පකාශයක් කරන්න කියා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අප ඉල්ලීමක් 
කළා.   මම නැවතත් එය අවධාරණය  කරනවා, අෙප් රෙට් තරුණ 
පරම්පරාවට විධිමත් කමයක් හරහා රැකියා ලබා ෙදන්න කියන ඒ 
මූලික මනුෂ්ය අයිතිය ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුණු 
ෙවලාෙව්, ඒ ගැන සාකච්ඡා ෙවන ෙවලාෙව් මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා ෙම් කාරණය නැවත අවධානයට ලක් 
කරනවා. ඉන්දියාෙව් සිටින, විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තුන් 
ෙකෝටියක් වෘත්තික ජනයා සීපා ගිවිසුම හරහා ශී ලංකාවට ඇවිත් 
ෙම් රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ආකමණය කිරීෙම් වෑයමක් 
තිෙබන බව ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වග කියන ගරු අමාත්යවරෙයකුට මම 
කියනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සමෙය්, ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව තිෙබන තුරු සීපා ගිවිසුම ගහන්ෙන් නැහැ කියන 
අවධාරණය, ඒ සහතිකය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න කියා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ ගැන පකාශයක් කළා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
එෙහම පකාශයක් කරනවා අප දැක්ෙක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ඒ ගැන වග කීෙමන් කියන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහටත් එය කරන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
මා ර්ගෙයන් මම එය ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරනවා. 
"සීපා" ගිවිසුම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් කාල වකවානුෙව් 
ගහන්ෙන් නැහැ කියන සහතිකය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියා නැවත වතාවක් මා අවධාරණය කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වැදගත් 
ෙයෝජනාව එන්න තිබුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 09 වැනිදා, 10 වැනිදා;  
ජනවාරි මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සැසිය ආරම්භ වන ෙවලාෙව්යි. ඒ, 
ඇයි? එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වැරැදි පාරක ගියා නම්, 
පක්ෂ, පාට ෙහොය ෙහොයා මන්තීවරු තමන්ෙග් පාක්ෂිකයින්ට, 
ෙහංචයියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දුන්නා නම් ඒක වැරැදියි. 
හැබැයි, ඒ වැරැද්ද නිවැරැදි කරන්න තිබුෙණ් හංස පූට්ටුව -හංස 
පාලනය- ආපු මුල් ෙවලාෙව්. ඒ ෙවලාෙව් තමයි වැට බැඳීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න ඕනෑ.  නාම ෙයෝජනා කැඳවූවාටත් පස්ෙසේ 
පරණ දින දමා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රැකියා ෙතොග පිටින් 
chit එකට දීපු අවස්ථා තිබුණා. නමුත් ඒවා නැවැත්වූවාද? 
මන්තීවරුනි, ජාතික විධායක සභාෙව් ෙන්ද, ෙම් ෙයෝජනාව 
සාකච්ඡා කරන්න තිබුෙණ්? ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, SLTB 
එක, Sri Lanka Railways එක, විදුලිබල මණ්ඩලය වාෙග් 
ආයතනවල  රැකියාවලට ෙතොග පිටින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙහංචයියන් දමන ෙකොට මීයන් වාෙග් ජාතික විධායක සභාවල 
ලැගලා හිටපු උදවිය අද ෙම් ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ. 
ජාතික විධායක සභාෙව් තමන් එක්ක එකට ලැගලා හිටපු 
ඇමතිවරුන් රැකියා නැති දස දහස් ගණන් තරුණ තරුණියන් 

බලාෙගන සිටියදී, ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට  ෙතොග පිටින්, 
බුරුතු පිටින් chit එකට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන් 
දමනෙකොට - ඒ අසමජ්ජාති වැෙඩ් කරන ෙකොට - තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා ඒකට වැට බඳින්න තිබුෙණ්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, SLTB එකට ෙතොග පිටින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙහංචයියන් දමන ෙකොට තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා වැට 
බඳින්න තිබුෙණ්; නාම ෙයෝජනාවලට දින ඔන්න ෙමන්න තිබියදී 
වරායට ෙතොග පිටින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන් දමන 
ෙකොට තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා වැට බඳින්න තිබුෙණ්. 
කල් ගියාට පස්ෙසේ ෙම් ෙයෝජනා ෙගෙනන එෙකන් තමයි 
ෙත්ෙරන්ෙන්,  රෙට් ෙතොෙට් සිද්ධ වන, ෙම් රටට බරපතළ, 
අවදානම්කාරි, අන්තරායදායක, රෙට් ඒකීය භාවය වළ පල්ලට 
යන, ජාතික ආරක්ෂාව වළ පල්ලට යන ෙයෝජනා, කුමන්තණ 
වසන් කරන්න ෙම් ෙයෝජනා ෙගෙනන බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒවා කවුරු කළත් වැරැදියි.  
කාෙග් අතින් ද වරද වුෙණ් කියා  ෙනොෙවයි බලන්න ඕනෑ. ඒක 
නිවැරැදි කර ගන්නයි බලන්න ඕනෑ. 'ජාතික' කියා ගන්නා 
ආණ්ඩුෙවන්, සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙවන් අප ඉල්ලනවා, -  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මෙග් පළමුවැනි කථාව 

නිසා තවත් විනාඩියක් මට ලබා ෙදන්න. අද පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ජාතික සම්මුතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, SLTB එෙක් 
ඩිෙපෝව ඇතුෙළේ ජාතික සම්මුතියක් නැහැ; රාජ්ය ආයතන ඇතුෙළේ 
ජාතික සම්මුතියක් නැහැ. බුලත් ෙකොළයට ඡන්දය දීපු වරදට 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන් මාරු කරනවා, වැඩ තහනම් කරනවා, 
ෙසේවයට එන්න ෙදන එක වළක්වලා පල ෙනොකියා පලා 
ෙබදනවා. SLTB එක අද පළි ගන්නා මධ්යස්ථානයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව, 'ජාතික ආණ්ඩුව' කියන ඊනියා 
සංහිඳියාවට ගියා. කරුණාකරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගනුත් අප ඉල්ලනවා, ෙම් විධියට බුලත් ෙකොළයට 
කතිරය ගහපු මිනිසුන්ට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන්න ෙදන්න එපා, 
හිරිහැර කරන්න ෙදන්න එපා, ඒ මිනිසුන් මාරු කරන්න ෙදන්න 
එපා, ඒ අයෙග් වැඩ තහනම් කරන්න ෙදන්න එපා, ඒ අයෙගන් 
පළි ගන්න ෙදන්න එපා කියා. ඒ ඉල්ලීමත් අවධාරණය කරමින් 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 6.03] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් අටවැනි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු විධියට අද දවෙසේ ෙම් සභාව 
ආමන්තණය කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබෙහවින් 
සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරෙයකු 

99 100 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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විධියට ෙත්රී පත් වන්නට මා හට අවස්ථාව සලසා දුන් 
නාත්තන්ඩිය ආසනය පමුඛ ෙවන්නප්පුව, හලාවත, ආනමඩුව, 
පුත්තලම ආසනවල මෙග් ආදරණීය ජනතාවට ෙගෞරවාන්විත 
ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. ගෙම් තරුණ සමිතිෙයන් ෙද්ශපාලනයට ඈඳිච්ච 
සාමාන්ය පවුලක තරුණෙයක් වන මා  ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් 
තුළ 2011 වසෙර් නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණයත්, ඉන් අනතුරුව වයඹ පළාත් සභාවත් ජයගහණය 
කළා. ඒ වාෙග්ම 2015 ෙවද්දී ශී ලංකාෙව් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු බවට පත් වන්නට නාම 
ෙයෝජනා ලබා දීම පිළිබඳව අෙප් රෙට්  අගාමාත්ය -මෙග් පක්ෂෙය් 
නායක- ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට මා මාෙග් හෘදයංගම 
ෙගෞරවය ෙම් ෙමොෙහොෙත් පුද කරනවා. එතුමා ඒ නිවැරදි ෙතෝරා 
ගැනීම, හඳුනා ගැනීම කළ නිසා මට මෙග් දිස්තික්කෙය්, ඒ 
වාෙග්ම සමස්ත රෙට් ආදරණීය ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින්න, ඔවුන්ෙග් අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් විධියට 
නගන්න අවස්ථාවක් අද ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් වත්මන් රජෙය් සියලු මැති 
ඇමතිවරුන්ටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය සහ ශුභාශිංසනය එකතු 
කරමින්, අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අද දවෙසේ ඉදිරිපත් 
කළ  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට මා එකතු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ඉතාම ෙහොඳ, වැදගත් 
ඒ වාෙග්ම අද රෙට් තරුණයන් අතර කථා බහට ලක් වන 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ කුමන අරමුණකින් ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව සද්භාවයකින් යුතුව ඉදිරිපත් කළා නම් මම 
එතුමාට කියනවා, "මමත් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟයි" කියලා. 
නමුත්, ෙම් වන විට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඉතාම ශීඝෙයන් 
තමන්ෙග් ආසන පමාණය අඩු කර ෙගන තිෙබන නිසා, තමන්ෙග් 
ඡන්ද පදනම පහළ වැෙටමින් තිෙබන නිසා රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් ආදරය -ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය- දිනා ගන්න ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී පාෙද්ශීය 
සභා මැතිවරණයකුත් තිෙබන නිසා. එෙහම නම් තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු විධියට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සමාජෙය් 
තරුණයන් අතර ජීවත්වන ෙකෙනකු විධියට මා සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, නැවත ෙම් 
රෙට් තරුණයන් කුපිත කරලා, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ව යම් කිසි 
ආකාරයකට කුලප්පු කරලා රෙට් නැති පශ්නයක් මවා පාන්න 
උත්සාහ කරන්න නම් එපා කියලා. ෙමොකද, ෙම් අවස්ථාව ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවලා, ජාතික ආණ්ඩුවක් 
තිෙබන ෙමොෙහොතක්. ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව අද හැසිෙරන ආකාරය 
අපට බලන්නට පුළුවන්; අපට දකින්නට පුළුවන්. අද සියලු පක්ෂ 
එකතු ෙවලා, සියලු මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ එකතු ෙවලා  ෙම් රට 
තුළ යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්නයි යන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් දිස්තික්කෙය් මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකු වන ගරු අරුන්දික පනාන්දු  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් විධියට ගරු 
සභාව අමතමින් ඉතාමත් ෙහොඳ පකාශයක් කළා. වර්තමාන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා 
ජනාධිපතිවරයා විධියට කටයුතු කරද්දි ඔහු එක්ක සමගිෙයන් 
කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව එතුමා පකාශ කළා. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් සි ටින, එෙහම නැත්නම් මෙග් ආසනයට අසල්වැසි 
ආසනෙය් සිටින එතුමාට මා සුබ පතනවා. අද එතුමාට සාධාරණය 
ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබන්ෙන් මෙග් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් අගමැතිකම යටෙත්යි. එදා එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් දැවැන්ත 
ෙද්ශපාලන චරිතයක් විධියට, දිස්තික්කෙයන් ෙදවැනි ස්ථානය 
අරෙගනයි. එදා එතුමාට එවකට සිටි ජනාධිපති -අද පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තී- මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් නිසි තැන ලැබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, අද පාර්ලිෙම්න්තු list එෙක් අන්තිමට එල්ලිලා 
ඇවිල්ලාත් අෙප් රජය යටෙත්, යහ පාලන රජය යටෙත්, -ජාතික 
ආණ්ඩුව යට ෙත්- එතුමාට නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොතරම් අපූරු, ෙකොතරම් 
දැකුම්කලු, ෙකොතරම් සංහිඳියාෙවන් කටයුතු කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද කියන එක අප සියලු ෙදනාට දකින්නට 
පුළුවන්; බලන්නට පුළුවන්.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂාවලට තරුණ තරුණිෙයෝ 
එකතු ෙවද්දි, ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැෙබද්දී, කුමන ආකාරයට ද ඒවා 
ෙබදී ගිෙය් කියලා අපි ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. අෙප් ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "90 දශකෙයන් පස්ෙසේ 
මන්තීවරුන්ෙගන් ලියුම් ඕනෑ නැහැ" කියලා. 90 දශකෙයන් 
පස්ෙසේ මන්තීවරුන්ෙග් ලියුම් ඕනෑ නැහැ තමයි. නිල් බලකාෙයන් 
list එක ආවා. අෙප් ගෙම් රාජ්ය ආයතනවල තිෙබන 
තනතුරුවලට නිල් බලකාෙය් තරුණ තරුණිෙයෝ තමයි ඇතුළු 
වුෙණ්. නිල් බලකාෙය් සාමාජිකත්වය අරෙගන තමයි ඇතුළු 
වුෙණ්. නිල් බලකායට ඇතුළු ෙවද්දි ෙම් තරග විභාග තිබුණා ද 
කියන එක අපි පළමුෙවන්ම ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. අවුරුදු 20ක් 
ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
අයුක්තියට, අසාධාරණයට ලක් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
තරුණයන් අද අවුරුදු 40 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙම් 
වැඩකටයුත්ත ස්ථාපිත කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය, පණාමය 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට පිරිනමමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ. භා. 6.09] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිස 

මෙග් මංගල කථාව කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දීම සම්බන්ධව 
ඔබතුමා ඇතුළු අෙප් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාට  මාෙග් ෙගෞරවනීය 
පණාමය, ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

 වෘත්තිෙයන් ගුරුවරෙයකු හැටියට ෙද්ශපාලනයට ආ මම, 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා විසින් රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව 
ඉදිරිපත් කරන ලද  සභාව කල් තබන අවස්ථෘෙව්  ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා.  

ඒ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව කථා කිරීමට  පථම,  පථම වතාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට -ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නවකෙයකු හැටියට- විෙශේෂෙයන්ම මෙග් 
ෙගෞරවනීය පණාමය, ස්තුතිය මෙග් ආදරණීය ෙදමවුපියන්ට 
වාෙග්ම ෙබ්රුවල පමුඛ කළුතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මුලින්ම 
පදානය කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එයට 
ෙහේතුව තමයි කම්කරුෙවකුෙග් පුෙතකු හැටියට පාෙද්ශීය සභාෙව් 
මන්තීවරෙයකු බවට පත් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයා බවට පත් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට පත් ෙවලා, ඔබතුමාත් සමඟම පළාත් සභාව නිෙයෝජනය 
කරන්නට වරම හිමි ෙවලා, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට මෙග් ආදරණීය සහෘද ජනතාව අවස්ථාව 
ලබා දීම සහ විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් කළ කැපවීම. ඒ වාෙග්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

71,428ක් වැනි විශාල මනාප සංඛ්යාවක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධවත් එම ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය, ස්තුතිය 
පුද කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙබොෙහොම 
ආදරය කරන අය. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ වුණු මම එතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි, අද අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟත් සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කරන්නට 
ලැබීම ෙලොකු භාග්යයක් හැටියට විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මම 
අෙප් පක්ෂෙය් සියලු නායකයින්ට මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය, 
ස්තුතිය නැවතත් පුද කරනවා.  

ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධව කථා කරන විට මට 
හරි පුදුමයි ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාම ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගන ඒම සම්බන්ධව. ෙමොකද, රාජ්ය ෙසේවෙය්දී සුදුස්සාට සුදුසු 
තැන ලබා දීම ගැනෙන් ෙමයින් අපි කථා කරන්ෙන්. ජනතාව 
පතික්ෙෂේප කළ මන්තීවරෙයක්, මහජන නිෙයෝජිතෙයක් තවත් සුදුස්සන් සිටියදී ජාතික 
ලැයිසත්ුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව  නිෙයෝජනය කරලා ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම ඉතාමත්ම විහිළු සහගත තත්ත්වයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්.  

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

 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අප්පුහාමි- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

විවිධාකාරෙයන් මන්තීවරුන් පත් ෙවලා එනවා. නාම ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරලා ජනතාව ෙතෝරා ගන්නා මන්තීවරුන් සහ ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද මන්තීවරුන් එනවා. ෙම් 
සභාවට ඒ මන්තීවරුන් ආවාට පසුව ඒ සෑම මන්තීවරයකුටම සම 
අයිතියක් තිෙබන්ෙන්. ඔහු ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආවාද, ඔහු 
මනාප ලැයිස්තුෙවන් පළමු තැන ලබාෙගන ආවාද, ෙදෙවනි තැන 
ලබා ෙගන ආවාද, කාෙග් හරි වලිගයක් ෙවලා ආවාද කියන 
කාරණා අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සෑම ෙදනාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම අයිතිවාසිකම් තිෙබන මන්තීවරුන් බවට පත් 
ෙවනවා. එෙසේ සම අයිතියක් නැත්නම් ඔබතුමාටත් ඔය පුටුෙව් 
වාඩි වීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙමම ගරු මන්තීවරයා උත්සාහ කරමින් 
සිටින්ෙන් ඔවුන් පත් වුණු ආකාරය පිළිබඳව ෙචෝදනා මුඛෙයන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරමින්, එවැනි මන්තීවරයකු ෙයෝජනාවක් ෙගන 
ඒම මහා හෑල්ලුවක් ෙලස අර්ථ කථනය කිරීමටයි. මම හිතන 
හැටියට එතුමා නවක මන්තීවරෙයකු ෙවන්න ඇති. එතුමාෙග් 
ෙනොදැනුවත්භාවය වාෙග්ම, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට 
තිෙබන වරපසාද හා අයිතීන් පිළිබඳව අවෙබෝධයකින් ෙතොරව 

කරන ලද පකාශ හැටියට තමයි එම පකාශ දකින්න තිෙබන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා එම පකාශ හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පියල් නිශාන්ත ගරු  මන්තීතුමාට ඒ කරුණ පැහැදිලි ඇති. 

ඔබතුමා සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් පත්වීම පිළිබඳව 
අෙගෞරවයක් කළා ෙනොෙවයි ෙන්ද? ඔබතුමා එෙහම කළා නම් ඒ 
කථාව ඉල්ලා අස්කර ගන්නවාද? එෙහම නැත්නම් අපට  ඒ 
ෙකොටස ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක සෙහෝදර මන්තීවරෙයකුට 
වුවමනාෙවන් කරන ලද අපහාසයක් ෙනොෙවයි ෙන්ද? 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ ගරු නිෙයොජ්ය කථානායකතුමනි. 

මෙග් කථාෙවන් ගරු මන්තීතුමා අපහසුතාවට පත් වුණා නම් ඒ 
පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා.  හැබැයි, මම කිව්ෙව් සත්ය 
කථාවක්. ෙමොකද, රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව සමහර අය කරන 
පකාශත් එක්ක බැලුවාම, රාජ්ය ෙසේවය තුළින්ම ඇවිල්ලා රාජ්ය 
ෙසේවය විනාශයට පත් කරන නා යකෙයෝ ඕනෑ තරම් අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාට සිත් රිදීමක් සිදු වුණා නම් ඒ පිළිබඳව  
මෙග් කනගාටුව පකාශ කර සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 

කරනවා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් රැකියා ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වන 
ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා පකාශයක් කළා. එදා 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ධානෙය් අයට විතරයි රැකියා ලබා දුන්ෙන්, ඒ 
නිසා  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය හැඬූ කඳුළින් ෙබොෙහොම 
ෙශෝකෙයන් හා කලකිරුණු ස්වභාවෙයන් ෙමච්චර කාලයක් 
සිටියා කියලා එතුමා පකාශ කළා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය දැන් 

අවසන්. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවුරුදු විස්සකට වැඩි 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය තුළ රැකියා ඉල්ලා මහ පාරට 
බැස්ස තරුණ තරුණියන් අමු අමුෙව් මරලා ටයර් සෑයවල් මත 
යවපු යුගය අපට අමතක කරන්න බැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙකොෙහොම නමුත් වර්තමානය වන විට ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 

නිසා රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න ෙගොඩක් ෙදෙනකුට අද ඉතාම  
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වය පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අවසන් කිරීම සඳහා අප සියලු 
ෙදනාට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
ලබා දීෙම්දී සුදුස්සාට සුදුසු තැන ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක 
ඉතාම  ෙහොඳයි කියන එක පකාශ කරමින් මා නවතිනවා.    

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තුෂාර 
ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා. 

 
[අ.භා.6.18] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මට 

කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම 
තමුන්නාන්ෙසේට  විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඒ වාෙග්ම නවක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට අද 
දිනය මටත් සුවිෙශේෂි දිනයක්. අ පි ෙම් දියවන්නාව තරණය කරලා 
ෙම් ස්ථානයට එන්න -ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න- 
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කළ මුල් අවස්ථාෙව් ඉඳලාම හීන දැක්කා. 
විශ්වවිද්යාලයකින් අධ්යාපනය ලබලා ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට් තිෙබන පාෙරන් යනෙකොට එනෙකොට, 
"අෙන්! කවදා ෙහෝ දවසක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන්න ලැෙබනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතෙයකු 
හැටියට මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි" කියන හීනය දැක්කා. 

 1997දී පන්නල පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියට පත් 
ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ 2002දී ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව්ම උප සභාපතිවරයා 
හැටියට පත් ෙවලා, 2009දී වයඹ පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු 
හැටියට පත් ෙවලා, නැවතත් 2013දී වයඹ පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරෙයකු හැටියට පත් ෙවලා, 2015දී ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට පත් ෙවන්නත් මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, පඬුවස්නුවර ආසනෙය් ජනතාවට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු බවට 
පත් කරන්න මා හට 65,000කට ආසන්න  මනාප පමාණයක් ලබා 
දීම පිළිබඳව පඬුවස්නුවර ආසනෙය් ජනතාවට වාෙග්ම 
කුලියාපිටිය ආසනය, කටුගම්පල ආසනය, දඹෙදණිය ආසනය 
ඇතුළු සමස්ත කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මම පථමෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඒ එක්කම,  මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අෙප් 
පක්ෂෙය් නායක අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 
කථානායකතුමා ඇතුළු ඒ සියලු නායක කාරකාදීන්ට මෙග් 
ස්තුතිය, ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව වුෙණ්, රැකියා ලබා 
දීෙම්දී විනිවිදභාවයකින් යුක්තව නිසි වැඩසටහනක් ඇති කරන්න 
ඕනෑය කියන එකයි.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොතිබූ නිසා තමයි මාත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු විධියට පත් වුෙණ්.  අපරාධ විද්යාව 
පිළිබඳ හදාරලා, උපාධියක් අරෙගන 1995  වර්ෂෙය් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන ෙකොට මටත්  ඔය කියපු විධියටම 
රැකියාවක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිබුණා. ඒ නිසා, 
රැකියාවක් ලබා ගැනීම පැත්තකට දමලා ෙද්ශපාලනයට ඇතුළත් 
වුණා.  එෙහම පුද්ගලෙයකු හැටියට මෙග් පළමුවැනි කථාෙව්දීම 
ඒ හා සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම 
විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.  

 රැකියා ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී අපි විධිමත් කමෙව්දයක් 
සකස් කර ගත යුතුයි. ඒ විධිමත් කමෙව්දය සකසා ගැනීම පිළිබඳව 
අපට පශ්න තිෙබනවා. රැකියා ලබා දීම පිළිබඳ කාරණෙය්දී අෙප් 
විභාග කමය සම්පූර්ණෙයන් ගැටලු සහගත කාරණයක්. විභාග 
පිළිබඳව අප තුළ තිෙබන විශ්වසනීයත්වය දවසින් දවස, දවසින් 
දවස කඩා වැෙටනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අපට හයහමාරට සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න තිෙබනවා. 

පිළිතුරු දීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමාටත් විනාඩි අටක කාලයක් 
තමයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තව එක විනාඩියක් ෙදන්න. මට ෙමොකුත් කියා ගන්න 

බැරුව ගියා. ෙම් විභාග කමය පිළිබඳව දවස ගණෙන් අපට 
තිෙබන විශ්වාසය කඩා වැෙටනවා. නීති පෙව්ශ විභාගය ගත්තත්, 
ශිෂ්යත්ව විභාගය ගත්තත්, උසස් ෙපළ විභාගය ගත්තත් අපට ඒ 
බව ෙපෙනනවා. රැකියා  සම්බන්ධෙයන් පවත්වනු ලබන විභාග 
ගත්තාම වුණත් ඒ බව ෙපෙනනවා. සමහර ෙවලාවට එක 
ආයතනයකට, එකම දිස්තික්කයකින් තමයි  අෙප්ක්ෂකයන් 
එන්ෙන් කියලා දැන් ෙමතැනදී කියැවුණා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මම එක කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාත් අපිත් තමයි 
ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් මල් පාත්තිය වගා කෙළේ. අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවලා හිටවපු ෙම් මල් පාත්තිෙය් ෙවන ෙවන අයට මල් ෙනළන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩ දීලා තමුන්නාන්ෙසේලා පැත්තකට ෙවලා ඉන්න එක ගැන නම් 
මෙග් හිෙත් තිෙබනවා, ෙපොඩි කනගාටුවක්. ඒ නිසා මම අෙප් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට කියන්ෙන්, "කරුණාකරලා එන්න 
හඳුන්ෙනත්ති, අපිත් එක්ක මල් ෙනළන්න" කියලා. එෙසේ කියා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ. භා. 6.23] 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා අද ෙබොෙහොම වැදගත් ඵලදායී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න, 
ෙම් රාජ්ය ෙසේවයට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දවලින් ෙතොරව, 
ෙද්ශපාලන සුදුසුකම්වලින් ෙතොරව බඳවා ගන්න කියන ෙයෝජනාව 
තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් රෙට් උපාධිධාරින් වැනි වඩාත් 
ෙහොඳින් ඉෙගන ගත්ත අය  සිටියදී  රාජ්ය ෙසේවයට ෙද්ශපාලන 
හිතවත්කම් මත බඳවා ගන්න එක නවත්වන්න කියන ෙයෝජනාව 
තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ.  

අද වන විට ලංකාෙව් හැම දහසය ෙදෙනකුටම එක් ෙකෙනක් 
වශෙයන් අෙප් රාජ්ය ෙසේවය තුළ ඉන්නවා. දහතුන් ලක්ෂයක් ෙම් 
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. මීට අවුරුදු දහයකට 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රාජ්ය ෙසේවෙය් හිටිෙය් හත්ලක්ෂයයි. එෙහම 
නම් අපට බලන්න ෙවනවා, පසු ගිය වකවානුෙව් ෙකොෙහොමද ෙම් 
අය බඳවා ගත්ෙත්, ෙකොෙහොමද ඒවා කියාත්මක වුෙණ් කියලා. 
ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගැනීම විතරක් 
ෙනොෙවයි, එක වකවානුවක් තිබුණා, ආණ්ඩුවක් ආවාම ඒ 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධ රජෙය් ෙසේවකයන් ෙගදර යවන; මාරු කරන; 
උසස්වීම් නවත්වන.  

රජෙය් ෙසේවෙය් ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත් අපට 
ෙපෙනනවා, 1990 දශකය වන ෙතක්ම රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා 
ගත්ෙත් ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත බව. ඒ රජයට හිතවත් අය 
විතරයි බඳවා ගත්ෙත්. උපාධිධාරින් රැකියා නැතුව ඉන්නවා කියලා 
කිව්වා. නමුත් අෙප් පක්ෂෙය් නායක වත්මන් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා 1978 - 1989 කාලෙය් දී  ෙයෞවන කටයුතු හා 
රැකී රක්ෂා ඇමති ෙවලා සිටියදී ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලින් 
එළියට ආ හැම උපාධිධාරියකුටම රැකියාවක් ලබා ෙදන්න 
උපාධිධාරි රැකියා ස්ථාපන කමිටු පිහිටුවා තිබුණා මට මතකයි. එදා 
හැම අවුරුද්දකම විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට ආ උපාධිධාරියකුට 
අවුරුද්දක් යන්න ඉස්සර ෙවලා රක්ෂාවක් ලැබුණා. 1994 අපි 
බලෙයන් ඉවත් ෙවනෙකොට රැකී රක්ෂා නැති උපාධිධාරින් හිටියා 
නම්, ඒ ෙගොල්ලන් මාස ගණනක් විතරයි රැකී රක්ෂා නැතුව 
හිටිෙය්. ඒ විධියට අපි කටයුතු කරමින් සිටියදී තමයි ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණු රජය බලයට පත් ෙවලා රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් තිස් හතළිස්දහසක් එක්කාසු වුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1989 දී තමයි මා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්.  එදා ෙම් රෙට් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැල්ලක් 
තිබුණා මට මතකයි. ෙදපැත්ෙත්ම තරුණෙයෝ දහස් ගණනක් නැති 
වුණා.  එදා හිටපු රණසිංහ ෙපේමදාස  ජනාධිපතිතුමා  තරුණයන් 

පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කළා මට මතකයි.  ඒ 
ෙකොමිසෙමන් කිව්වා, තරුණ අසහනයට - ෙම් පශ්නයට - 
උත්තරය නම්, විභාගවලින් ෙතෝරා ගන්නා සුදුස්සන්ට  
සුදුසුකම්වලට අනුව රැකියා ලබා දීමයි කියලා. අපි කියන්නට 
සන්ෙතෝෂයි, ඉතිහාසෙය් පථම වරට තරග විභාගවලින් සුදුස්සන් 
ෙතෝරා  රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම් කමය ඇති කෙළේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් දී හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා බව. ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමාත්, 
මමත් එදා ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. එදා ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටපු මන්තීවරුන් විධියට කිසිම ෙකෙනකුට රැකියාවක් ෙදන්න 
අපට බැරි වුණා. ගුරුවරුන් බඳවා ගත්ෙත් විභාගවලින්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න. අපි කාලය දීර්ඝ කර ගනිමු.  

කාලය තවත් විනාඩි දහයකින් දීර්ඝ කරලා ෙදන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමය සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාව 
පිළිබඳ විවාදයක් ෙන්. ඒ නිසා පශ්නයක් නැහැ.  

එදා තමයි ෙම් විභාග කමය පටන් ගත්ෙත්. එදා අලුත් 
මන්තීවරයකු විධියට 1989 ඉඳලා 1994 ෙවනකල් එක් 
ෙකෙනකුවත් රැකියාවකට දමා ගන්න මට බැරි වුණා. අපි එදා ඒ 
කමය ආරම්භ කළා. නමුත් කාලයත් සමඟ ඒ කමය ආපස්සට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන ඕනෑ එපාකම්වලට අනුව 
රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම් කමය නැවතත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට සහ රාජ්ය ෙසේවෙය් හැම 
රැකියාවකටම අපි නිලධාරින් බඳවා ගන්ෙන් විභාගවලින්. අපි දැන් 
ලබන මාසෙය් මුල් සතිෙය් - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker)  
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. 
එෙහම නැත්නම් අපට සභාෙව් අවසරය  ලබා ගන්න අවශ්යයි. ඒ 
නිසා පුළුවන් නම් ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩි ෙදකකින්  අවසන් 
කරන්න.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
විනාඩි ෙදකකින් අවසන් කරන්න කිව්වාට, මම උත්තර 

ෙදන්න  ඕනෑ ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. සභාෙව් 
කාලය  තවත් විනාඩි දහයකින් දීර්ඝ කරන්න කියලා  මා ෙයෝජනා 
කරනවා. මම හිතන විධියට පශ්නයක් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න තවත් විනාඩි ෙදකයි 

තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් 

ඉදිරියට - දැනට මම හිතන විධියට රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු ඇතුළු 
රජෙය් ෙසේවෙය් කම්කරුවන්, රියදුරන් හා කාර්යාල කාර්ය 
සහායකයන් විතරයි විභාග පවත්වන්ෙන් නැතිව බඳවා ගන්ෙන්. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව අපි 
වඩාත් සුදුසු කමෙව්දයක් හදනවා. ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේලා 
කළ ෙචෝදනාවක් තමයි රජෙය් මණ්ඩලවලට, සංස්ථාවලට හා 
අධිකාරිවලට බඳවා ගැනීෙම් දී ෙද්ශපාලන ඕනෑ එපාකම් අනුව  
බඳවා ගන්නවා කියන එක. පසු ගිය කාලෙය් එය කියාත්මක 
වුණා. මම හිතන විධියට රජෙය් සංස්ථා, මණ්ඩල හා අධිකාරිවලට 
බඳවා ගැනීෙම් දීත් දැනට රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට බදවා 
ගැනීෙම් කියා පටිපාටියම කියාත්මක කරන්න ඉදිරිෙය් දී අපට 
පුළුවන් ෙවයි. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අදාළ නිලධාරි මහත්වරුන් එක්ක කථා 
කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරලා, වඩාත් සුදුසු 
කමෙව්දයක් ෙයොදාෙගන ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 
ෙයෝජනාව අනුව කටයුතු කරන්න කල්පනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, 2015 ජනවාරි අට වැනි දා පත් 
වුණු අෙප් ආණ්ඩුව  කිසිම ෙද්ශපාලන පළි ගැනීමක් සිදු කරලා 
නැහැ; කිසිම ෙද්ශපාලන මාරුවීමක් කරලා නැහැ කියන එක. ඒ 

විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයාට වැඩිෙයන්ම සලකපු 
ආණ්ඩුවක් විධියට 2015 ජනවාරි අටවැනි දා පිහිටවපු අෙප් 
ආණ්ඩුව  රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් දහදාහක වැටුප් වැඩිවීමක් 
ලබා දීම, ඒ වාෙග්ම විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම 
වැනි විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කර තිෙබනවා.  

තවත් කාරණා කිහිපයක් ගැන කියන්න තිබුණත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මට  කාලය ලබා ෙනොදුන්න එක ගැන 
මම කනගාටු ෙවනවා. කාලය දීර්ඝ කරන්න දුන්ෙන්ත් නැහැ. 
එෙහම නම් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 සැප්තැම්බර් මස 23 වන 
බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 ெசப்ெரம்பர் 23, தன்கிழைம 

பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
 It being 6.30  p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 23rd 

September, 2015. 

109 110 





 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 ෙදසැම්බර් 2 දිනැති අංක 
1891/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්  පළ කරන ලද නියමය;   

(ii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 ෙදසැම්බර් 12 දිනැති අංක 
1892/39 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 
1895/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(iv) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජනවාරි 22 දිනැති අංක 
1898/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(v)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජනවාරි 29 දිනැති අංක 
1899/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(vi)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ   භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙපබරවාරි 14 දිනැති අංක 
1901/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(vii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙපබරවාරි 24 දිනැති අංක 
1903/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(viii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 මාර්තු 17 දිනැති අංක 1906/7 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(ix) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2015 
ජනවාරි 29 දිනැති අංක 1899/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය);  

(x) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2015 
ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය);  

(xi)  1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත, 1969 
අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 
1903/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග; 

(xii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් පනවන ලදුව 2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/39 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

(xiii) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 වැනි අධිකාරය වූ)  
සුරාබදු ආඥාපනෙත් 28 (අ) වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 16 
(ඇ) වැනි වගන්තිය යටෙත් අරක්කු හා බියර් නිෂ්පාදකයන් විසින් 
ෙගවිය යුතු අවම මාසික සුරා බද්ද සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් පනවන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 1901/19 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙව්දනය (අංක 973 දරන 
සුරා බදු නිෙව්දනය); 

(xiv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 
2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2014 සැප්තැම්බර් 
30 දිනැති අංක 1882/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝගය; සහ  

(xv) ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුව සහ සිංගප්පූර් 
ජනරජ ආණ්ඩුව අතර ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව 
බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු ෙනොෙගවා මග හැරීම වැළැක්වීම 
සඳහා 2014 අෙපේල් 3 වැනි දින ඇතිකර ගත් ගිවිසුම.- [ මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම්. ෙයෝජනා අංක 1; ගරු 

සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

Mr. Speaker, I - [Interruption.] 

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

හිටුවන ෙයෝජනාව සභානායකතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අද 
ඉදිරිපත් කරන යම් මුදල් ෙරගුලාසියක් සඳහා කියායි අපට ආරංචි 
වී තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ පිළිබඳව කිසිම පූර්ව දැනුම් දීමක් නැහැ. 
සභාෙව් එෙහම  අද දින යමක් ඉදිරිපත් කර අද දිනම හදිසිෙය් 
ගැනීම සභාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලාට සිදු කරන අසාධාරණයක්. 
ෙම් සම්බන්ධ ලියවිල්ලවත් අධ්යයනය කරන්න මන්තීතුමන්ලා 
හමුවට පත් කර නැහැ. ෙම් මුදල් පිළිබඳ ෙරගුලාසියි. ෙම් ස්ථාවර 
නිෙයෝගය අත් හිටුවන කියා මාර්ගය වැරදියි. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉතාමත් ෙගෞර වෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර සම්පදායයන්  අනුගමනය කරන්න 
කියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඊෙය්ත් කථා කළා. 

මම සභානායකතුමා සමඟත් කථා කළා.  ඊළඟ දවෙසේත් අපි 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා.  හැබැයි, ඊළඟට  මම ඒ අවස්ථාෙව්දී, - 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි ෙම්ක කථා කළා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි කථා කළා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවුරුත් දන්ෙන් නැතුව පනතක් ෙගෙනන්න බැහැ.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය 

ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. අපි දැන ගන්න ඕනෑ, ඒෙක් ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන් කියා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ෙවනුෙවන් විවාදයක් සඳහා තවත් දවසක්  ලබා දීමට 

සභානායකතුමා එකඟ ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි තව දවසක් ලබා දීමට සූදානම්. 

We are willing to give another date. -[Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Are you only going to move it and not to have a 

Debate today?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
So, let us have a Debate.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, you move it but adjourn without a Debate. That is 

okay.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will give you another date.  -[Interruption.] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We cannot allow a Debate. You cannot do this. -

[Interruption.] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(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)  
ඊෙය් පක්ෂ නායකයන් ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන එකඟත්වයකට 

පැමිණීමට සාකච්ඡා කර තිබුණා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එකඟ වුණා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්ත්, අද රැස් ෙවලා මිනිත්තු 10කින්, 

15කින් අෙප් අනික් වැඩ කටයුතු කර විසුරුවා හරිනවාට වඩා අද 
විවාදය ආරම්භ කර ඊළඟ දවෙසේ ඡන්දය ගන්න එක ෙහොඳයි 
 කියායි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය ෙනොෙවයි, මට තිෙබන්ෙන්. මට 

තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙය්යි -  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාට අයිතිවාසිකමක් නැහැ. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පක්ෂ නායකයින් හැටියට අපි ලෑස්තියි, අද දින ෙමය විවාද 

කරන්නත්, ඡන්දය ගන්න එක කල් දමන්නත්. ෙම්වා නිකම් කල් 
දමන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, -  [බාධා කිරීම්] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමාට මා අවස්ථාව ෙදන්නම්, 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු අගාමාත්යතුමා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් කාලයත් ෙයොදවා ගන්න ඕනෑ. අපි ෙම් 

ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙමය විවාද කරන්න බැහැයි කියා යනවාය 
කියන්ෙන් මිනිත්තු 10කින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් කටයුතු 
ඉවරයි. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා කියන හැටියට - [බාධා කිරීම්] 
අහගන්න, වට්ටක්කා ෙගඩිය. බාධා කරන්න බැහැ. අපි ලෑස්තියි, 
ඕනෑ තරම් ෙව්ලාව ෙදන්න, ඕනෑ තරම් වැඩ කටයුතු කරන්න. මහ 
ජනතාව දැන ගන්න කැමැති වුණත් ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය 
ගැන කිසිම විවාදයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ෙම් ෙයෝජනා 
සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න නම් දවසක් වැඩක් නැහැ. මා 
හිතන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන - [බාධා කිරීම්] අද ෙම් 
විවාදය අවසන් කරන්න එපා. නවක මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ඒ අයටත් අවස්ථාව දීලා, ඕනෑ නම් ඔක්ෙතෝබර් 
06වන දා ඡන්දයක් ගන්න. අපට පශ්නයක් නැහැ. මම කියන්ෙන් 
විවාදය ආරම්භ කරන්න.  ෙම් විවාද කරන්ෙන් ෙම් ෙරගුලාසි 
ෙනොෙවයි, රෙට් ආර්ථිකය.  ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට එළෙඹන්න කලින් 

පකාශයක් කරන්න කැමැතියි. පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීමක් 
තිබුණා ද, නැති ද දන්ෙන් නැහැ. මමත් පක්ෂ නායකෙයක් හැටියට 
නම් කර තිෙබනවා. මට නම් කියා නැහැ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහත්මයාත් පක්ෂ නායකෙයක් හැටියට නම් කර තිෙබනවා. 
නමුත් අපට කියා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි -  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක Minutesවල තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක තියන්න බැහැ ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා රැස්වීමක් තිබ්බා. ඊෙය් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා රැස්වීම අපට නම් කියා තිබුෙණ් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පක්ෂෙයන් 4 ෙදෙනක් නම් කර 
තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා තමයි නම් කෙළේ. 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. ඒක තමයි. ෙම් ගැන අපට දන්වා නැහැ. 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! මම දැන් ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් ගරු සභාෙව් 

කටයුතු ෙමතැන පවත්වලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම් ගැන සාකච්ඡාවට 
තාවකාලිකව අත් හිටුවලා, අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කර ඉතිරි වැඩ 
කටයුතු කරමු කියා. [බාධා කිරීමක්] 

 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි ඒකට  විරුද්ධයි. ඒ ෙයෝජනාවට විරුද්ධයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමා, ඊට අමතරව පශ්නයක් පැන නඟිනවා, 

ෙම් ෙයෝජනා හය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 2013 අංක 36 දරන 
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට 
පැවරුන බලතල අනුව. අද දින විවාදයට ගැනීමට නියමිත ෙම් 
ෙයෝජනා හය සම්බන්ධෙයන් රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙය් තිෙබන්ෙන් 
කුමක්ද? 

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8වැනි වගන්තිෙය් 
ෙමෙසේ සඳහන්  ෙවනවා: 

"(1) අමාත්යවරයා විසින් ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, ෙම් පනෙත් ෙතවන 
උපෙල්ඛනෙය්- 

 (අ) II වන තීරෙයහි, IV වන තීරෙයහි සහ V වන තීරෙයහි 
දැක්ෙවන උපරිම සීමා අතුෙරන් කිසිවක්;  

 (ආ) III වන තීරෙය් දැක්ෙවන අවම සීමා, නියමයක් මඟින් 2015 
මැයි මස 31 වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙවනස් කිරීම ෙහෝ 
විවර්තනය කිරීම ෙහෝ කරනු ලැබිය හැකි ය." 

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 
පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙවනස් කිරීම් 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්  මැයි මාසෙය් 31වැනි දාට ෙපර 
විතරයි කියලා. ෙම් වන විට මැයි මාසෙය් 31වැනි දා පහු ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට විසර්ජන පනත අනුව ෙම් ෙවනස් කිරීම් 
කරන්න දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බැහැ. ෙමොකද, ෙම් පනතට 
පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳී සිටිනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවසරය 
ලබාදී තිෙබන්ෙන් මැයි මාසෙය් 31වැනි දාට ෙපර ඒවා සම්මත 
කර ගන්න ඕනෑය කියලායි. ෙමම ෙයෝජනා හය 2015 අෙපේල් 
මාසෙය් 21වැනි දින තමයි පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය පතයට ඇතුළත් 
කෙළේ. ඉන් අනතුරුව මැයි මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාර හයක් 
පැවැත්වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම ජුනි මාසෙය්ත් 
පාර්ලිෙම්න්තු වාර ගණනාවක් පැවැත්වුණා. එෙසේ වාර ගණනාවක් 
පැවැත්විලා ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කර ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට අනුමැතියට ලක් කර ගැනීම 
2015 මැයි මාසෙය් 31වැනි දාට ෙපර කරගත යුතුව තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා දුන් 
ජනවරම ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව -[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙනොෙවයි, ඉදිරිපත් ෙකොට අනුමත කර ගැනීමට කියලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද ඉදිරිපත් කිරීම විතරයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"... නියමයක් මඟින් 2015 මැයි මස 31වැනි දින ෙහෝ එදිනට 

ෙපර ෙවනස් කිරීම ෙහෝ විවර්තනය කිරීම ෙහෝ කරනු ලැබිය හැකි 
ය." කියා තමයි ඒ පනෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඊ ට ෙපර කරන්න 
ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ, - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු සභානායකතුමනි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. එතුමා කථා 

කර අවසන් වුණාම ඔබතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථා කර අවසන් නැහැ, ගරු සභානායකතුමා. මට 

ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවක්. අපි ඉදිරිපත් 

කරනවා,-   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි  පශ්නය.  

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අලුත් 

විසර්ජන පනතක් ෙනොෙවයි ෙන්. අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පසු 
ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සම්මත කරගත් ෙයෝජනා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඊළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් වන ෙතක් 
වලංගුයි. ඒ නිසා, අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවටය කියලා අලුතින් 
ෙගෙනන්න බැහැ. අප බැඳිලා සිටින්ෙන් පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනයටයි. ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙයෝජනා තමයි මැයි මාසෙය් 
31වන දාට ෙපර සම්මත කරගත යුතු වන්ෙන්. මැයි මාසෙය් 
31වන දා වන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීමක් සිද්ධ 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. මැයි මාසය තුළම පාර්ලිෙම්න්තුව හය 
වතාවක් කැඳවා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි පධාන පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අපි පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 8වන දා ජන 
වරම හඳුනා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙබොෙහෝ කටයුතු එකිෙනකාට ඕනෑ විධියට ෆුට් ෙබෝලයක් එෙහේට 
ෙමෙහේට ගහන විධියට තමයි උපෙයෝගි කරෙගන තිබුෙණ්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව අයාෙල යන තැනක් බවට පත් ෙවමින් තිබුණා. 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයන්, රීතින් 
මුළුමනින් උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා 
වර්තමාන පාලනයට වගකීමක් තිෙබනවා, යළි ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව 
තමන්ෙග් වගකීෙම් පීල්ෙල් සිටුවන්න. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්ත් ඒ අයාලෙය් යන ස්වභාවයටයි. මා 
දැනගන්න කැමැතියි, ෙමහි තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය. 
කරුණාකර එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා නීති පශ්නයකුයි මතු 

කරලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව මැයි 31ට 
ඉස්සර ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 
හැබැයි එක එක අවස්ථාවලදී එක එක සිදුවීම් නිසා සමහර විට 
ෙමය සම්මත කර ගන්න බැරි ෙවනවා. එෙහත් ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. රට දන්නවා. මැයි 22වන දා ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් 
කරලා 23වන දා ෙහෝ 24වන දා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියා 
නම්, එහිදී අවස්ථාව තිෙබනවා එය ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහත් 
ෙකෙසේ ෙහෝ- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මැයි මාසෙය් හය වතාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව කැ  ඳවා තිෙබනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරි.  පනෙත්  කියන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙවලාෙව් සාකච්ඡාවට 

ගන්න කියලා.  ඉදිරිපත් කරන්නයි ඕනෑ; you must give notice. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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එතෙකොට අපි දන්නවා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒකයි සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එය සම්මත කරන්න වුවමනා නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් අපි ෙම් යන්ෙන් ෙවනස් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] අද 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පසුව තමයි ෙවනස් කිරීෙම් 
අයිතිය ලැෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ අෙපේල් 
මාසෙය්. එදා අයිතිය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය 
ලැෙබන්ෙන් අදින් පසුවයි.  එතෙකොට ෙමහි හරි පැහැදිලියි, 
ෙවනස් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් අදින් පසුවයි කියන 
එක. ෙමහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "නියමයක් මඟින් 2015 මැයි 
මස 31වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ විවර්තනය 
කිරීම ෙහෝ කරනු ලැබිය හැකිය."   "එදිනට ෙපර" ෙවනස් කිරීම 
කරන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්. දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අද  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණාට පසුව තමයි ෙවනස් කිරීම සිද්ධ 
වන්ෙන්.  ඒ නිසා මැයි මාසෙය් 31ෙවනි දාට ෙපර ෙම් ෙවනස් 
කිරීම සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදනවාද? දැන් 

කථානායකතුමා කිව්වා සාකච්ඡා කරමුය කියලා.  එතෙකොට ෙම් 
නීතිමය පශ්නය ගන්න.  මම දන්නා නීතිමය පශ්නය අනුව 
31ෙවනි දා ඇති. අනික ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය විවාද කරනවා 
නම්, ඡන්දය විමසලා ෙලෙහසිෙයන්ම ගන්න පුළුවන්.   රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන විවාදයක් ඇති කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්නයි අපි 
බලන්ෙන්. දැන් විපක්ෂෙය් ෙකොටසක් කියනවා "අපිට එපා. අපිට 
එපා." කියලා.[බාධා කිරීම්] අර පරණ ආණ්ඩුව තිබියදී අපි විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉඳෙගන විවාදයක් ඉල්ලනෙකොටත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙදන්න බැහැ කිව්වා. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් විවාදයක් ෙදන්න 
හදනෙකොටත් එපා කියනවා. [බාධා කිරීම්] අපට විෙව්චනය 
කරන්න කියනවා.  ෙහොඳ කියන්න කියනවා. 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! අපි ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික කරලා, ඊළඟට 

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වමු. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමෙහම විපක්ෂයක් මම දැකලා නැහැ.  ඒකාධිපති 

විපක්ෂයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් අද තිෙබන්ෙන් ඒකාධිපති 
විපක්ෂයකුයි, පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවකුයි. ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා කියන කරුණු ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි ෙම් ගැන 

විවාද කරන්න කැමැතියි. නමුත් එය නීති විෙරෝධියි.  මුදල් පනත් 
ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට ෙනොදී හදිසිෙය් අද 
ඉදිරිපත් කරන කමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 
පටහැනියි. කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් විවාදය තීරණය 

කරන්ෙන් ඡන්දයකින් නම්, ඡන්දයක් විමසන්න. But, you 
cannot proceed without the consent of the House. 

ෙදවැනි කාරණය තමයි, අනුර කුමාර දිසානායක අෙප් 
විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා නඟලා තිෙබන බරපතළ නීතිමය 
පශ්නය. ෙම් පශ්න ෙදක සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා තීරණයක් 
ගන්න. දැන් ෙමය අවුලක් කරන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුව  
විනාඩි කීපයකට ෙහෝ කල් තියලා, පක්ෂ නායකයන් හැටියට අපි 
රැස් ෙවලා, ෙම් පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න එක වඩා ෙහොඳයි. 
නැත්නම් ෙම් ගැන ඡන්දයක් විමසන්න. ඡන්දයක් විමසන්ෙන් 
නැතිව ඔබතුමාට අද ෙම් විවාදය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. ඒ 
කාරණය අපි කියනවා. - [Interruption.] No, that is the 
normal procedure. Now, the Hon. Leader of the House 
has sought the consent of the House and we have said, 
“No.” It is up to the Hon. Speaker to put it before the 
House for Vote. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
We will discuss this at the Party Leaders' Meeting.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Okay. -[Interruption.] No, not later. You cannot 

proceed now.  You have to suspend the House. - 
[Interruption.] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Shall we argue this?  කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ෙම් කාරණය 

විසඳා ගනිමු. ඔබතුමා කිව්වා ෙම් ගැන කථා කරන්න එන්න 
කියලා.  ෙම් තුන් වැනි අයිතමය එෙහමම තියලා-[Interruption.] 
Wait! We  will allow Item No. 3 to stand as it is without 
taking a Vote. There are some other outstanding matters. 
So, we will finish them. ඊළඟට ෙම් ෙයෝජනා අරගන්න. අපට 
පස්වරු හතරට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව රැස්  ෙවන්න 
තිෙබනවා. අපි සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමා එක්ක තීරණයට එකඟ 
වුණාම, එක් ෙකෙනකු ෙදෙදෙනකු කෑ ගහනවා කියලා ෙම් 
කටයුතු නවත්වන්න බැහැ. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? අපි 
කියනවා, විවාදයක් තියන්න කියලා. විපක්ෂය කියනවා, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි ෙම් ගැන කථා කරමු කියලා. 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් විපක්ෂය එෙහම කියනවා. හැබැයි, ෙමතැන ඉන්න 

ෙදෙදෙනක් ෙහෝ තුන්ෙදෙනකුට ගැටලුවක් හදා ගන්න ඕනෑ නිසා 
ෙන් ෙමෙහම කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාස්ෙසේලාට- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන හිතුෙව්වත් නැහැ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අගාමාත්යතුමාෙග් 

කථාවට බාධා කරන්න එපා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙතක් කල් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන හිතුෙව් 

නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පින් සිද්ධ ෙවන්න පිනට ආෙව්. 
ඒ නිසා අඩු ගණෙන් ඒ පක්ෂය කියන එක කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අපි අද විවාද කරන්න නියම කරලා 
තිෙබන්ෙන් 2014 වර්ෂයට අදාළ නියම පිළිබඳවයි. 2015 වර්ෂයට 
අදාළ ඒවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] එක මා දන්නවා. ෙම් නියම 
අපි ෙගෙනන්ෙන් තාවකාලික ෙහෝ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් 
තුළින් ෙගනාපු ඒවා හැටියට ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා තමයි ඉල්ලා 
සිටිෙය්, ෙම් නියම අලුත් ආණ්ඩුව යටෙත් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා පමාද වූෙය් කිසිෙසේත්ම අෙප් පමාද 
ෙදෝෂයකින් ෙනොෙවයි. මා ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් තමයි 
කෙළේ. ෙමොන විධියකින්වත් ෙම් නියම 2015 වර්ෂයට අදාළ ඒවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් නියම  මැයි මාසයට කලින් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ 
බව සැබෑව. ඒක තමයි අපි නිවැරදි කරන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ෙම් ගැන ඔච්චර සද්ද කරන්ෙන් නැතුව විවාදයක් 

ඉල්ලන්න ෙකෝ.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පක්ෂ නායකයන්ෙග් එකඟත්වය ගත්තාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන විවාද කරන්න, 

එච්චරයි. [බාධා කිරීම්] ඒ කාලෙය් තිෙබන හුඟක් ෙද්වල් එළියට 
එනවා. ඒවා නවත්වන්න බැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පරණ ඒවාට භය ෙවලා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක භය නිසා ෙවන්න ඇති ෙම් සද්ද කරන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් පධාන කටයුත්ත තමයි, 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සභාව  රැස් වන එක. 

තවත් කාරණා ෙදක තුනක් තිෙබනවා. විපක්ෂය කියනවා නම් 
අද විවාදයක් එපා කියලා අපි ෙමතැනින් නවත්වන්නම්. ඉතිරි වැඩ 
ටික ඉවර කරලා පැය භාගයකින් යන්නම්. ඒත් ෙම්ක මතක තියා 
ගන්න. ආණ්ඩුව ලෑස්ති වුණා විවාදයක් ෙදන්න. ඕනෑ ෙදයක් ගැන 
කථා කරන්න. විපක්ෂෙය් ෙදතුන් ෙදෙනක් කිව්වා ඒක කරන්න  
බැහැ කියලා. එච්චරයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙවොත් 
අද ෙම් විවාදය ගන්න එපා කියලා, අපි ලෑස්තියි අද ගන්ෙන් නැතිව 
ලබන මාෙසේ 6වැනි දා විවාදයට ගන්න. ඒක අපට පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතිමය වශෙයන් ෙම් ගැන 
වාර්තා කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලා දැන් කියන්න ෙම් විවාදය ඕනෑ ද එපා ද කියලා? 

එච්චරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. අපි තවත් මහන්සි ෙවන්න වැඩක් 
නැහැ. එපා නම් එපා. විවාදයක් එපා නම් එපා. ඉවරයිෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි 

ෙම් ෙයෝජනාෙව් හරය පිළිබඳව තවම සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා 
නැති බව. ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් 
ෙනොෙයක් පකාශ කළා ෙම්ක  ෙදදහස් දහහතෙර් එක, පහෙළොෙව් 
එක කියලා. ඒවා ෙමතැනට අදාළ නැහැ. දැන් අපි ෙම් විවාද 
කරන්ෙන් ෙම් නියම හරි විධියට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා ද, නැද්ද කියන එකයි. ඒක වැදගත් පතිපත්තියක් ගරු 
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අගමැතිතුමා ෙපන්වපු හැටියට. මුදල් පනත්වලට කල් ෙදන්ෙන් 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් නිසා. ඉංගීසිෙයන් කියනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තමයි "supplies" ෙදන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව 
පකාශ කරපු ෙජෝන් පිම් කියන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා කිව්වා, 
“Unless you redress those grievances, we will not give you 
the supplies.” කියලා. අන්න ඒ පදනම මත තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් විෙව්චනවලට සවන් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
පතිපත්තිය මත තමයි එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවත් කටයුතු 
කරන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමා ඒ බව ඉතාම ෙහොඳට දන්නවා. එතුමා 
ෙම් ෙජෝන් පිම්ෙග් කථාව මීට ඉස්ෙසල්ලාත් කියලා තිෙබනවා. ඒ 
කාලය ලබා දීම ඉතාම අවශ්යයි. කරුණාකර මතක තියා ගන්න 
අලුත් මන්තීවරුන් 67 ෙදෙනකු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න බව. 
ඒ අය ෙම් මුදල් විෂය ගැන අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න ඉතාම 
ආශාෙවන් ඉන්නවා. අෙප් ගරු මන්තීවරුන් කථා කරන්නට 
මෙගන් අවස්ථාව ඉල්ලූ නිසා, ඒ අයෙග් හිත්වල ඒ කාරණය ගැන 
ෙකොයි තරම් උනන්දුවක් තිෙබනවාද කියලා මම දන්නවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ නිසා  අපි ඒ අයට  කාලය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ ෙද්වල් පරිශීලනය කරලා ෙහොඳ 
සාකච්ඡාවක් කිරීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා ගරු 
අගමැතිතුමා තීරණය කිරීම ගැන මම සම්පූර්ණෙයන් එකඟ 
ෙවනවා. අපි ෙම්ක ගැන විවාද කරන්නට වුවමනායි. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. තවම මෙග් කථාව ඉවර කෙළේ නැහැ ෙන්.  

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

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I have not finished yet.  I am trying to develop an 

argument. Please listen! 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We are willing to debate this on the 6th   of October also 

apart from today.   දැන් ඔබතුමා කිව්වා නවක මන්තීවරුන්ට 
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා, ෙම් මුදල් විෂය ගැන විවාද 
කරන්නට. අපි ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 06වැනි දා දවසම ඒ සඳහා 
ලබා ෙදන්නට සූදානම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉන්න ෙකෝ මම කියනකම්. කරුණාකර ඔබතුමා අෙප් 

තර්කයත් අහෙගන ඉන්න. දැන් ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් අද 
සාකච්ඡා කරලා පසුව දවසකට කල් දමන එක ගැන ෙනොෙවයි.   
පතිපත්තියක් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සියලුම 
මන්තීවරුන්ට අපි අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. සති ෙදකක 
කාලයක් දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ගැන ෙසොයා බලා ෙහොඳ වැදගත් 
සාකච්ඡාවකට සහභාගි ෙවන්නයි. සාකච්ඡාවක් කළ යුතුයි කියලා 
අගමැතිතුමා කියපු කාරණය ගැන අපි සම්පූර්ණෙයන් එකඟ 
ෙවනවා. නමුත් අපට ෙවලාව අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් අලුත් 
මන්තීවරුන් 67 ෙදෙනකු සිටින ෙම් ගරු සභාෙව්  අපි ඒ අයට 
කාලය ලබා දීලා එතුමන්ලාෙගන් ඒ දායකත්වය, -  contribution 
එක - ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 

අෙනක් එක, ෙම්ක දිහා බැලුවාම තව කාරණයක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා ෙහොඳින්ම දන්නවා, 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙම්ක  කැබිනට් මණ්ඩෙයන් අනුමත කරන්නට 
ඕනෑ බව. ෙමවැනි ෙයෝජනාවක්  ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා එයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
සටහන් කරන්න ඕනෑ. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී  සාකච්ඡා කරලා 
අනුමැතිය ලබා දීෙමන් පසුව තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දී 
තිෙබනවාය කියා ෙමහි ෙකොෙහේවත් සඳහන් කරලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.  I have not finished. Allow me to 

finish my argument. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ඒ කාලය ලබා දිය යුතුයි කියන 
එකයි අෙප් තර්කය. [බාධා කිරීමක්] ඒක බලන්ෙන් නැතුව අපට 
විවාදයකට එන්න පුළුවන්. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා වෙග් 
විවාදයකට එන්න පුළුවන්. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ 
පතිපත්තිමය තත්ත්වයට අපි එකඟ වීම ඉතාම අවශ්යයි. ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට අවශ්ය 
කාලය අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අදහස්වලට කන් දුන්නා. 

ෙමතැනදී -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා කිව්ව විධියට එතුමා ෙපන්වන්න හැදුෙව් 

"වියදම් කරන්න තිෙබන ඒවාටයි ෙම් අවසර ගන්න හදන්ෙන්" 
කියන එකයි. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වියදම් කරපු ඒවා ෙකොෙහොමද  
කෙළේ කියලා -  [බාධා කිරීම්] මම කියන එක අහගන්න ෙකෝ. ගරු 
සරත් අමුණුගම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙම්ක ෙකොෙහොමද 
කරන්ෙන් කියලා අලුත් මන්තීවරුන්ට ආදර්ශයක් ෙදන්න කියලා. 
[බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව්,- [බාධා කිරීම්]  Hon. Amunugama, 
you said "appropriation".  But this is already appropriated 
and you have spent this. Do not try to show that these are - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  මම ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අදහස්වලට කන් දුන්නා. 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) පශ්නයට දැන් පිළිතුරු 
ෙදන්න තිෙබනවා. ඊට පසුවයි ෙමය විවාදයට ගන්න තිබුෙණ්. ඒ 
නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා,  සභාෙව් අෙනකුත් වැඩ කටයුතු 
අවසන් වුණාට පසුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ නායකයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගනිමු කියලා. ඒ නිසා සභාෙව් ඉතිරි වැඩ 
කරෙගන යන්න මට අවසර ෙදන්න. මහජනතාවට අපි සාධාරණ 
ෙවන්න ඕනෑ.  සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට බාධා කරන්න එපා. ඒක 
සාධාරණ නැහැ. Now, Question under Standing Order 23 (2). 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් Item එක අත් හිටුවලා අෙනක් 

Itemsවලට යමු. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක තමයි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We are in agreement.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Exactly, that is what I am saying.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, we will lay this by and if the 

Opposition does not want to go for a Debate today, we will 
not go for a Debate either. ෙම්, 2014 දී දුන්නු සල්ලි.   2014 දී 
ආර්ථිකයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා වාද කරන්න. අපට ෙත්ෙරනවා, 
ඒ ගැන වාද කරන්න ඔබතුමන්ලා අකමැතියි කියලා. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ, අපි ඊළඟ සැෙර් අනාගත වැඩසටහන් ගැන වාද 
කරමු. අපි ලැහැස්තියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් 23(2) යටෙත් පශන්ය පිළිබඳ 

අපට දැන්වීමක් ලැබුෙණ් නැහැ. දහවල් 12.00න් පසුව අපි 
ගිහිල්ලයි ඒක අරෙගන ආෙව්.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ඊළඟ දවෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Anyway, I will allow him, because he is a senior 

Member.  Hon. Devananda, you can proceed after the Hon. 
Prime Minister makes his Statement. ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
පකාශයක් තිෙබනවා. ඊට පසුව ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත්  
කරන්න.  

 
ඉන්දීය සංචාරය : ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
இந்திய சுற் ப்பயணம்: மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சாின  கூற்  
INDIAN TOUR : STATEMENT BY HON. PRIME 

MINISTER   
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දීය අගාමාත්යවරයාෙග් 

ආරාධනෙයන් 2015 සැප්තැම්බර් 14 - 16 තුළ මා කළ ඉතා 
ඵලදායී සහ සාර්ථක ඉන්දීය සංචාරෙය් පතිඵල පිළිබඳව ඔබ 
දැනුවත් කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි.  

මා සහ මාෙග් නිෙයෝජිත කණ්ඩායම ජනාධිපති අතිගරු පනාබ් 
මුකර්ජි මැතිතුමා සහ අගාමාත්ය ගරු නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා 
විසින් ඉතා උණුසුම් ෙලස පිළිගනු ලැබුවා. මම විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය ගරු සුෂ්මා ස්වරාජ්, බලශක්ති, ගල් අඟුරු සහ නව හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්ය අමාත්ය ගරු පියුෂ් ෙගොයාල්, 
පවාහන හා මහාමාර්ග සහ නාවික කටයුතු අමාත්ය ගරු නිතින් 
ජයරාම් ගද්කාරි, ෙපෙටෝලියම් සහ ස්වාභාවික වායු පිළිබඳ රාජ්ය 
අමාත්ය ගරු ධර්ෙම්න්ද පධාන්, දුම්රිය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ය 
ගරු සුෙර්ෂ් පභූ, මුදල් අමාත්ය ගරු අරුන් ෙජයත්ලි, ඉන්දියානු 
ජාතික ෙකොංගසෙය් සභාපති ගරු ශීමතී ෙසෝනියා ගාන්ධි සහ හිටපු 
අගාමාත්ය ගරු මන්ෙමෝහන් සිං යන මහත්ම මහත්මීන් හමු වී 
සාකච්ඡා කළා.  

මාෙග් ෙමම සංචාරය සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු 
මංගල සමරවීර සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්ය ගරු මලික් සමරවිකම යන මහත්වරුන් ද එක් 
වුණා. මාෙග් පළමු විෙද්ශ නිල සංචාරය ෙලස ඉන්දියාව ෙතෝරා 
ගැනීම පිළිබඳව ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා ඔහුෙග් ෙගෞරවය 
පිරිනැමුවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් සිදු කළ, අතිගරු ජනාධිපති  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාෙග් පථම රාජ තාන්තික විෙද්ශ 
සංචාරයත්, මාර්තු මාසෙය් ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා සිදු කළ 
උණුසුම් මතක සටහන්වලින් පිරි අමතක ෙනොවන ශී  ලංකා 
සංචාරයත් නිසා ෙමම වර්ෂය ඉන්දු-ශී ලංකා සබඳතා ශක්තිමත් 
ෙකෙරන ඓතිහාසික වර්ෂයක් වන බව ඉන්දීය අගාමාත්යවරයා 
වැඩි දුරටත් පකාශ කළා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී ඉතිහාසෙය් පථම වරට           
ශී ලංකාෙව් පධානම පක්ෂ ෙදක එකතු වී පිහිටුවන ලද ආණ්ඩුෙව් 
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නව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංයුතිය පිළිබඳව ඉන්දියානු නායකත්වෙයහි 
අවධානය ෙයොමු කරවීමට මට ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් උදා වුණා.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා ෙලස ආර්. සම්පන්දන් මහතා පත් 
කිරීමට ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ගන්නා ලද තීරණය 
ඉන්දියානු නායකත්වෙය් ඇගයීමට ලක් වුණා. තවද, ශී   ලංකාෙව් 
අස්ථාවර තත්ත්වය නිමාවට පත්වීම පිළිබඳව ඉන්දියානු 
අගාමාත්යවරයා තම සතුට පකාශ කළා. සෑම ආකාරයකින්ම ශී  
ලංකාව හා පවත්නා සම්බන්ධතා තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට 
කටයුතු කරන බව ද එතුමා පකාශ කර සිටියා.  

මානව හිමිකම් සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය 
කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අප විසින් සිදු කරන ලද ජිනීවා 
සාකච්ඡාවල පගතිය පිළිබඳව ද අපි ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා සහ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා දැනුවත් කළා.  

ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් පැවැති ගැටලු පිළිබඳව ජිනීවාහීදී 
යහපත් පතිචාර ලැබීම පිළිබඳව ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා සිය 
සතුට පකාශ කළ බවත් මා පකාශ කරන්නට කැමැතියි.  

උතුර හා නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල නිවාස වැඩසටහන සඳහා 
අරමුදල් සැපයීම, නැවත පදිංචි කිරීම සහ පතිසංස්කරණ 
කියාවලිය සඳහා උපකාර කිරීම ෙවනුෙවන් ශී ලංකා රජය සහ එහි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයාට ස්තුතිය 
පිරිනැමුවා.  

පධාන වශෙයන් බස්නාහිර සහ දකුණ පළාත්වල කියාත්මක 
කිරීමට නියමිත හදිසි ගිලන් රථ ෙසේවය සඳහා ඉන්දියාෙවන් 
ලැබුණු සහාය පිළිබඳව ද මාෙග් ෙගෞරවය පිරිනැමුවා. අෙනකුත් 
පළාත්වලට ද ෙමම  ව්යාපෘතිය ව්යාප්ත කිරීමට හැකියාව ලැෙබන 
පරිදි තවදුරටත් ඔවුන්ෙග් සහාය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටියා.  

අපෙග් හමුදාවන් සහ නීතිය කියාත්මක කරන ආයතන එකට 
එක් වී සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීමට හැකිවන පරිදි තස්තවාදය 
වැළැක්වීම සහ මුහුදු සීමා ආරක්ෂණ කටයුතු ෙදරෙට් 
සහෙයෝගිතාව ඇතිව සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ද මා 
ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළා.  

අක් ෙවරළ  ෙපටල් යාතා ෙදකක් ලබා දීම පිළිබඳවත් මා 
ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයාට ස්තුතිය පළ කළා.  

ශී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආර්ථික සහෙයෝගිතාව 
තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව සහ 
ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීම පිළිබඳව ද අප සාකච්ඡා කළා. 

2016 මැයි ෙහෝ ජුනි වන විට එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා 
ෙදරට විසින් අවශ්ය කටයුතු සිදු කර අවසන් කිරීමට ඉන්දීය 
අගාමාත්යවරයා එකඟ වුණා.  

ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර පවත්නා ආර්ථික සහෙයෝගිතාව 
අප ෙදරටටම අලුත් ෙදයක්  ෙනොවන බව අපි දන්නවා. ෙමම 
ෙවළඳ කටයුතු වර්ෂ 2,500ක් තරම් ඈතට දිව යනවා. ඉන්දියාව 
සහ ශී ලංකාව අතර එෙසේ ෙවළඳ කටයුතු සිදු ෙනොවුණා නම්, බුදු 
රජාණන් වහන්ෙසේෙග් ෙක්ශ ධාතු රැෙගන තපස්සු - භල්ලුක නම් 
ෙවළඳුන් ශී ලංකාවට පැමිණීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

එබැවින් ෙමම ෙවළඳ කටයුතු ශී ලංකාෙව් සංවර්ධනයට 
මෙහෝපකාරි වන අතර, ඉදිරි වර්ෂ පහ තුළ දී රැකියා දස ලක්ෂයක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් අපෙග් වැඩසටහනට ද ෙබෙහවින් උපකාරී වනු 
ඇත.  

ඉන්දියාෙව් ෙමන්ම ශී ලංකාෙව් ද ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නායකයින් නිතර හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතු බවට, 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජිතයන් හුවමාරු කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව 
පිළිබඳවත් ෙමහිදී එකඟතාව පළ වුණා. ශී ලංකාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා ෙත්රී පත් වූ සියලු නවක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ඉන්දියාවට පැමිෙණන ෙලස ඉන්දියානු 
අගමාත්යවරයා විසින් ආරාධනා කරනු ලැබුවා.  

බලශක්ති ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ගත් විට, තිකුණාමලෙය් 
ඉතිරි ෙතල්  ටැංකි හවුල් ව්යාපාරයක් ෙලස දියුණු කිරීමටත්, 
අනාගතෙය් මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් අවසරය ලබා ෙගන ෙතල් 
පිරිපහදුවක් ඉදි කිරීමටත්, තාප විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධ වැඩ 
කටයුතු අවසන් කිරීමටත් අවශ්ය කටයුතු සැලසුම් කිරීමට 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යවරයා  
සාකච්ඡා කළා.  

ෙදරෙට් ෙමම සහෙයෝගිතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම්දී 
සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කළා. ෙබෞද්ධ 
සංචාරකයන් සහ රාමායණ පුරාවෘත්තෙය් ඇති වැදගත්කම 
පිළිබඳව ෙමහිදී ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා විසින් ෙපන්වා ෙදනු 
ලැබුවා. ඉන්දියාෙව් මුම්බායි, බැංගෙලෝර්, හයිදාබාද් සහ දිල්ලි 
යන නගරවලින් පැමිෙණන සංචාරකයන් නිසා සංචාරකයන්ෙග් 
සංඛ්යාව ඉහළ යනවා. එහිදී ඔවුන්ෙග් පහසුව සඳහා ටුටිෙකොරින් 
සිට ෙකොළඹ දක්වාත්, රාෙම්ෂ්වරන් සිට තෙලයිමන්නාරම 
දක්වාත් පාරු ෙසේවයක් ස්ථාපිත කිරීමට සාකච්ඡා කළා. එහිදී 
වාහනවලට ද ගමන් කළ හැකි පාරු ෙසේවයක් හඳුන්වා දීම ගැන 
අප කථාබහ කළා. 

ෙපෝක් සමුද සන්ධිය හා සම්බන්ධ ධීවර ගැටලු පිළිබඳව 
නියමිත කාල වකවානු තුළ සාකච්ඡා පවත්වා මිතශීලි විසඳුම්වලට 
එළඹීමට හැකි වන පරිදි ෙදරෙට්ම ධීවරයින්ෙග් අවශ්යතා පිළිබඳව 
ද සාකච්ඡා කිරීමට අපට අවස්ථාව උදා වුණා. ඉන්දියානු 
ආෙයෝජකයින් ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ඊට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ලබන වර්ෂෙය් 
ෙපබරවාරි මුල  පධාන විධායක නිලධාරි -CEO- සමුළුවක් 
පැවැත්වීමට ඉන්දියානු මුදල් අමාත්යවරයා ෙයෝජනා කළා.  

සාර්ක් කලාපය සඳහා වන චන්දිකාවන්හි කක්ෂ සංඛ්යාව 
හුවමාරු ගිවිසුම, ශී ලංකාෙව් හදිසි ගිලන් රථ ෙසේවයක් පිහිටුවීම 
සහ කියාත්මක  කිරීම සඳහා ඉන්දියානු සහනාධාර ලබා දීෙම් ලිපි 
හුවමාරුව, වවුනියාෙව් දිස්තික් මහ ෙරෝහල සඳහා ෛවද්ය 
උපකරණ ලබා දීෙම් අවෙබෝධතා ගිවිසුම,  සුළු පරිමාණ ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියානු සහනාධාර ලබා දීම හා 
සම්බන්ධ අවෙබෝධතා ගිවිසුම යන වැදගත් ෙල්ඛන හතරකට 
ෙමම සංචාරෙය්දී අත්සන් කළ බව ෙමම ගරු සභාව ෙවත 
දැන්වීමට කැමැතියි. 

ඉන්දු - ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීෙම් කටයුත්ත සිදු ෙකෙරන විට සුදුසු අවසථ්ාවක ශී 
ලංකාව ෙවත පැමිෙණන ෙලස අගාමාත්ය නෙර්න්ද ෙමෝදි 
මහතාට මම ආරාධනා කළා. 

මෙග් සංචාරෙය්දී ඉන්දියාව සමඟ සීපා ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීමට නියමිත බව පවසමින් මාධ්ය විසින් ෙගන යනු ලැබූ 
පචාරය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කළ යුතුව තිෙබනවා.  
සීපා ගිවිසුම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමක් සිදු වුෙණ්ත් නැහැ; 
ඉන්දියානු රජය එම කරුණ පිළිබඳව සඳහන් කෙළේත් නැහැ.  එය 
න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා කවුරුවත් කිසි විෙටක 
ෙයෝජනා කර තිබුෙණ්ත් නැහැ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමය,  ෙමම සංචාරයට එෙරහිව මහජන මතයක් ෙගොඩ නඟා 
එමඟින් ඉන්දු - ලංකා සබඳතාවට හිතා මතාම හානි සිදු කිරීමට 
මාධ්යයට සම්බන්ධ සමහර පාර්ශ්වයන් දැරූ උත්සාහයක් 
හැටියටයි මට සඳහන් කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

රැකියා දස ලක්ෂයක් ඇති කිරීමට අපට -රජයට- ජන වරමක් 
ලැබී තිෙබනවා. ෙම් සඳහා මිලියන 20ක ජන ගහනෙයන් යුක්ත 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් පමාණවත් ෙනොවන අතර, GSP Plus නැවත 
ඇති කිරීමට අමතරව, ඉන්දියාව, චීනය, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය, සිංගප්පූරුව සහ අෙනකුත් අග්නිදිග ආසියානු රටවල් හා 
ෙවෙළඳ හා ආෙයෝජන ගිවිසුම්වලට එළඹිය යුතු වනවා. ෙමමඟින් 
මිලියන 03ක ජනතාවට ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය වනු ඇත.  
තරගකාරිත්වය ෙනොකඩවා පවත්වා ගැනීම සඳහා අපෙග් ෙද්ශීය 
කර්මාන්ත ශක්තිමත් කළ යුතු බව ද පකාශ කිරීමට කැමැතියි. අප 
ෙමම අරමුණින් ඈත් වන්ෙන් නැහැ. තමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ඕනෑකම් ෙවනුෙවන් රැකියා දස ලක්ෂයක් ඇති කිරීෙම් ෙමම 
ව්යාපෘතිය කඩාකප්පල් ෙනොකරන ෙලස මම මාධ්යයට 
අවධාරණය කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ලාභ ලබා ගන්න ඒ කටයුත්ත කරනවා නම්, 
ෙහොඳම ෙද් වන්ෙන්, ඒ ලාභ අෙප් රටට, ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
උවමනා කරන බදු ඒ මාධ්යෙයන් අය කරන එකයි කියලා මා 
කියන්න කැමැතියි.  

ෙදරට යා කරමින් පාලමක් ඉදි කිරීම සඳහා වන ගිවිසුමක් 
පිළිබඳව සඳුදා "අද" පුවත් පෙතහි මුල් පිටුෙව් පළ වී තිබූ වාර්තාව 
කියවා මම ද පුදුමයට පත් වුණා.  ෙම් පිළිබඳව නවදිල්ලි නුවරදී 
සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ.  මාර්ග පවාහන හා මහා මාර්ග හා නාවික 
කටයුතු අමාත්ය නිතින් ජයිරාම් ගද්කාරි මහතා පමණක් ෙමෙතක් 
කිසිදු අධ්යයනයක් සිදු කර ෙනොමැති එවැනි ව්යාපෘතියකින් 
සැලෙසන වාසිසහගත තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් කළා.  කරුණු 
ෙසොයා බැලීමකින් ෙතොරව ෙමම පවෘත්තිය පළ කර තිබූ අතර, එය 
පාඨකයාෙග් විශ්වාසය පලුදු කරන්නක්. ෙමය පාඨකයන් ෙනොමඟ 
යැවීමට හිතා මතා සිදු කරන ලද කියාවක්.  නමුත්, ෙමවැනි 
කියාවලින් අවසානෙය් දී සිදු වන්ෙන් අදාළ පුවත් පෙතහි  
විශ්වසනීයත්වයට හානි වීම පමණයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමා, ෙමොකක්ද පත්තරය? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
'අද' පත්තරය. මම කිව්වා.  

ඔවුන් පාඨකයාෙගන් සමාව ගත යුතුයි.  ෙමවැනි ෙද්වලින් 
වාසි සැලෙසන්ෙන් තමන්ෙග් දිවි රැක ගැනීමට ඔක්සිජන් ලබා 
ගැනීමට අවස්ථාවක් බලමින් සිටින, ඡන්ද පදනමක් ෙනොමැති, 
පිළිගැනීමට ලක් ෙනොවූ ෙද්ශපාලනඥයන් අතෙළොස්සකට 
පමණක් බව මම අවසන් වශෙයන් කියන්නට කැමැතියි. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
- පිළිබඳව විවාදයක් ලබා ෙදනවාද කියා ගරු 

අගමැතිතුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, ආර්ථිකය ගැන විවාදයක් වුවමනා නැහැ 

කියා. දැන් කියනවා, ඕනෑ කියා. ෙමොකක්ද ඕනෑ කියා ගරු 
කථානායකතුමාට කියන්න. අපි ඒක ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදයක් තියන ෙකොට සියල්ලම කියනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගාමාත්යවරයා හැටියට, අෙප් රාජ්ය නිෙයෝජනය කළ 

නායකෙයකු හැටියට ඔබතුමා  ඉන්දියාව සමඟ කරපු සාකච්ඡාව 
සම්බන්ධෙයන් පකාශ කළ ෙදය  අපි අගය කරනවා. ඒ ගැන 
විස්තරාත්මකව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න දිනයක් 
ෙදන්න කියායි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා ඒකට එකඟද, නැත්නම්  මානව හිමිකම් නැති 

ෙවනවා කියනවාද? ඒ ගැන කියන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is not relevant here.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉස්ෙසල්ලා විවාදයක් ෙදන ෙකොට කිව්වා, "මානව හිමිකම් 

උල්ලංඝනය ෙවනවා." කියා. මම ලැහැස්ති නැහැ එතුමාෙග් 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද විවාදය දුන්නා නම්  අපි ෙම්වා 

සියල්ලම කියන්න හිටිෙය්.  ඉන්දියා ගමන ගැන අපි සියල්ලම 
කියන්න හිටිෙය්. අපි ෙම් ගැන විවාදය කරමු.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  අද දින ෙයෝජනා අංක 

1  ට සභාව එකඟද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙයෝජනා අංක 1 ගැන තීරණයක් ෙදන්න.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන අපි කථා කරමු. දැන් අංක 2 ෙයෝජනාවට යමු.  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පකාශ කළ හැටියට ෙම් වැඩ 

කටයුතු අවසන් කිරීෙමන් පසුව ඔබතුමාෙග් කාමරෙය්දී රැස් ෙවලා 
තීරණයක් ගන්න. එච්චරයි තිෙබන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 2. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

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

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7, the 
hours of sitting on Tuesday, October 06th, 2015 shall be 1.00 p.m. 
to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) shall operate."  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 3. 

 

II 
 

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

 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Tuesday, October 06th, 2015."  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Item No. 4. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not moving Item No. 4. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 5. 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order 124, the 
Committee on Parliamentary Business shall consist of Mr. 
Speaker as Chairman, the Deputy Speaker, the Deputy Chairman 
of Committees, the Leader of the House of Parliament, the Leader 
of  the Opposition,  the Chief Government Whip, the Chief 
Opposition Whip and fifteen (15) other members to be nominated 
by the Committee of Selection."     
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් 5 වැනි ෙයෝජනාව සම්මත කිරීෙමන් 

අනතුරුව කරනු ලබන නිෙව්දනය. 
 

    
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව: 

සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  : 

உ ப்பினர்கள் நியமனம்   
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS : 

NOMINATION OF MEMBERS 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
124 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය සහ අද දින සම්මත කර ගත් 

ෙයෝජනාව පකාරව මාෙග් සභාපතිත්වය ඇතිව නිෙයෝජ්ය 
කථානායකවරයා, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිවරයා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකවරයා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකවරයා සහ 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකවරයා සමඟ ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් මතු සඳහන් මන්තීන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභිකයන් වශෙයන් නම් කරන ලදී.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

දැන් අපි සභාෙව් කටයුතු මිනිත්තු 15කට අත් හිටුවා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමට 
සහභාගි වන ෙලසට ගරු සභික මන්තීන් සියලුම ෙදනාටම 
ආරාධනා කරනවා. 

 
රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,අ.භා 2.37ට 

නැවත පවත්වන ලදී. 

 அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 2.37 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 2.37p.m. and then resumed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින පධාන කටයුතුවල අංක 1 සිට 6 දක්වා විවාදයට ගැනීම 

පිළිබඳව මතු වූ විෙරෝධතා මා විසින් සලකා බලන ලදී.  තවද, මීට 
සුළු ෙව්ලාවකට පථම රැස ්වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් දීර්ඝ වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.  එහිදී 
අවධාරණය කරන ලද පරිදි ෙමවැනි ෙයෝජනා ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාවලදී මන්තීවරුන්ට ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීමට 
අවශ්ය කාල ෙව්ලාව ලබා දිය යුතු බව මම ද පිළි ගනිමි. නමුත් 
එකඟ වූ පරිදි අද දිනෙය් කථා කිරීමට ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරුන් 
සෑෙහන සංඛ්යාවක් සූදානම් වී සිටින බව දැන් වූ ෙහයින්, අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය අපෙත් ෙනොයවා ෙමම විවාදය 
ආරම්භ කළ හැකි බව මම දන්වමි.  

මීට ෙපර අවස්ථාවලදී ද ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (1) අත් හිටුවා 
ෙමවැනි විවාද පවත්වා ෙගන ගිය අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් පැවැති 
බව ද සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙයදුණු නීති තර්කය පිළිබඳව 
මා ෙහොඳින් අධ්යයනය ෙකොට, ඊළඟ දිනෙය්දී ඒ පිළිබඳ මාෙග් 
තීරණය ලබා ෙදන බව ද දන්වමි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙග් තීරණයට අපි විරුද්ධයි. ඔබතුමාෙග් තීරණයට අපි 

විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවා.   [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා අංක 1.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපි ඒ සාකච්ඡාෙව්දී 

එකඟතාවකට ආවා ඔබතුමා විසින් පකාශයක් කරනවා වාෙග්ම, 
ගරු සභානායකතුමා විසිනුත් පකාශයක් කළ යුතුව තිෙබනවා, 
ෙමවැනි තත්ත්වයන් යළි ඇති ෙනොවීමට වග බලා ගන්නා බවට.  
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා එකඟතාවකට ආවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. 

ඊළඟ කරුණ ෙමයට සම්බන්ධ ෙනොවුණත් මම කියන්න ඕනෑ, 
ඊෙය් මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිදුවීම පිළිබඳව ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) 
යටෙත් පශ්නයක් නැඟුවා. ෙමොකද, ඒ සිදුවීම පිළිබඳව මීට ෙපර 
සභානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා තිබුණා, එය 
නීත්යනුකූලයි කියා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාට එය මතක 
ඇති. ඒ වාෙග්ම ඒ සිදුවීම නීත්යනුකූලයි කියා ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාත් මාධ්යයට පකාශ කර 
තිබුණා. එෙලසම එය නීත්යනුකූලයි කියා ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
මාධ්යයට පකාශ කළා. හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා ජාතික 
රූපවාහිනියට ෙගනැත් ෙම් ගැන විෙශේෂ programme එකක් කළා. 
එතුමාෙග් -හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාෙග්-අයියා වන 
ෙසෝමරත්න දිසානායක මහත්මයා තමයි එතෙකොට ජාතික 
රූපවාහිනිෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කෙළේ. එතුමාෙග් 
මල්ලි -හිටපු නාවික හමුදාපති- රජෙය් ජාතික රූපවාහිනී 
නාලිකාවට ෙගනැත් ඔහු හරහා පකාශයක් කළා, ෙමම ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිදුවීම නීත්යනුකූලයි කියා. ඒ නිසා රජය පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් ගරු කථානායකතුමනි, සභානායක ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා පකාශ කර තිෙබනවා ෙමය නීත්යනුකූලයි 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය රුවන් විජයවර්ධන 
මැතිතුමාත් එයම මාධ්යයට පකාශ කර තිබුණා. හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා ඒ බව පකාශ කර තිබුණා. හිටපු නාවික 
හමුදාපතිවරයා ජාතික රූපවාහිනියට ෙගනැත් ඒ බව කියා තිබුණා. 
ඒ නිසා වැදගත් වන්ෙන් දැන් ෙම් පශ්නය ගැන ආණ්ඩුෙව් 
ස්ථාවරය දැන ගැනීමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් 
අසන පශ්නය සාමාන්යෙයන් ඊට ෙපර දින දහවල් 12ට ෙපරයි 
ලබා දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙමම පශ්නය මා පසු ගිය 
සිකුරාදා තමයි සභානායක කාර්යාලයට ලැෙබන්න සැලැස්සුෙව්. 
ෙමොකද, මම දන්නවා දිනයක් ඇතුළත එයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න 
බැහැ කියලා. නමුත්, සැලකිය යුතු කාලයක් තිබුණා. ඊෙය් මා එය 
පකාශයට පත් කරන ෙකොට  පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. මම අද බලාෙගන හි ටියා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමය 
විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් සිදුවීමක්. ඒ ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු වී තිෙබන බව මා 
දන්නවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සිදුවීම පිළිබඳව යම් 
පකාශයක් ආණ්ඩුව විසින් කළ යුතුයි. තව තවත් කල් ඇරීෙමන් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ඒ පරීක්ෂණ සඳහා ෙකෙරමින් තිෙබන 
බාධාවන් ඉස්සරහට යන එක විතරයි.  මීට ෙපර ෙම් ගැන විවිධ 
ස්ථාවරයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ස්ථාවරය රජෙයන් නිශ්චිතව කිව යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර පරීක්ෂණ කටයුතු භාරව සිටින්ෙන්ත් 
ඒ පිළිබඳ ෙචෝදනාව එල්ල වුණු අමාත්යවරුයි. ඒකයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ඊෙය් මා ඇසූ පශ්නය පිළිබඳව ආණ්ඩුව 
වහාම පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එයට අප පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා. 

එතුමා ඊෙය් දීර්ඝ පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. මම කිව්වා, ඒ හැම 
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කරුණක්ම ෙහොයාෙගන ඊට පසුව ඒ ගැන පකාශයක් කරන්න 
කියලා. ඒ සියල්ල ෙසොයා බලලා ඔබතුමාට ඒ ගැන පකාශයක් 
ලබා ෙදයි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතා දීර්ඝ 
පකාශයක් කර තිබුෙණ්. ඒ කාරණා සියල්ලම බලලා, ඒ ගැන 
පකාශයක් හදලා අප ඒ ගැන පිළිතුරු ෙදන්න යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් සභාෙවන් 
පිටෙවලා යනවා කියලා. එතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා නම් 
ඔබතුමාෙගන් සමාව ඉල්ලලා වාඩි ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
පිට ෙවලා යන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා පකාශයක් කරන්න 

ඉස්සර ෙවලා මා නැවත වරක් ෙම් කාරණය මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා කිව්වා ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා නඟපු 
පශ්නයට නීතිපතිෙගන් කරුණු විමසලා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"නීතිපතිෙගන්" කියලා කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කිව්වා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කිව්වා, කිව්වා. මම කිව්වා-   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙම් දැන් කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීම්] අහගන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම කිව්ෙව්, ලබන සතිෙය් තීන්දුව ෙදනවා කියලායි.   

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අඩුම තරමින්, ගරු කථානායකතුමා කියන ෙද් අහෙගන 

ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් එකඟ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙකොයි ෙලෝකෙය්ද ඉන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු 

කරෙගන යන්න නීතිපතිෙග් උපෙදස් ඕනෑ නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
"නීතිපති" කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි "නීතිපති" කියලා කිව්ෙව් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
"නීතිපති" කියලා කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැන් කිව්වාෙන්. ඔබතුමා කිව්ව ෙද් ගැනයි මා ෙම් පකාශයක් 

කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! Let me speak. මම කිව්ෙව් "නීතිපති" 

කියලා ෙනොෙවයි. "ෙම් ගැන අධ්යයනය කරලා" කියලායි කිව්ෙව්. 
එය වරදවා ෙත්රුම් ගන්න එපා. අපි දැන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යමු.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යයනය කරලා ෙම් විවාදය 

අවසානෙය් ඡන්දයක් ගන්න පථමෙයන් ඔබතුමාෙග් තීන්දුව 
ෙදන්න ඕනෑ.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අපි එකඟ වුණා. අපි සාකච්ඡාෙව්දී එකඟ වුණා. දැන් අපි 

ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යමු. බාධා කරන්න 
එපා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙවනත් කථාවක් ෙන්. 

කරුණාකර මා කියන ෙද්ට සවන් ෙදන්න.   ඔබතුමා ඉතාම 
කාරුණිකව සහ ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, ඔබතුමා ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරනවා කියලා ෙහෝ නීති උපෙදස් ලබා ගන්නවා 
කියලා ෙහෝ. ඒ ඕනෑ ෙදයක් කියන්න. මා ඉතාම වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්, ෙම් විවාදය අවසන් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමාෙග් 
ඒ තීන්දුව පකාශ කරන්න ඕනෑ කියලායි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එකඟ වුණා, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා සමඟත්, 

ෙමය අධ්යයනය කරලා නිසි ෙවලාවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒ 
තීන්දුව පැය ගණනකදී ෙදන්න බැහැ. එය ෙහොඳ තීන්දුවක්. ෙහොඳට 
අධ්යයනය කරලා මම තීන්දුවක් ෙදන්නම්. ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පැය ගණනක් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. අවසාන 

ඡන්දයකට යනවා නම් ඊට පථමෙයන් කරුණාකර ඒ තීන්දුව 
ෙදන්න කියලායි කියන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකට තව කල් තිෙබනවා ෙන්. අපි ඡන්දය ගන්ෙන් ඊළඟ 

වාරෙය්දී.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හරි. හරි. ෙහොඳයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ඡන්දයක් නැහැ.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද ඡන්දයක් නැහැ. අපි එකඟ වුණා. ඔබතුමා, දැන් කියපු ෙද්ට 

විරුද්ධවයි යන්ෙන්. පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අපි 
එකඟ වුණා, අද ෙම් ගැන පකාශයක් කරනවා කියලා. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් ෙම්කට එකඟ වුණා. මට 
ෙත්රුම්ගන්න අමාරුයි, ඇයි ඔබතුමා ෙම් ගැන නැවතත් කථා 
කරන්ෙන් කියලා. අපි දැන් ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යමු. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැවතත් කථා කරන්ෙන්, අෙප් අයිතිය තහවුරු කරගන්නයි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා අංක 1, ගරු 

සභානායකතුමා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
 
“That the proceedings on Item Nos. 1 to 6 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sitting 
from the provisions of the Standing Order No. 23.” 

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

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මුදල් පනත සම්බන්ධෙයන් වූ 

ෙම් ෙයෝජනාව අද විවාදයට ගන්නා බවත්, මින් ඉදිරියට ෙමවැනි 
අවස්ථාවලදී සාධාරණ කාලයක් ලබා ෙදන බවත් පකාශ කළා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඒ ගැන එකඟ වුණා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒෙකන්ම පැහැදිලි ෙවනවා, ෙමවැනි විවාදයකට සාධාරණ 

කාලයක් දිය යුතුයි කියලා.  එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ඇත්ත 
වශෙයන්ම සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ෙගනියන ෙම් අවස්ථාෙව් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද, අයිතිවාසිකම්වලටත් 
කන්දීලා, ෙම් අවස්ථාෙව් එවැනි සාධාරණ කාලයක් ලබා ෙනොදීම 
පිළිබඳ ගත්ත තීන්දුව කවරක් වුවත් මම එයට එකඟ නැති බව 
පකාශ කරනවා.  ඒ පකාශ කිරීම සටහන් කර ගන්නා ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඊළඟ දවෙසත් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 

දැනටමත් අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තීරණයක් දුන්නා. ඒ ගැන 

පක්ෂ නායකයින්ට කථා කරන්න පුළුවන්. හැම 
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මන්තීවරෙයක්ම,"මම පක්ෂයි”, “මම පක්ෂ නැහැ" කියලා වාද 
කරන්න ගිෙයොත් ෙවන වැඩක් කරන්න බැහැ. ඕවා වැඩක් නැහැ. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම TNA එක ෙවනුෙවන් සාකච්ඡා 
කර එකඟ වුණා. දැන් එක එක්ෙකනා ෙකොට්ෙටෝරුෙවෝ වාෙග් 
කථා කරන්න ගියාම ෙකොෙහොමද ෙම් වැඩකටයුතු ෙගනියන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න.[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 

විසර්ජන පනත : ෙයෝජනාව 
ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : தீர்மானம் 

APPROPRIATION ACT : RESOLUTION 
 
I 

[අ.භා. 2.50] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
එතුමා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 32 දරන නියමය අනුමත 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

2013 අංක  36 දරන  විසර්ජන  පනෙත්  8  වැනි  වගන්තිය    යටෙත්  
අංක  32 දරන  නියමය  

මුදල්අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 
30602 “දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත 
පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය 
මගින් සංෙශෝධනය කරමි. 

 

අයිතමය         සංෙශෝධනය 
 

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි  
    රු. 1,700,000,000 සිට  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව   රු. 2,200,000,000 දක්වා 

(ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි සංෙශෝධන  
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව   ෙනොමැත 

 

(iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි  

    රු. 6,102,000,000 සිට  

 නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව   

    රු. 6,602,000,000 දක්වා 

(iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  

    රු. 850,000,000 සිට  

 නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව රු. 1,000,000,000 දක්වා    

 (ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 
 

 අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 
 මුදල් අමාත්යතුමා. 

2015.09.14 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඍජු තීන්දුවක් දීලා අද ෙම් 
විවාදය කරෙගන යෑමට අවස්ථාව ලබාදීම අප ෙබොෙහොම අගය 
කරනවා. අෙප් අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් පථම වතාවට 
පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක් තිෙබන අතර ඒකාධිපති විපක්ෂයක් 
තිෙබනවා. ෙම් විපක්ෂයට  විවාද කරන්න අවශ්ය නැහැයි ලු. 
[බාධා කිරීම්] ෙම්ෙක් තිෙබන තීන්දුව -[බාධා කිරීම්] ඔවුන් කරපු 
ෙද්වල් අසන්නට අකැමැති නිසායි ෙම් එළියට යන්න හදන්ෙන්. 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත්  එළියට යන ෙම් අයට ආපසු කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්නත් එපා. ෙමොකද, ඒ අය එළියට යන්ෙන් 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩුෙවන් කරපු ෙද්වල් ගැන දැන ගන්න 
අවශ්ය නැති නිසාෙන්.  

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසක් සභා ගර්භෙයන් 

පිටව ගියහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்த்தரப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 

சிலர் சபாமண்டபத்தி ந்  ெவளிநடப் ச் ெசய்தார்கள்.] 
[At this stage, some Members of the Opposition walked out of the 

Chamber.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා කනගාටුයි කියන්න. අපි 

විවාදයක් දුන්නාම ෙම් අය විවාදෙයන් අයින් ෙවලා යනවා. 
සම්මුතිවාදය කියන්ෙන් සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට පැමිණීම.  
අපි  ඔබතුමාෙග් තීරණයට යටත් ෙවනවා. ඔබතුමා කිව්ෙවොත් ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම නීත්යනුකූලයි කියලා, එෙහනම් අපි ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. නීත්යනුකූල ෙනොෙව් නම් අපි ඉල්ලා අස් 
කර ගන්නම්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් විවාද කරන්න. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ජනවාරි 08 වැනි දා විප්ලවය පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්කට මම කියන්ෙන් 
"හිඟන්නන්ෙග් විප්ලවය" කියලා. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඡන්දය හිඟා කාලා ආපු අය දැන් විප්ලව කරනවා. ෙම්ක 
"හිඟන්නන්ෙග් විප්ලවය". ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 

හිඟන්නන්ෙග් ආර්ථිකයක් බවට පත් කරපු ඒ අය, ඒ අය කරපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්වල් ගැන අහන්න අකැමැති එකයි තිෙබන පශ්නය. නමුත් අපට 
අවශ්ය වන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් තිබුණු විෂමතා 
නිවැරැදි කරන්නයි. මම ෙම් අවස්ථාව ඒ සඳහා උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා. ෙම් ෙයෝජනා කිසිෙසේත්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදා බාර ගත්ත ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් කාලෙය් - 2013 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් - ඉදිරිපත් කරපු විසර්ජන පනත අනුව, 2014  
කාලෙය් ඇති වූ විෂමතා සම්බන්ධෙයන් අප කරන ඉදිරිපත් 
කිරීමක්.  

රජෙය් නිලධාරින් සඳහා ආපදා ණය, උත්සව අත්තිකාරම්, 
විෙශේෂ අත්තිකාරම් ෙලස ලබා ෙදන අත්තිකාරම් මඟින් රජෙය් 
නිලධාරින්ට ණය පහසුකම් සලසන අතර, ඒ සඳහා වූ පතිපාදන 
අමාත්යාංශ,  ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වැය ශීර්ෂ යටෙත් 2013 අංක 36 
දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවන උ පෙල්ඛනය යටෙත් සලසා 
තිබුණි. ෙමයට අමතරව ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ආෙව්ණික ෙවනත් 
කාර්යයන් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් හා 
නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් ගිණුම් ද විෙශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම් යටෙත් 
ආයතන සහ රජයන් මඟින් ෙකෙරන ෙවනත් ෙගවීම් සඳහා 
අත්තිකාරම් පහසුකම් සලසනු ලබයි. 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය පකාරව අවශ්යතාවන් මත අත්තිකාරම් 
ගිණුම්වල සීමා සංෙශෝධනය  කිරීමට මුදල් අමාත්යවරයාට බලය 
පැවරී ඇත. එෙසේ සිදු කරන ලද නියාමන අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව ඊළඟ වර්ෂෙය් මැයි 31 වැනි 
දිනට ෙපර, ඒ කියන්ෙන් 2015 මැයි 31 පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනා සම්මතයක් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
අදාළ නියම නියමිත දිනට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබුණද ඒවා විවාදයට ෙනොගත් අතර, අලුතින් පත්වන අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් දන්වන ලදී. ඒ අනුව 
ෙම් ෙයෝජනා  හය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා නැවත 
ඉදිරිපත් කර ඇත. අද දින ඉදිරිපත් කරනු ලබන එම ෙයෝජනා 
ෙම්වායි.  

 

1.    රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්වල අංක 1 සිට 31 
දක්වා නියම.  

2.    දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් 
ගිණුෙම් අංක 32 දරන නියමය.  

3.   ශී ලංකා ෙර්ගුව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද හා රාජ සන්තක 
කරන ලද බඩු දව්ය පිළිබඳ වියදම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
අංක 33 දරන නියමය.  

4.  අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොත් මුදණය, 
පචාරණය හා අෙළවිය අත්තිකාරම් ගිණුෙම් අංක 34 දරන 
නියමය.  

5.  රජෙය් කර්මාන්තශාලාෙව් ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
අංක 35 දරන නියමය.  

6.  රජෙය් කර්මාන්තශාලාෙව් කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
අංක 36 දරන නියමය.  

එම නියමවලට අදාළ ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නියම මඟින් සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
දැනට අනුමත සීමා සංෙශෝධනය කිරීමක් පමණක් වන අතර, ෙම් 
සංෙශෝධන  නිසා 2014 වර්ෂය තුළදී විසර්ජන පනත මඟින් ෙවන් 
කරන ලද පතිපාදන වැඩිවීමක් ෙනොවන බැවින් අය වැය ෙකෙරහි 
අහිතකර බලපෑමක් සිදු ෙනොෙවයි.  

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනත අනුව අත්තිකාරම් ගිණුම් 
සඳහා මුළු වියදම් සීමාව ෙලස දක්වා ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 
18,106කි. ෙමම සීමාව සංෙශෝධනෙයන් පසු එහි සත්ය මුළු වියදම 
රුපියල් මිලියන 16,565ක් ෙලස සංෙශෝධනය ෙව්. එෙසේම 
අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා අවම ලැබීම් සීමාව රුපියල් මිලියන 
14,106ක් වන අතර, ඉදිරිපත් කරන ලද සීමා සංෙශෝධනෙයන් 
පසුව සත්ය ලැබීම් පමාණය රුපියල් මිලියන 15,467ක් ෙලස 
සංෙශෝධනය ෙව්. ඒ අනුව අද දින ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා හය 
නිසා 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනතින් අත්තිකාරම් ගිණුම් 
සඳහා ෙවන් කරන ලද මිලියන 4,000 ඉක්ම ෙනොයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පකාශය කිරීමට ඉඩ දීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 2013 අය වැය තුළ තිෙබන 
විෂමතා ඒ මඟින් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරදි කිරීමක් කර 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒ නිසා තමයි විපක්ෂය ෙම් ගැන 
විවාද කරන්න එච්චර උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැත්ෙත්. නමුත් අෙප් 
ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා එතුමාෙග් පරිණතභාවය තුළින් 
අප දැනුවත් කිරීම මා අගය කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමා අද පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී දැනුවත් 
කළා, මින් ඉදිරියට ෙමවැනි වැරදි ෙනොවන ආකාරයට  ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු කරන්න අවශ්යයි කියලා. එතුමා කියූ පරිදි මහ ෙල්කම් 
සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලය අදාළ නීති-රීති අකුරට කියාත්මක වන 
විධියට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒකට   අෙප් සම්පූර්ණ  
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ පකාශය කිරීම පිළිබඳව. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති 

අවස්ථාෙව් ගිය අවුරුදු එකහමාරක තිබුණු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
නැවත වමාරන්න මට කිසිෙසේත්ම අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම්  වාෙග් 
ෙද්ශපාලන හැසිරීමක් තුළ,  සංවාදය තුළ, සම්මුතිවාදය තුළ ගමන් 
කිරීෙම්දී අපි නිශ්ශබ්දව සිටිෙයොත් ඒක අෙප් දුර්වලතාවක් ෙලස 
සලකන්න පුළුවන්.  ඒ අය  ෙද්ශපාලන කටයුත්තක් ෙලස අනිසි 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කියාදාමය, ඒ අතීතය අපට අමතක 
ෙවලා නැහැ.  මම හිතන විධියට ෙම් විෂමතාව ඇති වුෙණ් ඒ කියා 
කලාපය  නිසායි.  ඒ සිදුවු ණු ෙද්වල්  මතක් කිරීම, සිහි කැඳවීම    
ෙයෝග්ය බව මම සලකනවා.   

2015 ජනවාරි මස 8වැනි දා ෙම් රෙට් අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් බිහි වුණා. ඒ තුළින් ඒකාධිපති පාලනයක් ෙලස 
තිබුණු පාලනය, පරාජය කරන්න බැහැයි කියලා හිතපු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරාජය කරලා,  මනුෂ්යභාවෙයන් යුත් ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයකු වූ ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් 
ජනාධිපති වුණා. එතුමා ජනාධිපති වීෙමන් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායක, එවකට හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් අගමැති වුණා. ජනාධිපතිෙග් සහ අගමැතිෙග් ඒ 
සුසංෙයෝගය තුළින් ආර්ථිකෙය් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවලා 
ෙලෝකයම අප ෙදස බලනවා අලුත් රටක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ඒ බිහි වූ අලුත් රට තුළ අපට තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදීව 
ලබා ගත්ත ජයගහණ ඉදිරියට ෙගන යෑමයි. අපි එවකට දුර්වලව 
හිටපු විපක්ෂයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ශබ්ද නඟලා 
ෙපන්වූවා ෙමන්න ෙම් පශ්න තිෙබනවා කියලා. ඒ පශ්න තිබුණු 
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බව අද  ඔප්පු කරලා සනාථ කරලා තිෙබනවා. නමුත්  ආර්ථිකයට  
ෙවලා තිෙබන අපරාධය යටපත් කරන්න බැහැ. ඒවා වසා දමන්න 
බැහැ. ඒක ඉවත් කරලා, ඒක ගිය ආණ්ඩුෙවන් කරපු ෙදයක් 
කියන්න බැහැ. ඒ බර අරෙගන අපි ඉදිරියට යන්නම්. ඇයි ඒ අනිසි 
බර අපි බාර ගන්ෙන් කියන එක පහදා දීම අෙප් වගකීමක් 
ෙවනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තියාෙගන ෙපොදු 
ආණ්ඩුවක් හදාෙගන ඉදිරියට කටයුතු කරෙගන යනෙකොට, 
ඉතිහාසෙය්  ඇතිෙවලා තිෙබන ඒ විෂමතාව නැවත කවදාවත් ෙම් 
රෙට් ඇති ෙනොවන විධියකට කටයුතු කිරීම අප සතු කාර්යභාරයක්  
බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න අවශ්යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර 
ගන්ෙන් එදා ඇස්තෙම්න්තු කරපු අය වැය හිඟය නිවැරදි 
කරන්නයි. 2005 දී සියයට 4.8ක් තිබුණු  එක අපට පුළුවන් වුණා 
4.6 දක්වා අඩු කරන්න.  එදා අෙප් ආණ්ඩුව සුළුතර ආණ්ඩුවක්. 
බහුතර විපක්ෂයක් තිබුණු නිසා අපට ඒ ඌනතාව  සම්පූර්ණ 
කරන්න, ඒ ආදායම් හිඟය පියවන්න අවශ්ය අලුත් පනත් 
ෙගෙනන්න බැරි වුණා.  

Hon. Leader of the Opposition and Members of the 
TNA, I was just explaining the problem we had - the 
deficit was not something created by us, but inherited by 
us and the inheritance needs an explanation. That is the 
reason why some Members of the Opposition walked out 
because they cannot listen to what they did during that 
particular period. But it is incumbent on us to mention 
that this has been the reason.  I hope we do not need to 
dwell on the dead past ever again.  But if we do not 
mention at this particular moment that such a deficit has 
arisen due to this factor, then it would certainly be 
something defaulted by us. So, on that particular basis, all 
I could basically say is that a financially-disciplined 
government has been put in place and we will ensure that 
we will root out corruption. We will not reduce, but root 
out corruption. Through that process, we will show that 
there is a new governance that is going on.  

අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් තිෙබන අවස්ථාවක සමස්ත 
ජනතාවෙගන්  අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටස්තරව  තිෙබන ආයතන වන, සුපිම් 
උසාවිය, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලීසිය සහ සමස්ත 
ජනතාවෙග් විශ්වාසය  අපි ෙම් කටයුතු සඳහා  උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා. 

2015 ආර්ථිකය ගැන කථා කරන විට හිතුෙව් ෙම් දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කරන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට් ෙලොකු අය වැය 
හිඟයක් ඇති ෙවයි කියලා. ඒ අය වැය හිඟය ෙනොෙවයි අපට 
තිෙබන පශ්නය. ඒ අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 150කින් වැඩි 
වුණා නම්, ආදායම රුපියල් බිලියන 190ක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.  

ඊෙය් මුදල් සම්බන්ධ  අලුත් පනත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒවා ගැන තව සුමාන ෙදකකින් විවාද කරනවා. ඒ 
අනුව අෙපේල් මාසෙය් සිට ඒ ආදායම් නිවැරදි කරනවා. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත්වලින් එකක් විදුලි සංෙද්ශ සම්බන්ධවයි. ඒ සම්බන්ධව 
තිෙබන ෙකොම්පැනි හතර අපත් සමඟ කථා කළා. අපි ඒ අයට ගරු 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ අයට බදු දාන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ අය ඒ බදු 

වරපසාදය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධ 
පනත් ෙකටුම්පෙත් නිවැරදි කිරීමක් කරනවා. අද එන්න 
ඉස්ෙසල්ලාත් මට ඒ කාරණය මතක් කළා. අප විශ්වාස කරලා ඒ 
අය කටයුතු කළා. නැවත ඒ බදු දාන්න එපා  කිව්වා. එම නිසා මට 
යුතුකමක් තිෙබනවා එය නිවැරදි කරන්න. නමුත් බදු අය කළ යුතු  
යම් යම් ආයතන ෙබෝනස්වත් ෙගවලා නැහැ. එවැනි ආකාරයට 
කටයුතු කරන ෙකොම්පැනි අපි  අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමොකද, අපි බදු අය කරන්ෙන් අනිසි ලාභ ලබන තැන්වලින්. අපි 
ඒ ලාභය, බදු වරපසාදය සියයට 99ක් වන අහිංසක ජනතාවට ලබා 
ෙදමින් reallocation of funds එකක් තමයි අපි කෙළේ.   

ෙම් කටයුත්ත කරන්න ගිහින් අපට සිදු වුෙණ් ෙමයයි.  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ෙනොමැතිව එවැනි වියදම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඇවිල්ලා  තිබීමයි. ඒ පශ්නය උගයි. ඒක තමයි 
අපට තිෙබන පශ්නය. 

මම ඉතාමත් වග කීමකින් කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියකින් ෙතොරව වියදම් කළ රුපියල් 
බිලියන 280ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 28,000ක් ෙගවන්න 
කියලා අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. අෙප් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට එක්වරම ෙවනත් අමාත්යාංශවල 
ෙල්කම්වරුන් දන්වා එවා තිෙබනවා, "ෙම්වා ෙගවන්න තිෙබනවා, 
අපිත් දන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ වාෙග් රුපියල් ෙකෝටි 28,000ක 
මුදලක් පිළිබඳව අපට ෙසොයන්න ෙවලා තිෙබනවා. එය සියයට 
2ක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් හිඟයක් ෙලස අප සලකන්නට 
අවශ්යයි.  දැනට සියයට 4.6ක් තිෙබන එකට ඒකත් එකතු වුණාම  
සියයට 6.6ක් ෙවනවා. ෙම්ක අපි කියාත්මක කරන එකක් 
ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇවිල්ලා 
කථා කරන ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් පිළිගන්ෙන් රටක් විධියටයි.  
ෙම්ක රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව, ෙම්ක  ෛමතීපාල සිරිෙසේනෙග් 
ආණ්ඩුව  කියලා අපට කියන්න බැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම පිටස්තර 
ෙලෝකය බලන විධියට ඒක හරි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේ වගකීම භාර ගන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කරපු අපරාධයක් නම් ඉතාමත් වග කීෙමන් භාර ගන්න 

පුළුවන්. නමුත් ෙවනත් අය ෙජොලි කරලා, රට කාබාසිනියාවට ලක් 
කරලා ඒ අය කරපු අපරාධවල බර අපට තමයි උස්සාෙගන යන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක සාධාරණද? ෙමොකද, අන්තිමට ඒ බර 
උස් සන්ෙනත් අපි ෙනොෙවයි, අහිංසක ජනතාවයි. ෙම්ක තමයි එදා 
කිව්ෙව්. ෙව්දිකා ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කිව්වාට, 
අන්තිමට බර උහුලන්න ෙවන්ෙන් ජනතාවටයි. අපි ඇවිල්ලා 
තමයි අවුරුදු 10ක්, 11ක් තිබුණු ඒ බර අඩු කරලා -සැහැල්ලු 
කරලා- ජනතාවට ආදායමක් ලබා දුන්ෙන්. කමක් නැහැ, අපි ඒක 
අමතක කරමු ෙකෝ. 

දැන් බලන්න, සුපිම් උසාවියට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් distilleries company එකක් මාසයකට 
රුපියල් මිලියන 200කට වැඩිය බදු ෙගවන්න ඕනෑ, නැත්නම් අපි 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වන ෙකොම්පැනිවලින් ෙවනත් බදු පමාණයක් 
අය කරනවා. අපි ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න ගියාම, ෙම් ෙබෞද්ධ 
රෙට් මතට තිතක් තියන්න ඕනෑය කියලා කියන අයම ඔන්න එක 
පාරටම උසාවි යනවා. උසාවි ගිහිල්ලා මාසයකට රුපියල් 200ක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකතු කරන්න හදන එක නවත්වන්න injunction එකක් ගන්නවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම්ක ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විවෘතව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. Public litigation කිව්වාම, සියයට 1ක්, 
2ක් වන වැරදි කරන අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ගියාම 
සියයට 99ක් ෙදනාට ඒෙකන් අහිතකර පතිඵල ලැෙබනවා නම් 
සුපිම් උසාවිය ඊට වැඩිය හිෛතෂීව බලන්න අවශ්යයි ෙන්. ඒක 
අපි මතක් කරන්න අවශ්ය නැහැ. මතක තබාගන්න අවශ්යයි, 
උසාවියක් තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 4වන ව්යවස්ථාව 
යටෙත් delegated authority එකක් විධියටයි. නීත්යනුකූලව 
කටයුතු කරනවා කියන්ෙන් interpretation එකක්; අර්ථ කථනය 
දීමක්. ෙම්ක parallel ආණ්ඩුවක් ෙගන යෑමක් ෙනොෙවයි. 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 200ක් ෙහොයනවා කියන්ෙන්, අඩු 
ගණෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 25ක්, 30ක් ෙහොයනවා 
කියන එකයි. ඒක තමයි ෙම් නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අපට රුපියල් 
ෙකෝටි 2,000ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. කනගාටුයි කියන්න, 
ෙකෝටි 2,000ක් පාඩුයි කියන්ෙන් මාස 6කට. ඒ කියන්ෙන් 
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක්. ඒ මුදල ලැබුණා නම් අපට  
අධ්යාපනය සඳහා වියදම් කරන මුදල මීට වඩා ෙදගුණයක් 
කරන්න තිබුණා.  

දැනට කිරි වීදුරුවක් ලබා දීම සඳහා මිලියන 250ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබන එක දහ ගුණයකින් වැඩි කරන්න තිබුණා. ඒ ෙදන 
එක තමයි සුපිම් උසාවිය නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, සුපිම් උසාවිය ෙම් අහිතකර 
පතිඵලයන් ඇති වන අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇහුම් කන් 
දීලා ෙමවැනි injunction ෙදන්ෙන් කියලා. කමක් නැහැ, අහන්න. 
අපි ඒකාධිපති පාලනයක් ෙගන යන්න අකමැතියි. නමුත් ඒක අඩු 
ගණෙන් සුමාෙනන්, සුමාන ෙදෙකන්, සුමාන තුෙනන් ඉවර 
කරන්න. ගිය ආණ්ඩුෙව් ජනවාරි මාසෙය් 29දා පටන් ගත්ත එක 
ෙම් වන තුරු තවමත් දීලා නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී මා ෙම් කාරණයත් මතක් 
කරන්න අවශ්යයි. Parallel ආණ්ඩුවක් ඒ කියන්ෙන් සමගාමීව යන 
පාලනයක් ඇති කරන්න බැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් එක 
ෙකොම්පැනියකින් මිලියන 200ක් ගත්තත් ඒ ෙගොල්ලන් තවත් 
දූෂණයකට ලක් ෙවලා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මම අගය 
කරනවා, යම් අය වැරැද්ද නිවැරැදි කරලා වැඩිෙයන් ෙගවන්න 
පටන් ෙගන තිබීම ගැන. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ ගැන දන්නවා. අපට 
කිසිෙසේත්ම අවශ්ය නැහැ, ෙමොකුත් නවත්වන්න. අපට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්  ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙගන් බදු ටික ලබා ගන්නයි. 
බදු ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන් කරන ෙද් නීත්යනුකූලව 
කරෙගන යන්න ෙදන්න. යම් විනිවිදභාවයක් තිෙබන ආණ්ඩුවක් 
විධියට අපට අවශ්ය වන්ෙන් ඒ ෙගවන්න තිෙබන බදු ටික ලබා 
ගන්න එකයි. ඒ හැම තඹ සතයක්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා 
ගන්න පුළුවන් නම් ජනතාවෙග් බදු බර අඩු වීමක් තමයි ෙවන්ෙන්. 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී සුපීම් උසාවිෙය් ඒ සියලු ෙදනාටම ෙම් ගැන 
මතක් කරනවා.  ඔබතුමන්ලා කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ආදායම් 
ෙහොයන්න පුළුවන් මාර්ග ඇති කරන්න. එතුමන්ලා කටයුතු 
කරන්ෙන්ත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරන මුදල් 
තුළිනුයි. ඒක එකක්.  

ෙදවැනි කාරණය පුවක් - arecanut - සම්බන්ධවයි.  එෙහම 
නැත්නම් "කරුංකා" සම්බන්ධවයි. "ෙහොරු" කියමින් ඡන්ද 
කාලෙය් අපට අමානුෂික විධියට ෙචෝදනා කළා. අපව ෙහොරු 
වාෙග් සලකා කටයුතු කළා. අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව  ෙම්වායින් තඹ සතයක් අය ෙනොකර සිටිද්දී ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන, රනිල් විකමසිංහ ආණ්ඩුව තුළින් අපි ෙම්වායින් 
ආදායමක් උපයා  ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කළා. ඒෙකන් අපි අෙප්ක්ෂා 

කෙළේ රුපියල් මිලියන 1,300ක්. කන්ෙට්නර් 900කින් විතර ෙම්ක 
ෙහොයා ගන්න අපි අෙප්ක්ෂා කළා. අන්තිෙම්දී ෙමොකද වුෙණ්? ඒ 
අය උසාවි ගියා. උසාවි ගිහිල්ලා කියනවා, ෙම් විධියට ෙගවන එක 
අසාධාරණයි කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රජෙය් නිලධාරින් 
පවා ඒ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඒ ෙදෙගොල්ලන් එක්කම උසාවියට 
ගිහිල්ලා කිව්වාම උසාවිය අපට බල කරනවා, "කරුණාකරලා ඒක 
ලිහිල් කරන්න" කියලා. ආනයනය කරන  ෙකොට අපි බද්දක් අය 
කරනවා. අපනයනය කරන ෙකොට අපි දිරි ගැන්වීමක් කරනවා. ඒ 
ෙදකම නවත්වලා ෙගවපු සල්ලි ආපහු අයින් කරන්න උසාවිෙයන් 
නිෙයෝග කරනවා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
කරන්ෙන් කියලා? සුපිම් උසාවිය ඔය වාෙග් ෙද්වල් කරන්න 
යනවා නම්  අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් වියදම් දරන්නත් 
සුපිම් උසාවියට ගිහිල්ලා අපට උත්තරයක් ලබා ගන්න ෙවයි, ඒ 
කටයුතුවලට මුදල් ෙසොයා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව.  ෙම් නිසයි 
මම ෙම් කාරණය ගැන කියන්ෙන්. අප ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් 
සම්බන්ධෙයනුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට අර්ථකථනයක් ෙදන්න පුළුවන් 
ෙන්.  

තුන්වැනි කාරණය කාර් සම්බන්ධවයි. අපි කියනවා, අධි 
සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ ෙගෙනන ෙකොට under-invoice කරන්න 
එපා කියලා. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 
15,000කට විතර තිෙබන කාර් එකක් ෙගනැල්ලා, කවුරුවත් 
දන්ෙන් නැතුව රුපියල් මිලියන ෙදක තුනක් බදු ෙගවලා එළියට 
ෙගනැල්ලා, ෙම් මාස හයට රුපියල් ෙකෝටි 60,800ක අලාභයක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් බදු අය කරන්න බැහැ කියලා 
උසාවි ගිහිල්ලා ඒක නවත්වනවා. ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව 
දැනුවත් කරන්න මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නවා. අපි 
යම් විධියකින් ෙදයක් කියෙකොට ඒක ජනතාව විශ්වාස කරනවා; 
ආදායම ලැෙබනවා කියලා ඒ ෙගොල්ලන් අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඊට 
පසුව උසාවිෙයන් ඒක නවත්වනවා. අපි ෙදන්න තිෙබන 
පතිලාභය ජනතාවට ෙදනවා, නමුත් ආදායම නැහැ. එතෙකොට අය 
වැය හිඟය වැඩි ෙවනවා. ඊට පසේසේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 
අෙපන් අහනවා, ආදායමක් නැතුව වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා.  

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනිදායින් පසුව සෑම රජෙය් 
ෙසේවකයකුෙග්ම වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි වුණා. සුපිම් 
උසාවිෙය් ඉන්න judgesලාටත් ඒ වැටුප් වැඩි වීම ලැබුණා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අයටත් ලැබුණා. ඒ වැඩි වීම් 
ලැබුණාට පසුව ඒෙගොල්ලන්ම ගිහිල්ලා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ වැඩි 
වීම් ලැබුෙණ් ෙම් අෙප්ක්ෂා කරන ආදායම නිසායි. ඒ තිෙබන 
distilleries  companiesවලින් රුපියල් මිලියන 200ක් ආදායම් 
ෙහොයන්න අපි අෙප්ක්ෂා කළා.  අ පි ඒ ආදායම අෙප්ක්ෂා කෙළේ 
වැඩි වුණු වැටුප් ෙගවන්නයි. දැන් වැටුප් ෙගවනවා, අෙප්ක්ෂිත 
ආදායම නැහැ. එතෙකොට ෙකො ෙහන්ද, ඒ අය වැය හිඟය පියවා 
ගන්ෙන්? අපි ගිහිල්ලා සුපිම් උසාවිෙයන් ෙම් ගැන අහන්න ඕනෑ. 
ෙම් අය වැය හිඟය ගැන උත්තර ෙදන්ෙන් කවුද? ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල  ඇවිල්ලා අෙපන් අහනවා. අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
කියනවා, අපි තමයි රට පාලනය කරන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට අදහස් 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ෙලෝක බැංකුව ඊට වඩා හුඟාක් 
නම්යශීලියි. පිරිසිදු පාලනයක් තිෙබනවා; ඉදිරි දැක්මක් 
තිෙබනවා; එක හා සමාන වගකීමක් තිෙබනවා කියලා අපට 
කියනවා. ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන අගමැතිතුමා, මුදල් 
ඇමතිවරයා එක ෙසේ  කථා කරනවා, රජෙය් නිලධාරින් එකම 
කථාවක් කරනවා කියලා කියනවා. නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන් 
කියනවා, අය වැය හිඟය වැඩි ෙවලා කියලා. පිටස්තර ෙලෝකය 
විධියට බලන විට ඒක සැබෑවක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා කාරුණිකව ෙම් සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
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148 වන ව්යවස්ථාව අනුව අෙප් රෙට් මුදල් පරිපාලනය 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියන කථා ෙවන එක ආයතනයක් 
ෙවනුෙවන්වත් අර්ථ නිරූපණය - interpret - කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න එපා කියලා  මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත් කමක් නැහැ,  අපි සියලු ෙදනාම ඒ සඳහා 
අත්වැල් බැඳ ගනිමු. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇඟිලි ගහන්න කාටවත් ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්.  

සමහර මන්තීවරුන් සභාෙවන් එළියට ගිෙය් සමහර විට අප 
කියන ෙද්වල්වලට අකමැති නිසා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
කියන ෙද් සුන්දරයි ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන වරපසාද 
අවතක්ෙසේරු කරන්න; අඩු කරන්න; නැති කරන්න කවුරුවත් 
එකඟ වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ෙම් විවාද කරන අවස්ථාෙව් දී 
අඩු ගණෙන් ෙම් ගැනවත් අහලා අප සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්න 
කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඒ ෙගොල්ලන්ට මතක් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අපත් එක්ක අලුත් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්  ඇති කරන්න,  පජාතන්තවාදය තහවුරු 
කරන්න ඉදිරිපත් ෙවලා   ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු කළ  
පුද්ගලෙයක්. ඔබතුමා අද වන විට හරි තැන සිටිනවා. ඔබතුමාෙග් 
ඒ තිෙබන වැදගත් ආයතන තුළිනුත් ෙමවැනි පණිවිඩ එවන්න. 
ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලනඥයා ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කියනවාට වැඩිය ෙද්ශපාලනඥයාව පාලනය කරන, නායකත්වය 
ෙදන කථානායකතුමා එෙහම කිව්වාම  මීට වැඩිය ෙහොඳ මතයක් 
ජනතාව අතරට යනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා.   

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයනුත් 
අපි ෙසොයා බැලුවා. මම හිතන්ෙන්, අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත් 
පුදුම ෙව්වි. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, බදු ෙගවන්නන්ට සැලකීමක් කරන්න. 
ෙම් සැලකීම ෙවනුෙවන් වරපසාද ෙදන එක පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාර බැගින් අවුරුදු පහක් 
බදු ෙගවුවාම  ඒකට කාර් එකක් ආනයනය කරන්න  duty-free 
permit එකක් ෙදන්න හැකියාව ඇති ෙවන්ෙන් ෙලෝකෙය් ෙකොයි  
රෙට්ද? ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1.25ක්  ෙගව්වාම ඒකට 
permit එකක් ලැෙබනවා, කාර් එකක් ආනයනය කරන්න. ඒ 
අවස්ථාවත් තිබුෙණ්  1600 cc වාහන ෙගන්වීම සඳහා පමණයි. 
නමුත් ෙම්ක ෙවනස් කළා ගිය කාලාන්තරෙය්. එවකට  මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් එක පාරටම ඒ අයට විෙශේෂ 
වරපසාදයක් දීලා ඒ ''පර්මිට්'' එෙකන් කිසිම සීමාවක් නැතිව අධි 
සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන  ෙගෙනන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කර 
තිෙබනවා, බද්දත් සියයට 25කට අඩු කරලා.  අද  Porsche, 
Lamborghini  ෙම් ඔක්ෙකොම අෙප් රටට එන්ෙන් ඒ තුළින්. 
අෙපන් අහනවා ඒවා ෙකොෙහොමද ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් කියලා. 
ෙම් සම්බන්ධව ෙතොරතුරු ෙසොයන ෙකොටයි දැන ගත්ෙත් 
ෙම්වාෙග් permits 1,400ක් නිකුත් කර තිෙබනවාය කියලා.   

අෙප් රෙට් ගම්බද පෙද්ශවලට පමණක්  ෙනොෙවයි, අඩුම 
තරෙම් ෙකොළඹ තිෙබන පැල්පත් නිවාසවලටවත් විදුලිය ෙදන්න 
බැරි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. උතුර-නැ ෙඟනහිර  
අයට ජීවත් ෙවන්න බැරි, ෙගවල් හදන්න බැරි යුගයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් Porsche  වාෙග්  ෙකෝටි ගණන් වටිනා වාහන 
ෙගෙනන්න  බදු විරාම දීලා ! ෙම්ක ෙහොයන්න ගියාම තමයි දැන 
ගත්ෙත් permit එෙක් ගහලා තිෙබනවා ''බද්ද සම්පූර්ණෙයන් 
නිදහස්'' කියලා. අපි ෙහොයනවා කවුද ෙම් චකෙල්ඛය නිකුත් කෙළේ 
කියලා. ඒ චකෙල්ඛන ෙකොෙහේද තිබුෙණ් කියලා ෙසොයා ගන්න 
අපට සුමාන හයක් ගියා. Files සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා. 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපට තිෙබන පශ්න. ඉතින් ෙම්වා අපි නැවත 

හදන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි ජනතාව තුළ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් ෙකෙරහි වැරැදි මතයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. ඉතින් 
ෙම් වාෙග් නිකුත් කර තිබූ permits 1,400ක් මම ජනාධිපතිතුමාට, 
අගමැතිතුමාට කථා කරලා වහාම නැවැත්වුවා. නැවැත්තුවාට පසුව 
හුඟ ෙදෙනක් අපිට ෙචෝදනා කළා, "ඇයි එක පාරටම කියන්ෙන් 
නැතිව permit එක නවත්වන්ෙන්" කියලා. අපි කිවුවා ෙහොරකම 
නවත්වන එක   අපි කාටවත් කිය කියා ඉන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. 
අෙප් අහිංසක අයට බස් එකක යන්න  සල්ලි නැහැ. නමුත් ෙම් 
අයට Porsche, BMW, Land Cruiser ෙගෙනන්න අවස්ථාව 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනවා, 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20 වැනිදා.   සියලු ජනතාවෙග්ම වරපසාද 
තහවුරු කරලා අපි එය ෙග්නවා. හිතන්න බැරි අය වැයක් අපි 
ඉදිරිපත් කරනවා. ජීවන බර අපි අඩු කරනවා. අනවශ්ය ෙද්වල් 
පුළුවන් තරම් නැත්තටම නැති කරලා දානවා. අලුත් ආකර්ෂණීය 
මට්ටමකට රට අලුත් ගමනක ෙගනියන්න පුළුවන්.  ඒ ගමන 
ආරම්භ කරන්න අපි සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 
අතරම  අපි  ආදායම් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් කටයුතු 
කියාත්මක කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ලාභ ලබන්න කියලා වාහන 
ෙගන්වන අයට අපි කියනවා, ඒවා ෙගන්වීම නවත්වන්න කියලා. 
කාර් ලක්ෂ ගණනින් ෙගනැල්ලා ඒ ආදායම වැඩි ෙවනවා කියලා 
හිතන්න එපා.  අද ඉඳන් ඕනෑම ෙවලාවක; ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ 
බදු වැඩි කරන්න අපි තීන්දු කරලා තිෙබනවා. මින් පසුව 
undervaluation කියලා එෙහම එකක් නැහැ; full valuation එක 
ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන් කාර් එකක් ෙගනාෙවොත් වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 50 නම්, ඒක අඩු තක්ෙසේරුවක් කරන්න අපි කාටවත් 
අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. We will have no discretionary 
power on anybody. We give the full valuation. ෙමෙතක් 
කාලයක් බැලුවාම, මාස හතරකට රුපියල් ෙකෝටි 68,800ක 
ආදායමක්  අපට ඒ විධියට නැති ෙවලා තිෙබනවා . ඒෙකන් 
ෙප්නවා ෙකොයි තරම් අපරාධයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. අපි 
නැවතත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි.  ෙම් ඔෙබ් රට. 
අපිට ෙමහි තාවකාලිකව පරිපාලනය ෙගන යන්න විතරයි 
තිෙබන්ෙන්.  කවුරුත් ඉලක්ක කරලා ෙනොෙවයි, අහිංසක 
ජනතාවෙගන් සියයට 95කට ලැෙබන්න පුළුවන් අයෙග් ඒ 
ලැෙබන්න තිෙබන වරපසාදයක් තහවුරු කිරීමට මිසක් සියයට 
ෙදක තුනක සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත ගත කරන අයෙග් ජීවිත 
සරුසාරවත් කිරීම ෙනොෙවයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. ඒක අපි මතක් 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා දැන් hoard කරන්න 
එපා. සිගරට් හරි, අරක්කු හරි දැන් හංගලා වැඩක් නැහැ. 
කියන්ෙන් නැතිව, හිතන්ෙන් නැති දවසක අපි බදු වැඩි කරනවා. 
අපට අවශ්ය වන්ෙන් පිරිසිදු පාලනයක් ෙගන යන්නයි. පිරිසකට 
පමණක් විෙශේෂත්වයක් දක්වලා කටයුතු කළ ඒ  යුගය අවසන්. 
ෙමෙතක් කල් වාහන ආනයනෙය්දී  ණයවර ලිපි - L/C - සඳහා 
සහන ලබා දී තිබුණා.  ලිහිල්ව ආනයනය කරන්න තමයි අවස්ථාව 
තිබුෙණ්. අපි එයට සියයට සියයක බද්දක් ෙග්නවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳයි, කථානායකතුමනි. බද්දක් ෙනොෙවයි, සමාවන්න, 

එයට cash limit එකක් තමයි ෙගෙනන්ෙන්.  කිසිෙසේත්ම 
ආදායමක් උපයන්ෙන් නැති  cash limit එකක් ෙගෙනනවා.  ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් විනිමය අනුපාතය නිකරුෙණ් පහතට වැටුෙණ් ෙම් කාර් 
ආනයනය කරන්න ගිහිල්ලා ඇති වුණු ෙදයින්. යම් යම් අය 
අෙප්ක්ෂා කරනවා, අය වැෙයන් බදු  වැඩි ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා,  
ඒ නිසා ඉක්මනට කාර් ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා. මම ඉතාම 
අගය කරනවා, ෙම් වාහන ආනයනය කරන ෙකොම්පැනි අපට 
ෙහොඳ අදහස් ටිකක් ලබා දුන්නා. එෙසේ සියයට 95ක්, 97ක් විතර 
අදහස් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් අපට සහ ජනතාවට ලැදිව වැඩ කරන 
කට්ටිය. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් තමයි අපි ෙම් කියාත්මක 
කරන්න හදන්ෙන්. අපිට අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති 
කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි,  විනිවිද භාවෙයන් යුතු ආණ්ඩුවක් 
ෙගන යන්නත් තිෙබන නිසා ෙම් කටයුතු කර ෙගන යෑමට අප 
සමඟ එකතු ෙවන්නය කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා.  

සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්,  
2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ලැබුණු ආදායම රුපියල් මිලියන 
2,900යි. අද අපට සතුටින් පකාශ කරන්න පුළුවන්, ෙම් කථා 
කරන ෙමොෙහොෙත් මාසයකට රුපියල් මිලියන 9000ක ආදායමක් 
ලැබී  තිෙබන බව. ෙම් මිලියන 9000ක ආදායම ලැබී තිෙබන්ෙන් 
පිරිසිදු පාලනයක් නිසා සහ එය පහළට ගලා ෙගන යන නිසායි. අද 
පත්තර සිරස්තලවල, රූපවාහිනිෙය් සහ ෙර්ඩිෙයෝවල ඇෙහන්ෙන් 
නැහැ, එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ඔන්න එළියට ආවාය කියලා. 
එළියට ආවා නම් ඒ වාෙග් තුනක් ගැන කියන්න තිෙබනවා. මම 
අද නම් කරනවා, කවුද ඒවා කරන්න හදන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, 
ෙමෙතක් කල් එවැනි කටයුතු සිදු කරලා, අන්තිෙම් මෑතදී, අෙප් 
අලුත් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුවත් යම් යම් අය එම කටයුතු 
කරන්න හිතුවා, ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවනවා කියලා. ඒ අය අනිසි නම් 
පාවිච්චි කරලා ඕනෑම ෙකෙනකු සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන් 
යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා නැවත මතක් කරන්න 
හදලා තිෙබනවා. එම නිසා මම අද තුන් හතර ෙදෙනකුෙග් නම් 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ තුළින් අනිසි, ෙහණ ගහන 
යුගයක් අවසන් කිරීමට  මුල් පියවර තැබීම සඳහා අපි ගමන් 
කරන්න අවශ්යයි. එෙහම නැත්නම් හිතන්ෙන් හැම ෙදනාම යම් 
මුදලකට ගන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. මම අද ෙමම වාර්තා ෙගන්වා 
ගත්ෙත්, ෙම්වා ෙපන්වා දීලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නවත්වලා ඉදිරියට 
කටයුතු කිරීමටයි.  

එදා, අෙප් ජනාධිපතිතුමා සුරා බදු නියාමකයන්ෙග් සංගමයට 
පැමිණ කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මෙගන් සහ සුරා බදු 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් පශ්න කළා, මාසයක් තුළ ලැබිය යුතු ෙම් 
රුපියල් මිලියන 6,100 ෙකොහාටද ගිෙය් කියලා. මාසයකට 
රුපියල් මිලියන 6,100ක් කියන්ෙන්, මාස නවයට රුපියල් ෙකෝටි 
5,400ක්. ෙකොෙහේද ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 5,400 ගිෙය්? ෙමෙතක් 
දුරට අපට ෙහොයන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම්කයි. අවුරුදු දහයකට 
ෙමම මුදල ලැබුෙණ් නැති එකයි තිබුණු පශ්නය. ඒවා ෙකොෙහේද 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? වහාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු 
කරන්න කියලා තිබුණා. ෙම් තිෙබන සල්ලි ලැබුණා නම් අපට 
මහවැලි ෙයෝජනා කමය වාෙග් කීයක් ඇති කරන්න තිබුණාද? අද 
ෙසෞඛ්යය සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙවන් කරන්ෙන් 
සියයට තුනයි දශම හයයි. අපිට ඒ මුදල වැඩි කරන්න තිබුණා, 
සියයට හයකට විතර. අද අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙවන් 
කරන්ෙන් සියයට එකයි දශම නවයයි. ඒ මුදලත් වැඩි කරන්න 
පුළුවන් සියයට පහකට. ෙම් ආදායම අපරාෙද් නැති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වලින් 
අලුත් මන්තීවරු ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනිත් පළාත්වලිනුත්  
අලුත් තරුණ මන්තීවරුන් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ අය පිට ඉන්න 

ෙකොට හිතන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙබොෙහොම සුන්දර ජීවිතයක්; 
ෙමහිදී කිව්වාම ඒවා ෙවනවාය කියලායි. නමුත් ෙමතැන ෙවන 
ෙදය ෙකොතරම් හිමින් සිදු ෙවනවාද කියලා මම සුපිම් උසාවිෙය් 
ෙවන ෙදයින් ෙපන්වලා දුන්නා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තව මිනිත්තු ෙදකක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව මිනිත්තු දහයක කාලයක් 

අෙප් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ලබා ගන්නම්. ෙමොකද, ෙම් විවාදය දවස් 
ෙදකක් තිෙබනවාෙන්. මන්තීවරු පිරිසක් එළියටත් ගිහින් 
ඉන්නවා. ඉතින් දැන් කථා කරන්න කට්ටියත් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු ඇමතිතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද ඒ පැත්තයි, ෙම් පැත්තයි කියලා ෙදයක් නැහැ, සරත් 

අමුණුගම ඇමතිතුමනි. අද සියලු ෙදනාම එක පැත්ෙත්. අද ෙම් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉන්ෙන් සුළු පිරිසක් පමණයි. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතය ෙකොෙහේද තිබිය යුත්ෙත් 
කියලා ජනවාරි මාසෙය් අට වැනි දා දැන ගත්තා. ඒක නැවත අනා 
ගත්තා, අෙගෝස්තු මාසෙය් දහහත් වැනි දා. දැන්වත් ෙම් 
සම්මුතිවාදි ෙද්ශපාලන ගමනට එකතු ෙවන්න කියන එක මම 
කාරුණිකව මතක් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙද්වල් ෙපන්වන 
ෙකොට, ෙම් සල්ලි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා ෙසොයා 
බලන ෙකොට අපට ඉතාම පුදුම හිෙතනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්, ෙම් එතෙනෝල් ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් 
කාලයක් ෙද්ශපාලනඥ යන්ෙග් නම් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා 
කියන එකයි. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පසුපස තුන් හතර ෙදෙනක් 
සිටිනවා. මම ඒ ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, මට සාක්ෂි සහිතව කියන්න අවශ්යයි. ෙමතැනදී මම 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙකොම්පැනියක් සම්බන්ධව Sri Lanka 
Customs සහ සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිදු කළ raid එකක 
වාර්තාවක්. ඒ තුළින් නම් ෙදකක් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. Mr. 
Jayalath Peiris, Mr. M. Sasidharan.  ඔවුන් හැම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු පසුපසම ගිහිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය අන්තර් 
කාල ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් අප හමු ෙවන්නත් ආවා. ෙනොෙයක් 
සුන්දර කථා කියලා හැම ෙකනාම සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන් 
චරිත කියලා ඔවුන් හිතනවා ඇති. ෙම් වි ධියට කථා කරලා, ඡන්ද 
කාලෙය් අශික්ෂිත මට්ටමට හැසිරිලා දැනුත් කථා කරනවා ෙම්වා 
පශ්නක් නැහැ, අපි කර ෙගන යනවාය කියලා. එම නිසා තමයි, 
ෙමන්න ෙමදා රුපියල් මිලියන 33,693ක් ෙම් ඇල්ලුව කන්ෙට්නර් 
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ෙදක, තුනකින් විතරක් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් කන්ෙට්නර් 
දහයක්, පහෙළොවක්, විස්සක් මාසයකට වරාෙයන් නිදහස් 
කරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒවා  අල්ලලා නැහැ.  

අප ෙම්වා ගැන ෙහොයා බලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
කරන්නම්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අපරාධ නිසා තමයි ෙම් රට නැති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ අයව නම් කරනවා. නැත්නම් හිතන්ෙන් 
අපි භෙයන් දඟලනවා කියායි. ෙම් අය ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
විධියට මරණ තර්ජන පවා කර  තිෙබනවා. මට විතරක් ෙනොෙවයි, 
වැඩ කරන අහිංසක ෙසේවකයන්ටත්. අපට නම් කමක් නැහැ.  අෙප් 
නිර්භීතව වැඩ කරන සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, Sri Lanka 
Customs එෙක් අයට තර්ජන කර තිෙබනවා. ෙමොකද, සියයට 
අනූපහක්, අනූඅටක් වැඩ කරන ෙකොට ඒ අයවත් භය කරන 
ස්වරූපයක් ඇති කර තිෙබනවා. ෙම් උදවියම තමයි අන්තිමට 
බලන ෙකොට පුවක් අපනයනය සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු 
කරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්.   ෙම් අය තමයි උසාවි ගිහිල්ලා මට 
සහ අෙප් නිලධාරින්ට, අෙප් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි මිලියන 1,300ක් ෙම් රටට ෙහොයා 
ගන්න හදන ෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් ඒක යටපත් කර තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම් අය  විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් කථා  කරෙගන ෙම්වා 
ෙවනස් කරන්න හදන කථා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, අපි ඒවාට නැෙමන්ෙන් නැති නිසා 
අද කියන්න පුළුවන්  එකම ෙද් තමයි අපි පිරිසිදු පාලනයක් තුළ 
ගමන් කරනවා කියන එක.  ඒ සියලුම වරපසාද රෙට් ජනතාවට 
ලබා ෙදන්නයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ රුපියල් ශත ෙවනත් 
අයෙග් සාක්කුවලට ගිය යුගය අවසන් කර,  හැම තඹ ශතයම 
ජනතාවට ලබා ෙදන යුගය අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා.  මා ෙම්වා 
නම් කරන්ෙන් නැවත උසාවි ගිහිල්ලා ෙම්වා appeal  කරන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබන නිසයි. කමක් නැහැ. ඒක  අයිතියක් ෙන්. 
ඒක ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් මා හිතුවා, ෙම්වා මතක් 
කරන්න අවශ්යයි කියා. ෙම් උදවියම තමයි ෙවනත් උදවියත් සමඟ 
ටයිල්  - ඒ කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් උළු කර්මාන්තය සහ ටයිල්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER  [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා කියන්න අවශ්යයි ෙම් 

කියන ෙකනා කවුද කියා. සසිදරන් කියන්ෙන්  ෙම් රෙට් ඉතාම 
අනගිව කිකට් කීඩා කරපු අයකුෙග් මල්ලී ෙකෙනකුයි. මා ෙම්වා 
මතක් කරන්ෙන් ෙම්වා යටපත් වන නිසයි.  

 ෙම් තුන් හතර ෙදනා ෙවනත් අයෙග්  නම් විකුණ විකුණා 
කටයුතු කරනවා. ඒ අයෙග් නමත් නැති කරෙගන අෙප් නමත් 
නැති කරන්න හදනවා. මට කියන්න අමතක වුණා, මුදල් රාජ්ය  
අමාත්ය  ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා මැතිතුමා අෙප් අමාත්යාංශයට 
ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදමින් කටයුතු කරන බව. එතුමාත් දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙම් අභිෙයෝගය අපි ෙදෙපොළ ආණ්ඩුවට 
ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ වාෙග් සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලනයක් ආරම්භ කර තිෙබන අවස්ථාවක මා සියලු 
ෙදනාෙගන් ඉල්ලනවා, අපි විවෘත පාලනයක් ෙගන යන නිසා ෙම් 
කියන ෙදයට විරුද්ධව අදහස් තිෙබනවා නම් කරුණාකර, ඕනෑ 
අවස්ථාවක අපව අමතන්න කියා. හිතන්න එපා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින ෙව්ලාව විතරක් අපට තිෙබනවා කියා. පැය 24ම අපි 
ෙසේවෙය් ෙයදිලයි සිටින්ෙන්. ෙමොකද, අපට තනතුරු භාරෙදන 
අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙදෙදනාම කිව්ෙව්, 
"මතක තියා ගන්න, ෙම් බලය ජනතාව දීලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 
පහකට, හයකට. ඒ තාවකාලික ගමන තුළ පරිපාලන බලය 
ඔබතුමන්ලාට භාර දීලා තිෙබනවා. රඟ පෑමක් ෙනොෙවයි අවශ්ය 
වන්ෙන්. ජනතාවට ෙසේවය කිරීමයි අවශ්ය වන්ෙන්." කියා. ඒ 
ගමන තුළ ඉදිරියට යන්න  ඔබ සියලු ෙදනාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීමත් අපි අගය කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම තමයි හැම මාසෙය්ම අඩු ගණෙන් ටයිල් 
කන්ෙට්නර් 550, 600ක් අවතක්ෙසේරු කර  ෙගෙනනවා. අර 
කලින් සඳහන් කළ උදවියම තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු 
කරන්ෙන්. මා ඒ වාෙග් ෙවනත් විස්තරයක් පසුව ෙදන්නම්. නමුත් 
මා හිතුවා, අඩු ගණෙන් ෙම් දැනුවත් කිරීෙමන් පසුව ෙම් නටන 
නාඩගම නවත්වාවි කියා.   

කරුංකා එෙහම නැත්නම් පුවක් - arecanuts -  අපනයනය 
අලුත් business එකක් කියා හුඟ ෙදෙනක් හිතනවා.  ඒකට 
ඇමතිතුමා කිව්වාම කන්ෙට්නරයක් ෙදනවාය කියලා, ඒක යනවා 
කියා හුඟ ෙදෙනක් හිතනවා.  ෙමෙතක් කල් ඒක කිසිම 
පරිපාලනයක් නැතිව කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙප්රාෙදනිය 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වංචනික ෙලස licence එකක් දීලා 
තිෙබනවා. කන්ෙට්නර් ෙමෙහට ආවාට පස්ෙසයි ෙගෙනන්න 
licence එක ෙදන්න හදන්ෙන්. ඒක අපි නවත්වන්න හැදුවා. ඒත් 
මුදල්කරණය ඊට වඩා ෙලොකුයි. අපට කිසි ෙසේත්ම ශක්තිය 
තිබුෙණ් නැහැ, ඒ අය නවත්වන්න. නවත්වන්න බැරි වුණා.  
උසාවිය පිළි ගත්ෙත් ඒ ෙගොල්ලන් කියන ෙද් මිසක අපි කියන ෙද් 
ෙනොෙවයි. ෙමන්න රෙට් සැබෑ තත්ත්වය. ෙමන්න ෙමෙහම 
තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි අපිට රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
හදන්ෙන්.  

අපි අලුත් ආකාරයක, ආකර්ෂණය වන ආකාරයක, හිතන්ෙන් 
නැති විධියක අලුත් ආර්ථිකයක් බිහි කරන්න පුළුවන් අය වැයක් 
2016 අය වැය හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි.  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම මා  විවෘතව ඉල්ලනවා, ඔෙබ් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කියා. ජනතාව ෙවනුෙවන්  වන අය 
වැයක් මිසක පක්ෂ පාට බලා ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් ෙනොෙවයි 
අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  ඒ නිසා ඔෙබ් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.  I 
greatly appreciate  Hon. Members, especially from the 
Opposition which comprises of the TNA,  the EPDP and 
the SLFP - it can be Rajapaksa group  as well,  please 
give us  your ideas because that is very representative. 
Just because you are in the Opposition, it does not mean 
that you are not an alternate Government. We respect you 
even though they did not respect us at that moment. Let 
us make that difference together. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම  කියා සිටින්ෙන්, ආදායමක් ලබා ගැනීම 
පිණිස පුවක් අපනයනය කිරීම සුළු කර්මාන්තයක් හැටියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න පුළුවන් ෙදයක් බවයි. ෙමෙලස අපනයනය කළ හැකි 
ෙද්වල් තමයි කූට ව්යාපාරිකයන් විසින් නැති කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා මම සියලු ෙදනාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා, "අපත් සමඟ 
එක්ව ඉදිරියට ගමන් කරන්න එන්න." කියා.  

අද ජනාධිපතිතුමා  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අමතන්න 
නිව් ෙයෝර්ක්  නගරයට යන්නට ෙපර ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගැන කථා 
කළා. එදා අපි - කැබිනට් එක- ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයට 
ලක් කළා. ෙමොකද, එදා යම් අය,  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
එෙහම, ෙපන්වන්න හැදුවා, කිසි පශ්නයක් නැහැයි කියා. 
ෙකොෙහොමද, ඒක ෙවන්ෙන්? උතුරු ෙකොළඹ ෙහෝ මැද ෙකොළඹ 
ෙහෝ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් තරුණ ෙකොල්ෙලක් ෙසල්ලම් 
පිස්ෙතෝලයක් අතට ගත්ෙතොත් ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගන්න 
යුගයකුයි තිෙබන්ෙන්.  බලපත ෙනොමැතිව අවි ආයුධ 3,700ක් 
තියා ෙගන සිටීමට ෛනතිකභාවයක් තිෙයනවා කියා කියන්න 
පුළුවන්  නීතිපති ෙකෙනක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාද? නීතිපති, සුහද 
ගම්ලත්ලා ෙම් අය අලුත් අර්ථකථන ෙදන්න හදනවා. මට මතකයි, 
මම එක තැනකට ගිහිල්ලා ඇහුවා, "ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද 
තත්ත්වය කියා කරුණාකරලා කියන්න." කියා. එතෙකොට ඒ අයට 
හැකියාව තිබුණා, ඇවිත් මට කියන්න,"ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ." කියා. ෙමන්න ෙම් රෙට් නීතිපති 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව හැසිෙරන ආකාරය! අපි  ඇහුෙව් නැහැ, ෙහොර 
වංචාවක් කරන්න. අපි ඇහුෙව්, " තිෙයන ෙහොර වංචා ෙකොෙහොමද 
ෙමෙහම ඉදිරියට යන්ෙන්, ඇයි ෙම්ක නවත්වන්න බැරි වන්ෙන්?" 
කියන එකයි. ඒක පශ්න කරන්න ඇමතිවරෙයක් හැටියට අපට 
බැරි නම් ෙමොකටද අපි? අපි ලිපිකරුෙවෝ යැ? අපි ඒවා අහන්ෙන් 
ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඒ  අය තමයි අද ෙනොෙයක් ෙද්වල්  ෙම් 
කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ෙක්පී සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. ෙක්පී ෙහොෙරක් ෙනොෙවයි 
ලු. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාර්තා කර තිෙබනවා, 1981 දී පුනරීන් 
මහජන බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 25ක් ෙහොරකම් කළායි කියා.  
මහජන සල්ලි නැති කිරීම  ඕනෑම අවස්ථාවක අපරාධ නඩුවක්. 
ෙම් නීතිපතිට  අඩු ගණෙන් ඒකවත් ෙහොයා ගන්න බැහැ. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ උසාවි ගිය කාරණය සම්බන්ධෙයන්වත් 
උත්තරයක්  කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් නීතිපති අපි වාෙග් උදවිය 
අවුරුදු දහයක් උසාවි ෙගනගිෙය් ෙමොකටද? අපට තිබුණු වරද 
ෙමොකක්ද? ඒ අයටත් ෙකොන්දක් නැහැ,  අප ගැන උත්තර ෙදන්න.  
නමුත් ෙක්පී  ගැන උත්තර ෙදන්න හැකියාව තිෙබනවා. අෙප් 
අලුත් මන්තීවරුන්ට කියන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ෙමෙහම තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට ලැෙබන වරපසාද කියන එකයි. අපි 
අලුතින් හිතන්න ඕනෑ, අපි අලුතින් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අපි 
සියලු ෙදනාම එකට බැඳිලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි අෙප් අලුත් මන්තීවරු හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරුත් එක්ක එකතු ෙවලා කරන්න තිෙබන ෙද්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ගැනත්. ෙම් කාරණා  හතරම  
කැරෙකන්ෙන් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගැනයි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සිද්ධියත්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂට  එළියට 
යන්න පුළුවන් කියා කිව්වාම  නීතිපති 'හරි'යි කියනවා. අෙප් 
අහිංසක එක්ෙකෙනකුට  එළියට එන්නට පුළුවන් වුණාම ඒකට 
ෙවනස් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් සියල්ලම කැරෙකන්ෙන් 
එක තැනක. අන්තිමට ෙක්පී අල්ලා ගත්ෙත් ෙගෝඨාභය ෙන්. ඒ 
ගැන ඇහුවාම එතැනත් පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම් නම් ගැන කථා 
කරපුවාම රජ්ජුරුෙවෝ ගැන කථා කරනවා වාෙග් යුගයක් තිබුෙණ්. 
දැන් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් නැති වුණාම දැන් නීතිපති විසින් - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පිරිසක් එළියට ගිහිල්ලා 

ඉන්නවා. විවාදයට දවස් ෙදකක් තිෙබනවා. ඔබතුමා නම්යශීලීව 
තව මිනිත්තු පහක් මට ලබා දුන්ෙනොත් ඇති ෙවයි කියා මා 
සලකනවා.  

ජනාධිපතිතුමා එදා කැබිනට් එෙක්දී කථා කළ නිසා ෙම් ගැන 
මතක් කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න.  

දැන් RADA එක ගැන කථා කරනවා. RADA  එෙක් රුපියල්  
මිලියන 760ක් වියදම් කළා. අපි ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පශ්න 
කළා. ඇයි ටිරාන් අලස් අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැයි කියා කථා 
කරන්ෙන්? ඇයි, 'මව්බිම' අච්චු ගහන්ෙන් එතැන නිසාද? මෙග් 
අගමැතිතුමාටත්, මටත්, මංගල සමරවීරටත් නිරන්තරෙයන්  
අවුරුදු  දහයක්  මව්බිෙමන්  පහර ගහමින්,  ෙම් වාෙග්  ෙහොරු 
ආරක්ෂා කරන පත්තරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් අදාළ 
අය අත් අඩංගුවට ගන්න එපා කියා නීතිපති කියනවා. රුපියල් 
මිලියන 760 සම්බන්ධෙයන් සාලිය විකමසූරිය අත් අඩංගුවට 
ගන්න පුළුවන් නම්  ඒ අයෙග් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන 
අය අත් අඩංගුවට ගන්නට බැරි වන්ෙන් ෙමොකද? ඇයි ෙම්වා 
යටපත් කරන්ෙන්?  

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සුපිම් උසාවිෙය්-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ෙකොෙහේ  ගියත් වැරදිකරුවන්ට ෙම් රට සුන්දර ෙලෝකයක්. පිරිසිදු 
කරන්න යන අපට තමයි ෙම්ෙක් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අන්තිමට 
මැතිවරණ කාලෙය් පාතාල ෙලෝකය කියා කිව්වා මතකද? පාතාල 
ෙලෝකය කවුද කියා මැතිවරණ කාලෙය්දී දැන ගත්තා. ඔබතුමාත් 
දැන ගන්න ඇති, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද තත්ත්වය කියා. 
පාතාල ෙලෝකෙය් කවුද සිටිෙය්?  කවුද භාර දුන්ෙන්? අන්තිමට 
මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙපන්වන්න  හැදුවා, අපියි පාතාල ෙලෝකය 
කියා. ඒ වාෙග් අය අපට ඕනැ යැ? අපි අවුරුදු 22ක් ෙද්ශපාලනය 
කෙළේ අෙනක් අයෙග් පිහිෙටන් ෙනොෙවයි; ජනතා විශ්වාසය 
තුළින්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද් නැතුව, අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් තමයි අපි අලුත් මන්තීවරුන් එක්ක එකතු ෙවලා 
ෙම් අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇති කරන්න යන්ෙන්. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් ජනාධිපති, අෙප් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ සමඟ ෙම් අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය  ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩු ස්වරූප ෙයන්  රටට ෙපන්වමු. ෙම් අපි සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙම්ක කරන්න බැරි නම්  කාටවත් ෙම් රට හදන්න බැහැ.  

ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලු ජනතාවට 
ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම් රෙට් ආර්ථික යුද්ධය දිනන්න අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. අපි එදා කිව්වා, ෙමොන යුද්ධයක් 
තිබුණත් ආර්ථික යුද්ධය පරාජයට ලක් වු ෙණොත් රටම පරාජයට 
පත් ෙවනවාය කියලා. දැන් ඒ අනවශ්ය යුද්ධය නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. තිවිධ හමුදාව, එදා සිටි නායකයින්, එදා සිටි විපක්ෂය 
ඇතුළු සියලු ෙදනා එකට වැඩ කළ නිසා ඒ ජයගහණය ලබා 
තිෙබනවා. දැන් ආර්ථික යුද්ධය ජයගහණය කරන්නයි 
තිෙබන්ෙන්. සියලු ෙදනාම ඒක රාශි ෙවලා ආර්ථික යුද්ධය 
ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර්, මැෙල් යන සියලු ෙදනාම -ෙබෞද්ධ ෙවන්න පුළුවන්, 

153 154 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2015 සැප්තැම්බර් 23 

කෙතෝලික ෙවන්න පුළුවන්, ඉස්ලාම් ෙවන්න පුළුවන්, හින්දු 
ෙවන්න පුළුවන්-  එකතු ෙවලා ජනතාව විශ්වාස කරන විධියට ෙම් 
රට අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියකට ෙගන යන්න අපි එකතු 
ෙවමු. එකතු වීම තමයි ශක්තිය ෙවන්ෙන්. ඒ ශක්තිය තුළින් 
ඉදිරියට ගමන් කරමුයි කියා මතක් කරමින්, අපව ෙතෝරා පත් කළ 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා. ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරලා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය  ඉතාමත් දක්ෂ ෙලස ආණ්ඩුවක් හදනවා. අපට ආණ්ඩුව 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊටත් වඩා 
වටිනවා, සියලුම පක්ෂ එකතු කරලා ජාතික ආණ්ඩුවක 
ස්වරූපෙයන් ඉදිරියට යෑම. අපි කියන ෙද් ඉතාමත් විශ්වාසෙයන් 
කියන්න ඕනෑ. එකමුතුභාවය ගැන කියන්න අවශ්යයි. හැම 
ඇමතිවරයාටම මා කාරුණිකව කියනවා, කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් තමන්ෙග් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි, ජනාධිපති, 
අගමැති ෙදන වැඩ පිළිෙවළයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ අපි සියලු 
ෙදනාම එකා ෙසේ එකතු ෙවලා අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්, 
අලුත් ශී ලකාවක් බිහි කරමුයි කියා මතක් කරමින්, ඔබ සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
එන්න, එකතු ෙවන්න. ඉදිරියට ගමන් කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan, Member from Vanni District. You have 
20 minutes.  

 
[பி.ப. 3.33] 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சைப 

உ ப்பினர்கேள, அைனவ க்கும் என  வணக்கம்! இன்  
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் என  கன்னி ைரைய 
நிகழ்த் வதில் நான் மகிழ்வைடகின்ேறன். வன்னித் ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த 
எனக்கு அதிகூ ய வி ப்  வாக்குகைள அளித்த மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மக்க க்கு என  அன்  
கனிந்த நன்றியிைனத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ன்பத்தின் வ க்கைள ம் யரத்தின் வ கைள ம் 
சுமந்  இங்கு உைரத்தி ம் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் 
கற்பைனயில் கைத வ க்கும் காவியம் அல்ல; நிதர்சன வாிகள். 
மனித லாம் சப்பட்ட இவ் லகில் மதவாதம், இனவாதம் 
தைலவிாித்  நிமிர்ந்  நிற்க, தர்மம் தைலகுனிய இன 
வன்ெகா ைமகள் நிகழ்கின்றன. சாட்சியற் ம் 
மனச்சாட்சியற் ம் மனிதப் ப ெகாைலகள் இம்மண்ணில் 
நடந்ேதறியைத ம் மனித அடக்கு ைறகள் இங்கு 
நிகழ்ந் ள்ளைத ம் எவரா ம் மறக்கேவா ம க்கேவா 

யா . தமிழர்கள் இம்மண்ணின் ர் கக் கு கள். 
அவர்க க்கு இம்மண்ணில் தங்கைளத் தாங்கேள ஆ கின்ற 
சுயநிர்ணய உாிைம உண்  என்பைத எவரா ம் ம த க்க 

யா . ஆனால், இனவாதக் ெகாள்ைக ெகாண்ட இனவாத 
அரசுகள் காலாகாலமாகப் பல வ வங்களில் எம்ைம ஏமாற்றி 
வந்தைமைய நாம் அறிேவாம். குறிப்பாக, காலத் க்குக் காலம் 
ஒப்பந்தங்கள் எ தப்ப வ ம் பின்  அைவ ெசல்லாக் 
காகிதங்களாகக் கிழித்ெதறியப்ப வ ம் எம  வரலாற் ப் 

பதிவாகி இ க்கின்ற . இனவாத அடக்கு ைறக்கு அன்  
அஹிம்ைச வழியில் ேபாரா ேனாம். அைவ அடக்கப்பட்  
எம  மக்கள் ஒ க்கப்பட்டார்கள். அதன் மாற் வழியாகேவ 
ஆ தம் ஏந்திப் ேபாரா ம் நிைல ஏற்பட் , அதன் லம் ஈழத் 
தமிழாின் அைடயாளங்க ம் தமிழின அழிப் க்க ம் 
சர்வேதசத்தின் ன் எம்ைம நிைலநி த்தின. இந்த ஆ தப் 
ேபாராட்டம் 2009 ேம மாதம் ள்ளிவாய்க்கா ல் ெமளனித்  
நின்ற . 2009 இ தி த்தத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான 
தமிழர்களின் உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்பட்ட ம் உயிரற்ற 
உடல்கள் குவிந்  கிடந்தைத ம் எவரா ம் ம க்கேவா 
மைறத் விடேவா யா . இதன் விைளவாக 
ஆயிரக்கணக்காேனார் விதைவயானார்கள்; அநாைத 
யானார்கள்; உடல் உ ப் க்கள் இழந்தார்கள். இத்தைன ம் 
இழந் ந்த நிைலயில் இன்  அைமந் ள்ள திய அரசு 
எம  மக்க க்கு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? தமிழ் 
மக்க க்கான நீதியான, நிைலயான, நிம்மதியான தீர்விைனத் 
தரப்ேபாகின்றதா? அல்ல  ன்ைனய அரசின் வஞ்சக வைல 
விாிப்  ெதாட மா?  

இந்த நாடான  சர்வேதச ச கத்தின் ன் ஜனநாயகச் 
ேசாச சக் கு யரசு என்ற நாமத்ைதக் ெகாண் ள்ள . இங்கு 
ஜனநாயகம் ேபணப்பட ேவண் ம்; மதிக்கப்பட ேவண் ம். 
ஒ  ஜனநாயக நாட் ல் வா ம் இனம் அதன் ேபச்சு மற் ம் 
மத, கலாசார, பண்பாட் ச் சுதந்திரத் டன் தம  இன 
அைடயாளத்ைத உ திெசய் ம் சுய நிர்ணய உாிைம ெகாண்ட 
வாழ்வியைல வாழ ம் உாிைமெகாண்ட . இைத ஒ  
ஜனநாயக அரசு நிராகாிக்க யா . அதன் 
அ ப்பைடயில்தான் எம  இனத்தின் சுய நிர்ணய உாிைம 
வாழ்ைவ ேவண் கின்ேறாம்.  

கடந்தகால அரசுகள் நடந் ெகாண்ட  ேபான்  இந்த 
அரசும் அவ்வாறான நிைலயில் நின் விடா  என்  நான் 
நம் கின்ேறன். மனித உயிர்கைளப் ப ெய ப்பதற்கு 
எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் எவ க்ேக ம் அ மதியில்ைல. அவ்வா  
நிக மாயின் அ  மனித மாண் க்கு அப்பாற்பட்ட ெகா ர 
ெகா ங்ேகால் ெசயலாகும். இதற்குப் ெபளத்த தர்ம ம் இடம் 
ெகாடா . உயிர்கைளக் ெகால்லக்கூடா  என்ப  ெபளத்த 
சித்தாந்தக் ேகாட்பாடாகும். எனேவ, நல்ெலண்ண 
அ ப்பைடயில், கடந்த இ தி த்தத்தின்ேபா  நடந்த 
ப ெகாைலகள், பா யல் வன்ெகா ைமகள் பற்றிய 
சர்வேதசப் ெபாறி ைற விசாரைணக்கு ஒத் ைழப்  நல்கி, 
தமிழ் மக்க க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெகா ப்ப  இந்த அரசின் 
கடைமயாகும்.   

ேம ம், இ திக்கட்ட த்தத்தின்ேபா  இரா வத்திடம் 
சரணைடந் , ைக  ெசய்யப்பட் க் காணாமற்ேபான 

ன்னாள் ேபாராளிகள், மக்கள் என்ேபா ம் த்த காலங்களில் 
ைக  ெசய்யப்பட் ம் ெவள்ைள வானில் கடத்தப் 
பட்டவர்க மாக 4,578 இற்கும் அதிகமானவர்கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் ள்ளார்கள். இ வைரக்கும் மன்னார் பிரைஜகள் 
கு விடம் 4,000 இற்கும் அதிகமானவர்கள் தங்கள் பதி கைள 
ேமற்ெகாண் ள்ளார்கள். இவர்க ள் 3,302 ேபாின் விபரங்கள் 
ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான விசாரைண ஆைணக்கு விடம் ைகயளிக்கப் 
பட் ள்ளன. இவர்களின் நிைலதைன எம  மக்க க்கும் 
சர்வேதச ச கத்திற்கும் ன்ைவக்கேவண் ய  இந்த அரசின் 
தைலயாய கடைமயாகும். அத்ேதா  தவ  இைழத்தவர்கள் 
யாவ க்கும் சர்வேதசத்தின் ன் ெபா ப் க்கூற ேவண் ய 
கடப்பா ண் . இைத இந்தப் திய அரசு ெசய் ெமன்  
நம் கின்ேறன்.  

ேம ம், த்தத் க்குப் பின் எம  தாயகப் பிரேதசங்களில் 
அபிவி த்திப் பணிகள் யா ம் இ ட்ட ப் ச் 
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ெசய்யப்ப கின்றன. கடந்த காலங்களில் மத்திய அைமச்சில் 
அங்கம் வகித்த சில அரசியல் தைலைமகள் மதவாத, இனவாத 
உணர் ட ம் பக்கச்சார்பான ைறயி ம் தங்களின் ேநர த் 
தனித் வத்தி ேம அபிவி த்தியிைன ேமற்ெகாண்  வந்தனர் 
என்பைத இவ்விடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
அக்காலகட்டத்தில் அரச நியமனங்களில் தகுதியான எம  
தமிழ் இைளஞர் வதிகள் றக்கணிக்கப்பட்டார்கள்.  
தகுதியற்ற நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன.  குறிப்பாக 
க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் கணித பாடத்தில் சித்தி 
ெபறாதவர்கள்கூட இன்  வன்னியில் ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  இவர்களால் 
மக்க க்கு எப்ப ச் சாியான ைறயில் ேசைவ ெசய்ய ம்? 
அவ்வாேற, அரச திைணக்களங்களில் உயர் 
பதவியி ப்பவர்கள் சிலர் தகுதியற்ற ைறயில் பதவி 
வகிக்கின்றனர். உதாரணமாக மன்னார் CTB இல் DS ஆகத் 
தற்ெபா  பதவி வகிப்பவர் DS இற்கு உாிய பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடயவில்ைல. அத் டன் ன்  பணேமாச  
ெசய்தைமக்காகத் தற்கா கமாகச் ேசைவயி ந்  
இைடநி த்தப்பட்டவர். அப்ப ப்பட்ட ஒ வர்தான் இன்  
மன்னார் CTB இல் DS ஆகப் பதவி வகிக்கின்றார். DS 
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்கள் அவ க்குக்கீழ் ேவைல 
ெசய்கின்றனர். இப்ப ப்பட்ட நிைலதான் வன்னியில் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, தகுதியற்ற அரச 
நியமனங்கைள ம் தகுதியற்  உயர் பதவி வகிப்பவர்கைள ம் 
மாற்றி, அப்பதவிகளில் தகுதியானவர்கைள நியமித்  
மக்க க்கு உண்ைமயான ேசைவயிைன வழங்குமா  இந்த 
அரைசக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ச ர்த்திப் பயனாளிகள் ெதாிவில் கடந்த 
காலங்களில் அரசியல் ாீதியான ெதாி கேள நைடெபற்றன. 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ஆதரவாளர்கள் என்ற 
காரணத்தினால் பலர் றக்கணிக்கப்பட்டார்கள்.  எனேவ, 
ச ர்த்தித் திட்டத்தின் பயைன உண்ைமயில் வறிய மக்க க்கு 
வழங்கும்ப ம் ச ர்த்திப் பயனாளிகைள வன்னியில் 
அதிகாிக்க ேவண் ெமன் ம் இந்த அரைசக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

த்தத்தின் மத்தியில் கல்வி கற்  அரச 
நியமனங்க க்காகக் காத்தி க்கும் எம  வடக்கு, கிழக்கு 
இைளஞர் வதிக க்கு அவர்களின் தகுதிக்ேகற்ப 
நியமனங்கைள வழங்குமா ம் வன்னியில் ெதாழிற்பயிற்சி 
நிைலயங்கைள அைமத்  அதன் லம் இைளஞர் வதிக க்கு 
ேவைல வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன் ம் 
இந்த அரைசக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, மக்க க்குச் ெசாந்தமான கு யி ப்  
நிலங்களில் இரா வ காம்கள் ெதாடர்ந் ம் உள்ளன. இந்த 
விடயத்தில் ன்ைனய அரசுக்கு ேவண் ேகாள் வி த் ம் 
எப்பய ம் கிைடக்கவில்ைல. ஆயி ம், ஜனாதிபதி 
மாற்றத்தின் பின்  சில நிலப்பரப் கள் வி விக்கப்பட்டன. 
ஆயி ம், வன்னியில் எந்தெவா  நிலப்பரப் ம் 
வி விக்கப்படவில்ைல.  எம  ஆயர் இராயப்  ேஜாசப் 
ஆண்டைக அவர்க க்கு மன்னார் மாவட்டத்தில் 

ள்ளிக்குளப் பிரேதசத்தில் நிலங்கள் வி விக்கப்ப ெமனக் 
கூறியேபா ம் இன்ன ம் நிலங்கள் வி விக்கப்படவில்ைல. 
அ மட் மன்றி, த்த காலத்தில் ேபணப்பட்ட இரா வ 

காம்கள் ெபாிதாகிக்ெகாண்ேட ேபாகின்றன. அந்த 
இரா வ காம்கைளப் பார்க்கும்ேபா  த்தம் இன்ன ம் 

வைடயவில்ைலயா? என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற . மக்கள் 
கு யி ப் களின் மத்தியில் அைமந் ள்ள இரா வ 

காம்களால் எம  மக்கள் அச்சத் டேனேய வாழ்கின்றனர். 
உதாரணமாக கடந்தவாரம் வ னியா மாவட்டத்தில் 
ெசட் குளப் பிரேதசத்தில் அடப்பங்குளம் எ ம் கிராமத்தில் 
அைமந் ள்ள STF கா க்குச் சட்டவிேராதமாக மின்சாரம் 
ெபற் , அைத ட்கம்பி ேவ களில் பாய்ச்சியதன் லம் 
அ கில் உள்ள ட் ப் ெபண் ஒ வர் உயிாிழந்தார்.  இதற்கு 
இந்த அரசு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? ேம ம், குறிப்பாகப் 
ெபண்கள் பா யல் ெதால்ைலக க்கு மத்தியிேல 
வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் ெவளியில் ெசால்வதற்கு 
அச்சப்ப கின்றார்கள்.  

வட மாகாணத்தில் அண்ைமயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தர களின் அ ப்பைடயில் 8,886 ச ர கிேலா மீற்றர் 
காணிகள் உள்ளன. அவற்றில் 144 ச ர கிேலா மீற்றர் 
விவசாயக் காணிக ம் 86 ச ர கிேலா மீற்றர் கடற்கைரக் 
காணிக ம் இரா வத்தின் வசம் உள்ளதாகப் 

ள்ளிவிபரங்கள் குறிப்பி கின்றன. ஆகேவ, எம  மக்களின் 
அச்சத்ைதப் ேபாக்க ம் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ம் 
இந்த இரா வ காம்கைள அகற்றி மக்களின் இயல்பான 
வாழ் க்கு வழிசைமப்பேதா , நீண்ட காலமாக 
விசாரைணயின்றித் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள பல  தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகைள மன்னித்  மிக விைரவில் வி தைல 
ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் அவர்களின் கு ம்ப வ ைமைய 
நீக்கிச் சிறார்களின் கல்விைய உ திப்ப த் மா ம் இந்த 
அரைச விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  தாயகப் பிரேதசத்தில் கடற்ெறாழிைல 
வாழ்வாதாரமாகக்ெகாண்  வா ம் மக்கள் இன்  பாாிய 
வாழ்வாதார ெந க்க ைய ம் ெபா ளாதார 
இழப் க்கைள ம் எதிர்ெகாண்  வ கின்றார்கள். இதற்கு 

க்கிய காரணி, எம  எல்ைலக்குட்பட்ட கடற்பகுதியில் 
இந்திய மீனவர்கள் இ ைவப் படகுக ட ம் இயந்திரப் 
படகுக ட ம் அத் மீறி மீன்பி யில் ஈ ப வதாகும். 
இதனால் எம  கடல் வளம் ற்றாக அழிவைடந்  வ கிற . 
அத்ேதா , எம  மீனவர்களின் வைலக ம் 
அழிக்கப்ப கின்றன. அ மட் மல்லா  ெதன்பகுதி 
மீனவர்க ம் பாாிய இயந்திரப் படகுகள் லம் 
அக்கடற்பகுதியில் மீன்பி யில் ஈ ப வதால், எம  பகுதி 
மீனவர்கள் பாாிய இழப் க்கைள ம் இன்னல்கைள ம் 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். இப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் 
தீர்ெவான்ைறப் ெபற் த்தந் , எம  மீனவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த இந்த அரசு ாிதகதியில் 
ெசயற்பட ேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், விவசாயத்ைத நம்பி வா கின்ற மக்க க்குத் 
ேதைவயான பசைள வைககைள மானிய விைலயில் 
ெதாடர்ந்  வழங்குவதற்கும் அ வைட ெசய்யப்ப ம் ெநல் 
அைனத்ைத ம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விைலயில் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கும் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , நீண்ட காலமாகப் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாம ள்ள நீர்ப்பாசனக் குளங்கள், வாய்க்கால்கள் 
என்பவற்ைறப் னரைமப் ச் ெசய்  மைழநீைரச்  ேசகாித் , 
விவசாயிகள் - 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Member, you are talking about subsidies. Please 

tell exactly what type of subsidies that you need to help 

157 158 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 



2015 සැප්තැම්බර් 23 

your farmers or the fisherfolk. Please give your ideas. 
Sometimes we do not know exactly what is required for 
the North and the East. So, this is the opportunity for you 
all to tell what you need. Instead of just saying 
"subsidies", tell us exactly what  you need. The Hon. 
Senathirajah referred to the palmyrah toddy-making 
people and how they can bring in revenue. Please give 
your ideas within the next fifty days, so that we can 
include those good ideas into the Budget. So, please tell 
the young Members of Parliament to give new ideas. - 

[Interruption.] Sir, I was listening to what the Hon. 
Nirmalanathan was saying. He said that he wants 
subsidies to be given to the farmers and to the fisherfolk. 
If you can tell exactly what  subsidy  you need, I  can look 
into that. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
விவசாயிகள் வாழ்வில் வ ைமையப் ேபாக்கிட இந்த அரசு 

வழியைமக்கேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  
வன்னிப் பிரேதசத்தில் மின்சார விநிேயாகம் சீரற்ற 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்ற . இதற்குக் காரணம் த்த 
காலத்தில் அைவ னரைமப் ச் ெசய்யப்படாைமயாகும். 
குறிப்பாக, மன்னாாில் மின்சாரத்ைத நம்பி எந்த 
ேவைலைய ம் ெசய்ய யா . குறிப்பாக, மாணவர்கள் 
பாீட்ைசக் காலங்களில் மிக ம் சிரமப்ப கின்றார்கள். 
மன்னாாில் மின் ெபாறியியலாளர்கள் இல்லாமல் மின்சார 
சைப இயங்குகின்ற . வடக்கின் வசந்தத்தின் லம் 
இலவசமாகக் ெகா க்கப்பட்ட மின் இைணப் க்கள் 
சாியான ைறயில் வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, உடன யாக 
மன்னா க்கு மின் ெபாறியியலாளைர நியமிக்கப்பட ேவண் ம் 
என் ம் மின் இைணப் ப் ெபறாதவர்க க்கு மின் 
இைணப்ைபக் ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்கும்ப ம் இந்த 
அரைசக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்தப் பாரா மன்ற அைவதனில் நின்  
இந்த அரசுக்கும் சர்வேதச ச கத்திற்கும் ஓர் அன்பான 
ேவண் ேகாைள வி த்திட வி ம் கின்ேறன். எம  தாயகப் 
பிரேதசமான வடக்கு, கிழக்கில் எம  மக்கள் சுயநிர்ணய 
உாிைம ட ம் இைறைம ட ம் வாழ்வதற்கு நிைலயான 
தீர்ைவப் ெபற் த்தர ம் எங்க ைடய மக்களின் கல்வி, 
ெபா ளாதார, ச க ேமம்பா  உயர ம் வழியைமக்க 
ேவண் ெமன்  விநயமாக ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  மக்களின் நிரந்தர சமாதானம், நிைலயான தீ்ர் , 
நிம்மமதியான வாழ்  என்பவற் க்காகத் ெதாடர்ந்  
ேபாரா ேவாம்! நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.46] 

  
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් 

ඉදිරිපත් කරන නියම ගණනාවක් සාකච්ඡාවට භාජන වන ෙම් 
අවස්ථාෙව්, වර්තමාන රජෙය් ආර්ථික දර්ශනය, ආර්ථික ගමන් 

මඟ, පතිපත්ති පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම අතිශයින්ම සතුටු 
ෙවනවා.  

පථමෙයන්ම මා කනගාටු ෙවනවා ෙම් විවාදය පවත්වන 
අවස්ථාෙව් විපක්ෂෙය් බහුතරයක් අද ෙම් සභා ගර්භෙය් 
ෙනොමැතිවීම ගැන. ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු කාරණා සාකච්ඡා 
වන විට, විකල්ප මත, ෙවනස් අදහස් හා පතිපත්ති ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
වගකීම භාරව තිෙබන විපක්ෂෙය්  ඒ පාර්ශ්වයන් සහමුලින්ම 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් නිහඬ වීම ගැන අපි බලවත් ෙලස කනගාටු 
ෙවනවා. අෙප් සරත් අමුණුගම මැතිතුමා වැනි බුද්ධියක්, ඥානයක් 
තිෙබන විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ 
වුණා. රට ගැන, මාතෘ භූමිය ගැන අංශු මාතයක ෙහෝ ආදරයක්, 
කැක්කුමක් තිෙබන ෙකොට්ඨාසයක් යැයි කියන විපක්ෂය ෙම් 
විවාදයට සම්බන්ධ ෙනොවීම මහා අභාග්යසම්පන්න සිද්ධියක් 
හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකාෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයකු වූ ෙජෝර්ජ් බුෂ් මැතිතුමා, “සවන් දීම” ගැන 
ෙමන්න ෙමවැනි පකාශයක් කළා:  “Leadership to me means 
duty, honour and country. It means character, and it means 
listening from time to time.”  එතුමා, සවන් දීෙම් වැදගත්කම 
ෙපන්වා දුන්නා. එතුමා කියනවා, "මෙග් අදහසට අනුව නම්, 
නායකත්වය යනු යුතුකම, ෙගෞරවය හා ෙද්ශයයි. ඉන් පුද්ගල 
චරිතය අදහස් ෙකෙරන අතර, කලින් කලට ඇහුම්කන් දීම ද 
අදහස් ෙකෙර්." කියලා. ඉතින් එතුමාත් පැහැදිලි කර තිෙබනවා 
ෙම් සවන් දීෙම් වැදගත්කම. නමුත්, සවන් දීෙම් වැදගත්කමට 
පයින් ගහලා, අද  රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව කිසිම කැක්කුමක් 
නැතිව විපක්ෂය ෙම් සභා ගර්භය වර්ජනය කිරීම මා දකින්ෙන් 
පජාතන්තවාදයට එල්ල කළ මරු පහරක් හැටියටයි.  

එෙලසම මා කැමැතියි වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව 
කථා කරන ෙකොට හිටපු ඉන්දියානු ජනාධිපති ඒ.පී.ෙජ්. අබ්දුල් 
කලාම් මැතිතුමා පකාශ කළ වදනක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතුමා 
ෙමෙහම කියනවා: “In a democracy, the well-being, 
individuality and happiness of every citizen is important for 
the overall prosperity, peace and happiness of the nation.”  
පජාතන්තවාදය තුළ ජාතියක සමස්ත සමෘද්ධිය, සාමය හා සතුට 
උෙදසා සෑම පුරවැසිෙයකුෙග්ම යහපත, ෙපෞද්ගලිකත්වය සහ 
සතුට වැදගත් ෙවනවා. වර්තමාන අෙප් යහ පාලන රජය ෙමන්න 
ෙම් කාරණාව ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද 
වන විට  මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය 
එළිදක්වලා තිෙබනවා. ෙම් පංචවිධ කියාවලිය -මාස 60කින් අලුත් 
රටක් නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළ- අප කියාත්මක කරන්ෙන්, 
අෙප් පජාතන්තවාදී රට තුළ සමස්ත ජනතාවෙග්  සමෘද්ධිය, 
සාමය, සතුට, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ලැෙබන්න තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
වරදාන, වරපසාද පගුණ කිරීෙම් වැදගත්කම අවෙබෝධ කරෙගනයි 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම මාස 60ක් තුළ නව සංවර්ධිත ශී ලංකාවක් 
ෙගොඩනැඟීෙම් ෙම් ගමන් මාර්ගෙය්දී රැකියා දස ලක්ෂයක් 
නිර්මාණය කිරීම අෙප් පධානතම ඉලක්කය බවට පත් කරෙගන 
තිෙබනවා. රට පුරාම පළාත් 9ක,  දිස්තික්ක 25ක, උප දිසාපති 
ෙකොට්ඨාස 335ක කර්මාන්ත පුරවර බිහි කරලා, විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළන තරුණ පරපුරට රැකී රක්ෂා දස ලක්ෂයක් උත්පාදනය 
කිරීෙම් වැඩසටහනට අෙප් රජය අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා.   

අෙප් ෙම් වැඩසටහන තුළ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ ආකමණය 
කරලා, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැඩි ෙකොටසක් ශී ලාංකීය 
භාණ්ඩවල අපනයන ගමනාන්තයන් බිහි කිරීම උෙදසා ඉතාම 
ශක්ති සම්පන්න වැඩ සටහනක් අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය හරහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් රෙට් තිබුණු ෙලොකුම විවාදය ෙමොකක් ද? රැකියා 
බිහි කිරීම ෙනොෙවයි, තිෙබන රැකියා ටික ආරක්ෂා කිරීමයි.  මුළු 
ෙලෝකයාම අෙප් රට වට කරලා, අෙප් රටට විවිධ තහංචි සහ 
සම්බාධක පනවලා, අෙප් රෙට් කර්මාන්ත පද්ධතියට මරු පහරක් 
එල්ල ෙවන්නට යන ෙකොට, රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්ත පද්ධතිය, ෙම් 
රෙට් රැකී රක්ෂා කරන ෙපොඩි මනුස්සයාෙග්, ෙගොවියාෙග්, 
ධීවරයාෙග්, කම්කරුවාෙග්, මධ්යම පාන්තිකයාෙග්, සුළු මධ්යම 
පාන්තිකයාෙග්,  දූ දරුවන්ෙග් රැකී රක්ෂා ආරක්ෂා වුෙණ් නව යහ 
පාලන රජය බිහි වීෙමන් පසුවයි. නව යහ පාලන රජය බිහි වීම 
තුළින් අපි කියාත්මක කළ පගතිශීලී විෙද්ශ පතිපත්තිය හරහා 
අෙප් රටට වැෙටන්නට ගිය ඒ මහා තහංචි දැල අද සහමුලින්ම 
ඉවත් ෙවලා, නිර්මාණශීලී දර්ශනයක් ඔස්ෙසේ ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආකමණය කිරීෙම් වැඩ සටහන් කියාත්මක කරන්නට අපට 
 අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.   

මාස 60ක් තුළ ආර්ථික සංවර්ධන අධි කලාප 45ක් අෙප් රෙට් 
ස්ථාපනය කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙලෝකෙය් 
විවිධ රටවල තිෙබන නවීන පන්නෙය් කර්මාන්ත පද්ධති අෙප් 
රටට ෙගනැල්ලා, පළාත් ෙභ්දයකින් ෙතොරව මුළු රෙට්ම  පළාත් 
නවය තුළ  ෙම් අධි කලාප 45 ස්ථාපනය කර, කර්මාන්ත මත 
පදනම් වූ ආර්ථික වර්ධනයක් කියාත්මක කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් කර්මාන්ත පද්ධතිය ශක්තිමත් කර 
ඒ තුළින් ආර්ථික වර්ධනය සවිබල ගන්වන්නට අපි සැදී පැහැදී 
සිටිනවා.   

එපමණක් ෙනොෙවයි, කර්මාන්ත හා තාක්ෂණ සංවර්ධන අධි 
කලාප 11ක් ස්ථාපනය කිරීම මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන 
වැඩසටහෙන් පමුඛතම කාර්ය භාරය හැටියට අප සලකනවා. ඒ 
වාෙග්ම රට පුරාම සංචාරක සංවර්ධන අධි කලාප නිර්මාණය 
කරලා අෙප් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමක් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් රටට පැමිණි 
කුඩා පරිමාණෙය් අඩු වියදම් දරන සංචාරකයා ෙවනුවට  වැඩි 
මුදල් පමාණයක් විය හියදම් කරන සංචාරකයන් ෙගන්වාෙගන, ඒ 
වැය කරන මුදල් පමාණය තුළින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකු 
ජවයක්; ශක්තියක්; පුනර්ජීවයක් ලබා ගත හැකි ශක්තිමත් 
සංචාරක පද්ධතියක්  කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන අධි කලාප 23ක් කියාත්මක කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ධීවර ආර්ථික සංවර්ධන අධි කලාප 
10ක් අපි නිර්මාණය කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙක්න්ද කර ගත් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ගම්මාන උප දිසාපති ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්  
කියාත්මක කර, ඉන්දියාෙව් කියාත්මක වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
විප්ලවය හා සමානව ෙහෝ ඉන් ඔබ්බට ගිය ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
විප්ලවයක්  ඇති කරනවා.  කට වචනෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙව්දිකාවල කථාවලින් පමණක් ෙනොෙවයි,  අෙප් රෙට් ගම් නියම් 
ගම් සිසාරා ෙකොට්ඨාසයක් ෙකොට්ඨාසයක් පාසා සකීයව, 
පාෙයෝගිකව ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උද්යාන, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
කර්මාන්ත පුරවරයන් ස්ථාපනය කර මාස 60කින් අලුත් රටක් 
ෙගොඩ නැඟීෙම් පූර්ණ වගකීම දරමින්  ඒ සඳහා වූ ආර්ථික 
කියාදාමය දියත් කරන්නට අෙප් රජය සැදී පැහැදී සිටිනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් රෙට් පළාත් 9ක, දිස්තික්ක 
25ක, උප දිසාපති ෙකොට්ඨාස 335ක, ගාම නිලධාරි වසම් 
14,022ක, ගම්මාන 38,000ක ලක්ෂ 200කට අධික වූ ජනතාවක් 
ජීවත් ෙවනවා. ෙම් හැම ජන ෙකොට්ඨාසයක්ම ෙපොකුරු ගම්මාන 
2,500කට ෙගොනු කරලා, ෙපොකුරු සංවර්ධිත ගම්මාන 2,500ක් 

නිර්මාණය කරලා, ඒ ෙපොකුරු ගම්මානය ෙක්න්ද කර ගත් 
ඓතිහාසික ගාමීය නාගරික සංවර්ධන විප්ලවය රට පුරාවටම 
දියත් කරන්නට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. එදා කියපු කථාවක් 
තමයි, "ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි" කියන එක. නමුත් ෙම් 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500 හරහා රට පුරාවටම විහිදී තිෙබන කුඩා 
ගම්මාන 38,000ක් තුළ ජීවත් වන හැම ජනතාවටම භුක්ති විඳිය 
හැකි වරපසාද දසලක්ෂ වාරයක් ලබා ෙදන්නට අෙප් රජය සැදී 
පැහැදී සිටිනවා. "ගම හදා රට හදමු" කියන ඒ පැහැදිලි, පිරිසිදු, 
නිර්මල සංකල්පය වූ ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500 වැඩසටහන ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ගම් නියම් ගම් සිසාරා දියත් 
කරනවා. ෙපොකුරු ගම්මානය ශක්තිමත් වීම තුළින්, ෙපොකුරු 
ගම්මානය ෙක්න්ද කර ෙගන බිහි වන ගාම රාජ්ය කමය, ගම හදා 
රට හදන කමය, ගමට බලය විමධ්යගත කිරීම, ගෙම් ජනතාවට 
ගෙම් අනාගත තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් සත්යවාදී බලය, සමාජයීය, 
ආර්ථික, ෙද්ශපාලනික සවි බල ගැන්වීෙම් සත්යවාදී මහා 
ඓතිහාසික සංවර්ධන යන්තණය, ෙද්ශපාලන යන්තණය, 
ආර්ථික යන්තණය ස්ථාපනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මාස 60කින් හදන අලුත් රෙට් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
පැහැදිලිව, පිරිසිදුව කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙවනත් කිසිම දවසක කියාත්මක 
ෙනොවුණු ඓතිහාසික වාර්තාගත යටිතල පහසුකම් ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක කරනවා. යටිතල පහසුකම් ලබා 
දීෙම් නාමෙයන් සුදු අලි ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්නට අපි 
කිසිෙසේත්ම සැදී පැහැදී නැහැ.  අෙප් රටට හරාත්මක, ගුණාත්මක, 
ධනාත්මක පගතියක් ලබා ෙදන, අෙප් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් හිත 
සුව පිණිස නවීන පන්නෙය් යටිතල පහසුකම් ලබා දීෙම් නවීන 
කමෙව්දයන් ගණනාවක් කියාත්මක කරන්නට යහ පාලන රජය 
සැදී පැහැදී සිටිනවා. කාන්තාව ෙක්න්ද කර ගත් සංවර්ධන 
රටාවක් කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගෘහ මූලික ඒකකය තුළ කාන්තාවෙග් වැදගත්කම අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. නාස්තිය ඉවත් කරලා, දූෂණය, වංචාව, 
ෙපෝඩාව, මුසාව, මුළාව සහමුලින් බැහැර කරලා, කාන්තාව 
ෙක්න්ද කරගත් සංවර්ධන රටාව තුළින්, කාන්තා ශක්තිය තුළින්, 
ඉතිරි කිරීෙම් ශක්තිය තුළින්, ආෙයෝජන ශක්තිය තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් රෙට් සියයට 51.5ක් වූ කාන්තා 
ශක්තියට ඒ සුදුසු තැන, ඒ නියම තැන ලබා ෙදන්න. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පථම වතාවට පළාත් පාලන මැතිවරණවලදී 
කාන්තාවන්ට සියයට 25ක මහජන නිෙයෝජනත්වයක් ලබා දීෙම්, 
එය අනිවාර්ය කිරීෙම් නීති රීති සම්පාදනය කිරීෙම් උදාරතර 
තීන්දුවටත් පෙව්ශ ෙවලා සිටින්ෙන්, ආර්ථික සංවර්ධන 
කියාවලිෙය්දී කාන්තාවෙග් වැදගත්කම, කාන්තාවෙග් සමාජයීය 
සහ ෙද්ශපාලනික යුතුකම් සම්භාරය පිළිබඳ වැදගත් වටිනාකමක් 
අපි එකතු කළාය කියන එක අවෙබෝධ කරගනිමිනුයි කියා මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාස 60කින් හදන අෙප් 
අලුත් රෙට් අපි කෘෂි සායන වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට 
යනවා. කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් නිරත වී සිටින, අෙප් රෙට් ෙගොවි 
පරපුරට ඒ කෘෂි ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීම උෙදසා ලබා දිය යුතු 
ඉහළම ශක්තිය, ඉහළම රාජ්ය අනුගහය, රාජ්ය මැදිහත් වීම ලබා 
ෙදන්නට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. අපි කෘෂි ව්යාපාර බිහි 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙගොවි පරපුරකින් සැදුම් ලත් 
කෘෂි සමාගම්, කෘෂි ව්යාපාර නිර්මාණය කරලා එහිදී ලබන 
ආර්ථික වාසිය අෙප් රෙට් කෘෂිකාර්මික පන්තියට ෙබදා හදා 
ගැනීෙම් අනභිභවනීය අවස්ථාව අපි උදා කර ෙදනවා. ෙවනම ම 
කෘෂි අෙළවිකරණ අධිකාරියක් නිර්මාණය කරලා ගෙම්, රෙට් 
ෙතොෙට් ජීවත් වන ෙගොවියාෙග් ෙබෝගවලට, නිෂ්පාදනවලට 
ස්ථාවර මිලක්, තිරසාර මිලක්, සාධාරණ මිලක් ලබා ෙදන්නට 
වර්තමාන රජය සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් "සැමට සැමදා තිරසර 
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ෙසවණක්" වැඩසටහන යටෙත් ෙම් කාල වකවානුව තුළ ලක්ෂ 
5කට -මධ්යම පන්තිෙය්, රාජ්ය ෙසේවක ක්ෙෂේතෙය්, නාගරික 
ක්ෙෂේතෙය් ජනතාවට- නිවාස ලක්ෂ 5ක් ඉදි කිරීෙම්, ස්ථාපනය 
කිරීෙම් කර්තව්යය ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, නිවාස 
හා ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශෙය් ෙමෙහයවීෙමන් අපි අනිවාර්යෙයන් 
කියාත්මක කරනවා. ඒ තුළින් වසර ගණනාවක් මුළුල්ෙල් ෙම් 
රෙට් පැහැදිලි ෙසවණක් ෙනොලැබුණු අෙප් මධ්යම පාන්තික රාජ්ය 
ෙසේවක නාගරික බල පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවට තිරසාර 
ෙසවණක් ලබා දීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. රාජ්ය අංශයත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් කියන ෙදෙගොල්ලන්ම ඒක රාශි ෙවලා, රාජ්ය 
සම්පත, රාජ්ය මැදිහත් වීම උපෙයෝගි කරෙගන, ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායකත්වෙය් දායකත්වය ලබාෙගන, නිවාස ලක්ෂ 5ක 
දැවැන්ත නාගරික නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන ශක්තිසම්පන්නව 
කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප ෙම් කථා 
කරන ෙමොෙහොෙත්ත් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවනවා ලක්ෂ 12ත් - ලක්ෂ 
15ත් අතර පවුල් පමාණයක්, තමන්ෙග්ම යැයි භූමි භාගයක් 
නැතිව; තමන්ෙග්ම යැයි නිවසක්, තමන්ෙග්ම යැයි ස්ථානයක් 
ෙනොමැතිව. ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව එතුමාෙග් පකාශ තුළ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, බිම් 
අඟලක්වත් ෙනොමැති, අෙප් රෙට් ලක්ෂ ගණන්, දසලක්ෂ ගණන් 
ජනතාවට ඉඩ කඩම් ලබා දීලා, සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීලා 
තමන්ෙග්ම යැයි භූමියක් තුළ ජීවත් වීෙම් අභිමානය, තමන්ෙග්ම 
යැයි ඉඩමක් තුළ, ඉඩම් සම්පතක් තුළ තමන්ෙග් ජන ජීවිතය ගත 
කිරීෙම් ඉඩ පස්ථාව සලසනවා කියන එක. ඒ අභිමානවත් පකාශය 
කළා පමණක් ෙනොව, ඒ කරපු පකාශය අද කියාවට නංවන්නටත් 
එතුමා සැදී පැහැදී සිටිනවාය කියන එකත් ෙබොෙහොම සතුටින් 
පකාශ කරනවා.     

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක පමණ කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි 10ක් පමණ 

ලබා ෙදන ෙලස මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් රෙට් නිෙවස් ෙනොමැතිව, අෙන්! අපට 
කවදාද නිවසක් ලැෙබන්ෙන්, අපට කවදාද ෙසවණක්, සරණක්, 
ෙසතක්, ශාන්තියක් ලැෙබන්ෙන් කියලා හූල්ල හූල්ලා ඉමහත් 
බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව සිටින අෙප් රෙට් ලක්ෂ 12ත් - 15ත් 
අතර ජන පරපුරට පැහැදිලි පණිවුඩයක් ලබා ෙදන්නට කැමැතියි. 
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමාත්යතුමා හිසට ෙසවණක් නැතිව ජීවත් 
වන සියලුම ෙදනාට තිරසාර ෙසවණක් ලබා ෙදන්නට එතුමාෙග් 
රජය තුළින් ලබා දිය හැකි උපරිම මූල්ය අනුගහය ලබා ෙදන්නට 
සැදී පෑදී සිටිනවා; ඇප කැප ෙවලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි එළෙඹන ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ෙලෝක 
ජනාවාස දිනය - World Habitat Day - එනවා. ෙමෙතක් කල් -
මෑත කාලෙය්- සිදු වුෙණ් ෙලෝක ජනාවාස දිනය අනුස්මරණය 
කරලා සම්මන්තණ, සාකච්ඡා, රැස්වීම් යනාදී වැඩසටහන් 
පැවැත්වීමයි. නමුත්, ෙමවර ෙලෝක ජනාවාස දිනය ෙක්න්ද කර 
ෙගන අපි ෙම් රෙට් දිස්තික්ක 25 තුළ, එක දිස්තික්කයකින් පවුල් 
දහස බැගින් ෙතෝරා ෙගන බිත්ති කපරාරු ෙනොකරපු නිෙවස්වලට 
බිත්ති කපරාරු කිරීම සඳහා පවුල් 25,000කට මූල්ය ආධාර ලබා 
ෙදනවා. අෙප් රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය අෙප් මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ අනුගහය සහ සහෙයෝගය මත ඊෙය් දවෙසේ 
රුපියල් මිලියන 250ක් ඒ ෙවනුෙවන් අනුමත කළා. අපට පවුල් 
25,000කෙග් ඒ සිහිනය, ශක්තිමත් නිවසක් තුළ ජීවත් වීෙම් 

සිහිනය සැබෑ කරලීෙම් අවස්ථාව එළෙඹනවා. එතෙකොට බලන්න 
ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, එදා සහ අද අතර ෙවනස.  

එදා හුඟක් කථා පැවැත්වුණා; හුඟක් ෙද්ශන පැවැත්වුණා. 
ජනතාවට ෙගොඩක් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා; බලාෙපොෙරොත්තු දුන්නා. 
නමුත්, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල් සක්සුදක්ෙසේ 
කියාත්මක කරන්නට එවකට රජය කටයුතු කෙළේ නැහැ. එවකට 
රජය හිතුෙව්, යුද ජයගහණෙයන් ලැෙබන ඒ ඔක්සිජන් ටිෙකන් 
හැම දාම තමන්ෙග් පැවැත්ම ෙගන යන්නට පුළුවන්; රෙට් 
ජනතාවට ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ කියලා. නමුත්, අද තිෙබන 
දූරදර්ශී වැඩසටහන තුළ ගරු අගාමාත්යතුමා තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයක් සහ විපක්ෂයක් 
කියලා ෙදකක් අවශ්ය නැහැ කියලා. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම අද 
ආණ්ඩුවක් කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදක එකට අත්වැල් බැඳ ෙගන ජාතික ආණ්ඩුවක් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. අප තනි තනිෙයන් තීන්දු තීරණ 
අරෙගන අෙප් ෙද්ශපාලන අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගන්නවා 
ෙවනුවට රෙට් අරමුණ ෙවනුෙවන්, ෙපොදු අරමුණ ෙවනුෙවන්, 
ජාතික අරමුණ ෙවනුෙවන් අද ඓතිහාසික, ෙද්ශපාලන 
විප්ලවයක් රෙට් කියාත්මක කරන්නට පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
රනිල් විකමසිංහ ගරු අගමැතිතුමාත්, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් අත්වැල් බැඳ ෙගන ෙහොඳ නිර්මාණශීලි 
වැඩසටහනක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙද්ශපාලන 
ෙලෝකෙය් ෙපරළියක් ඇති කරමින් අපි ෙම් ගමන කියාත්මක 
කරනවා.  

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ෙද්ශ හිෛතෂීත්වය ගැන, 
ජාතී හිෛතෂීත්වය ගැන, ෙද්ශාලය ගැන අපි ෙකොපමණ කථා 
කළත් සැබෑ ෙද්ශ හිෛතෂීත්වය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ජාත්යන්තර යුද අධිකරණවලට ෙගොදුරු වන්නට ගිය අෙප් රෙට්, 
ජාත්යන්තර ඇඟිලි ගැසීම්වලට ලක් ෙවන්නට ගිය අෙප් රෙට් 
සැබෑ ස්ෛවරීත්වය, සැබෑ ෙද්ශාභිමානය, සැබෑ ෙද්ශෙය් 
ගරුත්වය රැක ගත්ෙත් ෙම් යහ පාලන රජයයි. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා යහ 
පාලන වැඩසටහන් කියාත්මක කරලා රාජ්ය තාන්තික ආඥා 
දායකත්වය, අත්තෙනෝමතිකභාවය තුරන් කරලා 
පජාතන්තවාදයට තැන දුන්නු නිසා තමයි අද ශී ලංකාවට 
ශක්තිමත් ස්ෛවරීත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි සැබෑ ෙද්ශ හිෛතෂීත්වය. ෙමන්න ෙම්ක තමයි සැබෑ 
ෙද්ශාලත්වය. 

යටි උගුෙරන් කෑ ගහපු පමණින් ඒක ෙද්ශ හිෛතෂිත්වයක් 
වන්ෙන් නැහැ. අෙප් ස්ෛවරීත්වය සුරැෙකන ආකාරයට තමයි 
රෙට් සැබෑ ෙද්ශ හිෛතෂිත්වයක් ව්යාප්ත වන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා 
අද අපට සතුටු වන්නට පුළුවන්, ෙජෝන් ෙකරී මැතිතුමා අෙප් රටට 
ඇවිල්ලා ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම්වරයා හැටියට ලංකාවට 
ආෙයෝජන ගඟක් ලබා ෙදන බව පකාශ කිරීම සම්බන්ධව. නීශා 
බිෂ්වාල් සහකාර ෙල්කම්තුමිය අෙප් රටට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"නැහැ, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්ය නැහැ. අපි ෙද්ශීය 
යාන්තණයකට ෙයොමු ෙවනවා." කියා. ඒ වාෙග්ම ජර්මනිෙය් 
විෙද්ශ ඇමතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතුමා කියනවා, "ශී ලංකාවට පසු ගිය 
කාලෙය් අහිමි වුණු GSP Plus එක ජර්මන් රජෙය් 
නායකත්වෙයන් ශී ලංකාවට යළි ලබා ෙදන්නට කටයුතු 
කරනවා." කියා. ෙමොෙහොතකට හිතලා බලන්න, ෙම් හැම 
කියාදාමයකින්ම කාටද ෙසතක් සැලෙසන්ෙන්? පාලකයන්ට 
ෙනොව රෙට් පුරවැසියන්ටයි. පාලකයන් තමන්ෙග් බඩෙගෝස්තරය 
වඩා ගත් යුගය අද අවසන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්  පැහැදිලිවම පකාශ කරනවා, රට තුළ තිෙබන 
ආර්ථික සංවර්ධනය, සමෘද්ධිය, සංහිඳියාව අපි තවදුරටත් 

163 164 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ; අපි තවදුරටත් වර්ධනය කරන්නට 
ඕනෑ කියා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ පරපුර ෙවනුෙවන්, අෙප් 
කුඩා ළදරු පරපුර ෙවනුෙවන්, අෙප් මතු පරපුර ෙවනුෙවන් අපි 
ෙහොඳ ශක්තිමත් ෙද්ශයක් දායාද කරන්නට ඕනෑ. 

මම විෙශේෂෙයන්ම අබ්දුල් කලාම් ඉන්දීය හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ වින්ස්ටන් චර්චිල් අගාමාත්යතුමාෙග් 
පකාශන ෙදකක් ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අබ්දුල් කලාම් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙමන්න ෙමෙහම කිව්වා: “We will be remembered only if we 
give to our younger generation a prosperous and safe India, 
resulting out of economic prosperity coupled with 
civilizational heritage.” ; "ශිෂ්ටාචාරමය උරුමයක් ද සහිත 
ආර්ථික සමෘද්ධියක් ඇති කරන්නා වූ සමෘද්ධිමත් හා සුරක්ෂිත 
ඉන්දියාවක් අපෙග් බාල පරපුර ෙවත ලබා ෙදන්ෙන් නම් පමණක් 
ඔවුන් විසින් අප සමරනු ඇත." එය ඉන්දියාවට ෙයෝග්ය නම්        
ශී ලංකාවටත් ෙයෝග්යයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. වින්ස්ටන් 
චර්චිල් අගමැතිතුමා කිව්වා, “If the human race wishes to have 
a prolonged and indefinite period of material prosperity, they 
have only got to behave in a peaceful and helpful way 
toward one another.” ; "දීර්ඝ කාලීන හා සදාකාලික වූ ෙභෞතික 
සමෘද්ධියක් අත් පත් කර ගැනීම මානව වර්ගයාෙග් පැතුම වන්ෙන් 
නම් ඔවුන් විසින් කළ යුත්ෙත් එකිෙනකා ෙකෙරහි සාමකාමී හා 
උපකාරී පැවැත්මක් තහවුරු කිරීම පමණි." කියා. ෙම් උත්තුංග 
වචනවලින් අෙප් රටට ෙසතක් සාන්තියක් අත් පත් ෙව්වා! රෙට් 
යහ පාලන යුගයක් හරහා රට යන ඉදිරි ගමන ශක්තිමත්ව 
කියාත්මක කරන්නට විවිධ පක්ෂ, ජාති, ආගම්, කුල මල, පන්ති 
හැෙමෝම නිෙයෝජනය කරන අපි සියලු ෙදනා අෙප් මාතෘ භූමිය 
සැබෑ ෙලසින්ම ෙසෞභාග්ය කරා ෙගන යන්නට අපි ඒක රාශි 
ෙවමුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 4.14] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විසර්ජන 

පනත යටෙත් ෙයෝජනා කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න සුදානම් 
ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, 
2015 ජනවාරි මස 8වැනිදා ෙම් පාලනයට ලැබී තිෙබන ජනවරම 
කුමක්ද කියා. එෙතක් පැවැති පාලනය අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
මුළුමනින්ම විනාශයට පත් කරමින්, එහි බර සාමාන්ය ගෙම් ජීවත් 
ෙවන ජනතාව ෙවත පටවමින් ඉතාමත් පීඩාකාරී ගමනක් 
ෙගනයමින් තිබුණා. ආර්ථිකෙය් මහා ණය කඳු ෙගොඩ ගසමින්, 
රෙට් ආදායම ණය ෙපොලී වාරිකයවත් ෙගවා ගන්න බැරි තරෙම් 
අර්බුදයක් ඇති කරමින්, ආණ්ඩුවට එදිෙනදා වියදම් සඳහා මුදල් 
උපයා ගැනීම සඳහා වත් සැලැස්මක් ෙනොමැති කමින් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ආහාර පානවලට, විවාහ සහතිකයට, මරණ 
සහතිකයට, ලියා පදිංචි ගාස්තුවලට විශාල බදු මුදල් අය කරමින් 

ජනතාව මත පීඩාකාරී පාලනයක් ෙගනයමින් තිබුණා. ඒ පාලනය 
අෙප් රෙට් සියලු ක්ෙෂේතවලට අදාළයි. ව්යාපාරිකයන්ට තමන්ෙග් 
ව්යාපාර පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවක් ෙගොඩ නැඟිලා  තිබුණා.  ධීවර 
ජනතාවට තමන් මුහුදු ගිහිල්ලා අල්ලන මාළු අස්වැන්න තමන්ෙග් 
ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්න පමාණවත් ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිබුණා. ෙගොවි ජනතාවට තමන්ෙග් අස්වැන්න විකුණා 
තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  තරුණ තරුණියන්ට තමන්ෙග් 
අධ්යාපනයට, තමන්ෙග් රැකියාවට, තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳ 
විශ්වාසයකින් යුතුව ආදායම් මාර්ගයක් ෙගොඩ නඟන්න බැරි වී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මුළු මහත් සමාජෙය් සියලු ධාරාවන් අතිශය 
දුෂ්කර අඩියකට ෙහළන ආර්ථික ගමනක් පැවැති පාලනය ෙගන 
යමින් තිබුණා. ඊට එෙරහිව තමයි ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනි දා ඒ 
පාලනය බිඳ වට්ටලා වර්තමාන පාලනයට ජන වරමක් ලබා දී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳ ෙත්රුම්ගත යුතුව 
තිෙබනවා.  

ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා ෙම් පාලනයට ලැබුණ ජන වරම 
පිටුපස ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. 
අෙප්ක්ෂාවන් තිබුණා. අරමුණු තිබුණා. හැබැයි, දැන් ජනවාරි 8 
ෙවනිදා සිට ෙම් දක්වා ගත්ෙතොත් මාස 10කට ආසන්න කාලයක් 
ගත ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ ජනතාවෙග් අරමුණු, අෙප්ක්ෂාවන් සහ 
වුවමනාවන් සම්බන්ධව ෙම් පාලකයන්ට ඒ වැ ෙඩ් කරන්න 
පුළුවන් කියා අපි කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.   හැබැයි, 
අපි විශ්වාස ෙනොකළත්, ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් පමාණයකින් 
විශ්වාසයක් තිබුණා තමන්ෙග් ආර්ථිකෙය් තිබුණ දුක්ගැනවිල්ලට 
යම් සහනයක්, යම් පියවරක් ෙම් පාලනය විසින් අත්පත් කර ෙද්වි 
කියා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිදුවී තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  වැකි ඕනෑ තරම් අහලා තිෙබනවා. වාක්ය ඛණ්ඩ ඕනෑ 
තරම් ලියපු ෙපොත්පත් ෙබොෙහෝ අය කියවලා තිෙබන්න පුළුවන්.  
ෙබො ෙහෝ අය වාක්ය ඛණ්ඩ නිරන්තරෙයන් උපුටා දක්වමින් 
ෙපන්නුම් කරන කථා බහ අපි අහලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැදගත් කම තිෙබන්ෙන් ඒ වාක්ය 
ඛණ්ඩ ෙනොෙවයි. සැබවින්ම තමන්ෙග් ජන ජීවිතය උසස් කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ජන ජීවිතය ඉදිරියට ෙගන යෑම 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක්ද කරන්න සමත් වුෙණ් කියන පශ්නය අපි 
විභාග කළ යුතුව තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කළා 
mini-budget  එකක්. ඒ කියන්ෙන් ජනතාවෙග් මූලික ගැටලුවලට 
විසඳුම් ලබාදීම සඳහා අවශ්ය වන කඩිනම් පියවර ෙලස හඳුන්වා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අතරමැදි අයවැය 
ෙල්ඛනෙයන් පසුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ 
පුවත් පත්වල ලිපි ලියැෙවන්න පටන් ගත්තා, "ජනතාවට මහා 
සහන මල්ලක්." කියා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු පිටවී යන 
ෙදොරටුව අසල මාධ්යෙව්දීන් ඉන්නෙකොට, අප අසාෙගන සිටියා 
මහත් වාක්ය ඛණ්ඩ ෙම් විධියටම නැවත නැවත පුනරුච්චාරණය 
කරමින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන සහන, සැම ජන 
ෙකොටසක්ම ආවරණය කර තිෙබන ආකාරය, ඒවායින් ජනතාවට 
පතිලාභ ලැෙබන ආකාරය පිළිබඳ මහා පුරාෙජ්රු කථා අෙප් කන් 
පිරෙවන තරමට අපි ඇහුවා.  හැබැයි,   ඒ අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කර දැන් මාස 7කට වඩා වැඩි කාලයක් ගතෙවමින් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එකින් එක අහන්නම්. 
එදා එම අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර කියනවා ආබාධිත 
රණවිරුවන් සඳහා විෙශේෂ පහසුකමක් සලසනවා කියා. ෙමොකද, 
යුද්ධයට ගිහිල්ලා ආබාධයට පත්වුණ ෙසොල්දාදුවන් ගණනාවක් 
අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය පවත්වාෙගන 
යන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්න, ඔවුන්ෙග් 
ෙදමාපියන්ට සහනයක් සලසා ෙදන්න, ඔවුන්ට ශක්තිමත් ආදායම් 
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මාර්ගයක් ෙගොඩනැඟීෙම් දුෂ්කරතාවයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  ඒ 
ගැටලුව විසඳීම සඳහා යැයි කියා  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  ඔවුන්ට 
"විරුදිරිය" ඔය තිෙබන්ෙන් වචන. විරුදිරිය නමින් රුපියල් පන් 
ලක්ෂයක උපරිමයකට යටත්ව විෙශේෂ ණය කමයක් හඳුන්වා 
ෙදනවා.  මම අහනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
විරුදිරිය කියන විෙශේෂ ණය ෙයෝජනා කමය ආරම්භ වුණාද? 
වාක්ය වැඩක් නැහැ. විවිධ නාමකරණයන් වැඩක් නැහැ. 
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් ෙම් ආබාධිත ෙසොල්දාදුවන්ට ඇති වූ ණය 
ෙයෝජනා කමය ෙමොකක්ද කියන එකයි.  කිසිවක් නැහැ.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් විශාල 
අරගලයක් තිබුණා තමන්ට ලැෙබන ෙසොච්චම් දීමනාව තමන්ෙග් 
අධ්යාපන කටයුතු වලටත්; තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන 
යන්නත් අවශ්ය පමාණවත් දීමනාවක් එතැන නැහැ කියා.  
කාලයක් තිස්ෙසේ විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් අරගලයක් තිබුණා, 
සටනක් තිබුණා,  "තමන්ෙග් මහ ෙපොළ දීමනාව වැඩි කරන්න." 
කියා   ෙමොකක්ද, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
කිව්ෙව්? "2015 ජුලි මාසෙය් සිට මහෙපොළ මාසික ශිෂ්යත්ව 
දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා." 
කියා. ජුලි, අෙගෝස්තු පසු ෙවලා  දැන් සැප්තැම්බර් ගත ෙවමින් 
තිබුණත්  අපි අහනවා කාටද ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කියා. කවර 
ශිෂ්යෙයකුටද, ෙම් රුපියල් 5,000 ලබා දුන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා  
ඒවාත් නිකම් වැකි බවට පත් කරලා තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් ගම්වල ඉන්න තරුණියන් විසින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
ෙපර පාසල් පවත්වා ෙගන යන අතර, ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් යම් දීමනාවක් අය කරනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
අවිධිමත් ෙපර පාසල් කමයක් තිෙබනවා. ඒක කිසිෙසේත්ම විධිමත් 
කමයක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවක වගකීම තමයි ඒ ෙපර පාසල් 
විධිමත් කිරීම. හැබැයි, එය විධිමත් කරන ෙතක් ඒ ෙවනුෙවන් යම් 
කාර්ය භාරයක් කරන එම ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට දීමනාවක් ලබා 
ෙදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ වැඩසටහන "ළමා දිරිය" කියලා 
හැඳින්වූවා. ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා වූ වැඩසටහන "විරුදිරිය" 
කියලා හැඳින්වූවා. ෙම් වැඩසටහන  "ළමා දිරිය" කියලා 
හැඳින්වූවා.  

2015 ජනවාරි 29වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් "ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට දීමනාවක් ෙගවීම" යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ළමා දිරිය" නමින් වැඩසටහනක් ආරම්භ ෙකොට 2015 ජුනි මස 
01වැනිදා සිට ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 250ක මාසික දීමනාවක් 
ලබා ෙදනු ඇත." 

ෙම් රුපියල් 250ක දීමනාව කාටද දුන්ෙන්? එෙහම රුපියල් 
250ක දීමනාවක් කිසිම ෙපර  පාසල් ගුරුවරෙයකුට ලබා ෙදන්න 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලාත් නැහැ; "ළමා දිරිය" කියලා ෙබෝඩ් 
එකක් අප දැකලාත් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වා ෙග්ම දහම් පාසල් 
ගුරුවරුන් සඳහා "දැහැමි දිරිය" නමින් වැඩ පිළිෙවළක් පටන් 
ගන්නවාය කියලා කිව්වා. එක පැත්තකින් "විරුදිරිය". අනික් 
පැත්ෙතන් "ළමා දිරිය". ඊළඟට "දැහැමි දිරිය".  

"ළමා දිරිය" නමින් වැඩසටහනක් ආරම්භ ෙකොට 2015 ජුනි 
මස 01වැනිදා සිට ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 250ක මාසික 
දීමනාවක් ලබා ෙදනු ඇත." කියලා කිව්වා. නමුත් ඒ රුපියල් 250 
දීමනාව ලබා ෙදනවාද? එම ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ඒ වාෙග්ම "දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා දීමනා" යට ෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"දහම් පාසල් සඳහා "දැහැමි දිරිය" නමින් ආරම්භ කරන නව වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත් 2015 ජුනි මස 01වැනිදා සිට 

දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 200ක දීමනාවක් මාසිකව ලබා ෙදනු 
ඇත."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආසනය තමයි 
ෙබොරැල්ල ආසනය. එහි දහම් පාසල් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ, 
එක දහම් පාසල් ගුරුවරෙයකුටවත් රුපියල් 200 දීමනාව 
ලැබුණාද? හැබැයි, ඒක "දැහැමි දිරිය".  

ඊළඟට කිව්වා, ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන් සඳහා විශාම 
ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කරනවාය කියලා. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙගන් විශාල පමාණයක් ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
අවිධිමත් රැකියාවන් හරහායි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ස්ථාවර 
රැකියාවන්, රාජ්ය අංශෙය් ස්ථාවර රැකියාවන් වාෙග්ම  අෙප් රෙට් 
බහුතරයක් අවිධිමත් රැකියා ක්ෙෂේතෙයන් තමයි තමන්ෙග් ආදායම් 
මාර්ගය සපයා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ස්වයං රැකියා 
නියුක්තිකයන්ෙග් ජීවිතෙය් අවසාන අදියර පිළිබඳව සැකයක් 
තිෙබනවා. අද ඔවුන් ඇ ෙඟ් හයිය තිෙබන ෙවලාෙව් මුට්ට කර 
ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්; අද ඔහු ඇඟට හයිය තිෙබන ෙවලාෙව් 
ෙපොෙළේ ෙගොටු ෙකොළ මිටියක් විකුණනවා ෙවන්න පුළුවන්; අද ඔහු 
ඇඟට හයිය  තිෙබන ෙවලාෙව් ෙකොන්කීට් වැඩ ෙපොළක වැඩ 
කරනවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, විවිධ ආකාරෙයන් රැකියාවන් 
කරන අය වයසට ගියාට පස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් සැඳෑ සමය පිළිබඳව 
අවිනිශ්චිතතාවකින් ෙපෙළමින් සිටිනවා. ඒ නිසා අද ඒක අෙප් 
රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් මානසික පීඩනයක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් ඉන්න ෙබොෙහෝ අයට නම් වයසට ගියාට 
පස්ෙසේ එෙහම මානසික පීඩනයන් ඇති වන බව අපට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි දන්නා විධියට ෙගොඩක් අය 
මැෙරන්ෙන්ත් ෙම්ක ඇතුෙළේ. ඒ නිසා ඒ අයට ඒ පශ්නය නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි, බහුතරයක් ජනතාව 
තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතතාවෙයන් ෙපෙළනවා. 
තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැතිව ඉන්නවා. ඒ 
නිසා දිගින් දිගටම ඉල්ලීමක් තිබුණා, ෙම් ස්වයං රැකියා 
නියුක්තිකයින්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඕනෑය කියලා. ෙම් mini-budget එෙකන් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ෙම් mini-budget එෙක් "ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් 
සඳහා විශාම ෙයෝජනා කමය" යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"2015 ජුලි මස සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙගොවි ජනතාව, ධීවර ජනතාව, 
තිෙරෝද රථ රියදුරන්, ෙපදෙර්රු හා වඩු කාර්මිකයන්, ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක නිලධාරින්, වතු ෙසේවකයින් සහ පදික ෙවළඳුන් සහ වඩු 
කාර්මිකයින් ඇතුළු ස්වයං රැකියාවල නියුක්තිකයන් සඳහා විශාම 
ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා ෙදනු ලැෙබ්." 

නමුත් එෙහම ෙයෝජනා කමයක් තිෙබනවාද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙබොරැල්ෙල් පදික 
ෙව්දිකාව පිළිබඳව දන්නවා. ඔබතුමාත් කාලයක් budget taxi ද 
ෙමොකක්ද කියලා එකක් හැදුවා මට මතකයි. [බාධා කිරීමක්] දැන් 
ඒවා ෙකොෙහේවත් තිෙබනවාද? ඒ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම්වා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
මහා වාක්ය ඛණ්ඩ ඉදිරිපත් කරමින් අප්පුඩි ගහමින්, ෙම්සයට 
ගහමින්, ටීවී නාලිකාවලට ගිහිල්ලා පුරාෙජ්රු ගහපු ෙයෝජනා. 
නමුත් ෙම්වා කිසිවක් ඉෂ්ට කර නැහැෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැනට විශාම වැටුප් හිමිකමක් නැති 
ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත පරිදි විශාම ෙයෝජනා කමයකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දායක ෙවන්න විෙශේෂ කමයක් සකස් කරනවාය කියලා කිව්වා. 
මම දන්නා විධියට පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයින්ට විශාම ෙයෝජනා 
කමයක් නැහැ. එෙහම ෙන්ද, සහකාර මහ  ෙල්කම්තුමියනි? ඒ 
නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙතෝරා ගන්න විෙශේෂ කමයක් සකස් කරනවා 
කිව්වා. හැබැයි, එෙහම කමයක් හදලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අය වැය ෙල්ඛනය  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙමොකටද? අෙපන් අත උස්සා ගන්ෙන් ෙමොකටද? අනුමැතිය 
ෙදන්ෙන් ෙමොකටද?  අය වැෙය් තිෙබන ෙයෝජනා, සම්මත වන 
කිසිවක් සිද්ධ වන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් වැය 
කරලා දවස් ගණන් විවාද කරන්ෙන් ෙමොකටද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොදු 
පවාහන පහසුකම් භාවිතා කිරීම සඳහා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියනට මගී 
ගමන් කාඩ් පතක් ලබා ෙදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් හඳුනාෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ට පවාහන 
පහසුකම් සලසාගන්න - දළ දා මාළිගාව වඳින්න යන්න, ශී පාදය 
වඳින්න යන්න, මඩු ෙද්වස්ථානයට යන්න, නල්ලූර් ෙකෝවිලට 
යන්න- මගී ගමන් කාඩ් පතක් ලබා  ෙදනවාය කියා කිව්වා. වැඩිහිටි 
අයට ෙජ්යෂ්ඨත්වයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. 
ඒ නිසා රජෙය් වගකීම තමයි ඔවුන් රැක බලා ගැනීම. ඔවුන්ෙග් 
ෙපොදු පවාහන කටයුතු ෙවනුෙවන් මගී ගමන් කාඩ් පතක් ලබා 
ෙදනවාය කියලා කිව්වා. ෙකොෙහොමද කිව්ෙව්? ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් ට බස් ගාස්තුෙවන් සියයට 50ක් පමණක් අය කර 
ගමන් කිරීමට මගී ගමන් කාඩ් එකක් ලබා දීමට ලංකා ෙපෞද්ගලික 
බස් රථ හිමිකරුවන්ෙග් සංගමය සමඟ කථාෙකොට එකඟතාවකට 
එනවා කිව්වා. දැන් කාටද එෙහම දීලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙයෝජනාවත් නැහැ.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද කිවෙව්? ධීවර පජාව සඳහා රක්ෂණ 
ෙයෝජනා කමයක් ඇති කරනවා කිව්වා. ෙමොකද, ධීවර ජනතාවෙග් 
ජීවිත අනාරක්ෂිත භාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී. ඒකයි ෙම්ක ෙම් අය වැයට 
ආෙව්. නැත්නම් එන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී මුහුෙද් කුණාටුවක් ඇති ෙවලා ලාංකීය ධීවර 
ජනතාව විශාල පමාණයක් අතුරුදහන් වූවා, ෙබෝට්ටු විනාශ වුණා 
කියලා විශාල සාකච්ඡාවක් තිබුණා. පුවත් පත්වල විශාල ෙලස 
පධාන මාතෘකාව වශෙයන් ඒ ගැන සඳහන් කරලා තිබුණා. රෙට් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව 
කෙළේ? ගැහුවා එතැනට ඇණයක්. කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

"ධීවර පජාව සඳහා රක්ෂණ ෙයෝජනා කමයක්. දින 100 විප්ලවීය 
වැඩසටහන මඟින් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගය මත නව රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා"  

මම අහනවා කාටද ෙම් කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් කියලා. ෙමොන 
ධීවරයාටද එෙහම රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්? 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
විෙදස්ගත ශී ලාංකිකයන් සඳහා ජාතික සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් 
කරනවා කිව්වා. බැඳුම්කර නිකුත් කරනවා කියලා කිව්ෙව් කාටද 
තමුන්නාන්ෙසේලා?  

"අවුරුදු 5කින් කල් පිෙරන සියයට 4.5ක ස්ථාවර ෙපොලියකට සහ ඇ.ෙඩො. 
25,000ක අවම ආෙයෝජන සීමාවකට යටත්ව 'ජාතික සංවර්ධන බැඳුම්කර' 
නමින් විෙශේෂ රජෙය් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා."  

ෙමොකක්ද කිවෙව්? විෙදස්ගත ශී ලාංකිකයන්ට කිව්වා, ඒ අය 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙයන් විශාල පංගුවක් දරනවා; අෙප් රෙට් 

ආර්ථිකෙය් විශාල කුලුනක් බවට විෙදස්ගත ශී ලාංකිකයන් පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන්ෙග් ආදායමට ස්ථාවර 
ආෙයෝජනයක් ඇති කරලා ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ ආෙයෝජනය ඇති 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් සියයට 4.5ක ස්ථාවර ෙපොලියකට අවමය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 25,000 දක්වා බැඳුම්කර ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. දුන්ෙන් කාටද? බැඳුම්කර දුන්නාද ඩුබායි වැඩ කරන 
කාන්තාවකට? බැඳුම්කර දුන්නාද ෙකොරියාෙව් වැඩ කරන 
තරුණයකුට? බැඳුම්කර වික්කා මහ බැංකුව; අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ලා. වික්ෙක් කාටද කියලා කවුරුත් දන්නවා. ඒවා 
දුන්ෙන් නැහැ විෙදස්ගත ශී ලාංකිකයකුට; ශමිකයකුට. ඒවා මහා 
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දුන්නු ගනු ෙදනු. බැඳුම්කර වික්ෙක් ෙවන 
ෙවන අයට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වායින් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කිව්ව කථාව සිද්ධ 
ෙවලාත් නැහැ.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ඖෂධ 
නිෂ්පාදකයින්ට ෙම් රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ආෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා උනන්දු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා කිව්වා. 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ට -ෙද්ශීය හා බටහිර 
ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්වලට- සහන ලබාදීලා ෙබෙහත් 
මිල අඩු කරනවා කියලා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
නමුත් ඒ කිසිවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ ජනතාවට දීපු ෙපොෙරොන්දු. 
දැන් ෙවන ෙවන ඒවා කියන්න එපා. ෙගවල් ලක්ෂ 5යි වාෙග් ඒවා 
පස්ෙසේ කියන්න. ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට  කරලා ඒවා කියන්න.  

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඒවා පස්ෙසේ කියන්න. දැන් ෙම් කියපු ඒවා කරන්න. 

කරුණාකරලා අපි කියන්ෙන් එච්චරයි. ෙම් කියපු ඒවා කළා ද? 
ෙගොවි ජනතාවට කිව්වා, වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා 
කියලා. ෙකොෙහේද ෙදන්ෙන්? අද ෙගොවි ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා තමන්ෙග් වී ටික අරෙගන ඇවිල්ලා පාර හරස් කරලා 
දින ෙදක තුන ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි සමහර 
ෙවලාවට කුඹුෙර් ෙගොයම් ටික තිබුණාටත් වඩා කාලයක් වී ටික 
පාෙර් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙගොයම් ගහක් කුඹුෙර් 
තිෙබන්ෙන් මාස තුනයි, මාස තුනහමාරයි ෙහෝ දින හැත්තෑපහයි. 
නමුත් වී ටික ඉහලා, ෙගොයම් පැෙළේ හැදිලා, බණ්ඩි පීදිලා, කරල 
ෙමෝරලා, ෙගොයම් කරල කපා ගන්න යන කාලයටත් වඩා වැඩි 
කාලයක් අද ෙගොවීන්ට වී ටික විකුණා ගන්න වී ටික පාෙර් 
තියාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනදී 
ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්? ෙගොවීන්ට වී කිෙලෝ 
ගෑමයකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා කිව්වා. නමුත් අද ජනතාවට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා මහ පාෙර් ලගින්න වී ටික විකුණා ගන්න. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්න්? තමන් මහා භාරදුර කාර්යයක් 
රෙට් භාර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. රෙට් ජනතාවට ආහාර සපයන 
කාර්ය භාරය භාර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ කාර්යය භාර ගත්තු 
ෙගොවි ජනතාවට තමන් නිෂ්පාදනය කරන වී ටික විකුණා ගන්න 
මහ පාෙර් ලගින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, දවස් ෙදක තුන 
රස්තියාදු ෙවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, වී ටික මිලදී 
ගන්න කියලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
වී ටික මිලදී ගන්න කියලා පාෙර් හලන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
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නම්, වී ටික මිලදී ගන්න කියලා පාරවල් වහන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙමොකක්ද තමුන්නාෙසේලා කෙළේ? දැන් ජනවාරි 
මාෙසේ 08ෙවනි දා ජනවරම තිෙබන්ෙන් ෙම්වාට එෙරහිව. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙද්ම කරමින් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි රබර් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 350ක් 
ෙදනවා කිව්වා. ෙකොෙහේද  රුපියල් 350ට රබර් ගන්ෙන්? 
"ෙලෝඩ්ස්ටාර්" එක තමයි මිල තීරණය කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
රබර්වලින් සියයට 60ක් විතර ගන්ෙන් "ෙලෝඩ්ස්ටාර්" එක. ඒ අය 
තමයි මිල තීරණය කරන්ෙන්, රජය ෙනොෙවයි. ෙකොෙහේද රුපියල් 
350ට රබර් ගන්ෙන්? මාවනැල්ෙල් රුපියල් 350ට රබර් 
ගන්නවාද? ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා නැඟිටින්න හදන්ෙන්, 
කියන්න. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
අහපු නිසා කියන්නම්. මමම ඉඳෙගන, කෑගල්ෙල් රබර් 

සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඕනෑ තරම් ෙගොවීන්ට රබර් 
කිෙලෝවට රුපියල් 350 ෙනොෙවයි, රුපියල් 300 ෙගව්වා. ඉන් 
පසුව ඒවා ගම් මට්ටෙමන් ෙගවන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, 
හැෙමෝටම ෙගවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කරුණු දන්ෙන් නැතිව 
කථා කරන්ෙන්. 

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

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
අපි හරියට ෙගවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය දා කළුතර 

පෙද්ශෙය් කුඩා රබර් වතු හිමියන් පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය 
කළා, රබර් ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැහැ කියලා. රුපියල් 350 
ගණෙන් රබර් ටික විකුණා ගන්න බැහැ කියලා. ෙකොෙහේද රුපියල් 
350ට රබර් ගන්ෙන්? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් තමයි ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම රබර් 

තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල හැෙමෝටම ෙගව්වා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, මාවනැල්ෙල් ෙමොනවා කරනවාද 

කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි රෙට් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් 
තමයි රුපියල් 350ට රබර් මිලට ගන්ෙන් නැති එක. 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
නැහැ, නැහැ. ඒක වැරදියි. රත්නපුෙර් ෙගව්වා, කලුතර 

ෙගව්වා. 
 

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

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
පධාන දිස්තික්ක හතරක රබර් ෙගොවීන්ට  ඒ සහනය දුන්නා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමාට කථා කරන්න 

මෙග් කාලය ෙදන්ෙන් නැහැ.  

රබර් සඳහා රුපියල් 350ක් ෙදනවා කියලා අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් කිව්වාට රුපියල් 350ක් ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
දන්න තැන් ටිකකට ෙබදනවා ඇති. හැබැයි රටට ෙබදලා නැහැ. 
එච්චරයි මම කියන්ෙන්. රබර් හිමියන්ට ෙගවලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විධිෙය් එකකුත් 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තම තමන් දන්නා 
ෆැක්ටරිවලට, තම තමන් දන්නා වතුවලට ෙම් දීමනාව ෙදන 
ෙග්මකුත් ෙම්ක අස්ෙසේ යනවා. ඒකත් අපි ෙහොඳට හඳුනාෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, සාමාන්ය රබර් නිෂ්පාදකයාට ඒ 
රුපියල් 350 දීමනාව ලැබිය යුතුව තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් 
ඔවුන් ගැනයි. මා කියන්ෙන් මහා ව්යාපාරිකයන් ගැන ෙනොෙවයි. 
ඇමතිවරුන් එක්ක ''ඩීල්''  දාන, ඇමතිවරුන් එක්ක සමඟිෙයන් 
ඉන්න, ඇමතිවරුන් එක්ක එකට කර්මාන්ත කරන අය පිළිබඳව 
ෙහෝ ඇමතිවරුන්ෙග් වතු ගැන පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් රබර්වලටත් රුපියල් 350 ලැබිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒකයි ෙනොලැෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙත් දළු 
කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා ෙදනවා කියපු මුදල දැන් ෙදනවාද? ෙත් 
දළු කිෙලෝ එකක් සඳහා ෙමොන වාෙග් මුදලක්ද ෙදන්ෙන්? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් රුපියල් 53යි ෙගවන්ෙන්. මම 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්නම්. 2015 මාර්තු මාසෙය් 
ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙත් කිෙලෝගෑම් එකක ෙද්ශීය සාමාන්ය මිල වුෙණ් 
රුපියල් 426යි. ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 426ක් ලැබුෙණොත් 
සාමාන්යෙයන් අමු ෙත් දළු කිෙලෝ එකක් සඳහා කුඩා ෙත් වතු 
හිමියාට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 61.83යි. 2015 ජුලි මාසෙය් ෙත් 
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 416යි. ඒ අනුව වතු හිමියාට දළු 
කිෙලෝවකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 60.53යි. 2015 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් තුන්වන සතිෙය්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් සතිෙය් ෙත් කිෙලෝ 
 එකක් ෙවන්ෙද්සි  වන්ෙන් රුපියල් 374ට. ඒ අනුව ෙත් දළු කිෙලෝ 
එකක් සඳහා වැෙටන්ෙන් රුපියල් 54.22යි. ඉතින් ෙකෝ, ෙදනවා 
කියපු රුපියල් 80ක මුදල ෙදනවාද? අද රුපියල් 54යි ලැෙබන්ෙන්. 
අද ෙත් ෆැක්ටරිවලින් ඉතිරි මුදල ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙත් ෆැක්ටරිවලට කිව්වා, "ඔයෙගොල්ෙලෝ රුපියල් 54 ගණෙන් 
ගන්න, ඉතිරි ටික අපි සහනාධාර මුදලක් විධියට ෆැක්ටරිවලට 
ෙදන්නම්" කියලා. දැන් ෙමොන  ෆැක්ටරිවලට ඒ මුදල ෙදන්ෙන්? 
රුපියල් 54ට, රුපියල් 53ට ෙත්  දළු කිෙලෝ එක විකුණන්න 
සාමාන්ය ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් අය ජූලි දක්වා ෙත් දළුවල සහතික මිල 
රුපියල් 80යි, 75යි, 73යි කියලා ෙකොටස් තුනක් ෙලස 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ගීකරණය කළා. නමුත් අෙගෝස්තු සිට ඒ මුදල ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. අෙගෝස්තුවල ඉඳලා රුපියල් 80 ගණෙන් ෙත් දළු ගන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ෙකොෙහේද ගන්ෙන් රුපියල් 73ට? ෙකොෙහේද ගන්ෙන් 
රුපියල් 75ට? ෙම් කිසිදු වර්ගීකරණයක් අෙගෝස්තුවලින් පස්ෙසේ 
වලංගු ෙවලා නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ඊළඟට, ෙම් මුදල් ෙහොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා. ෙම් මුදල් ෙහොයන්න විවිධ වර්ගෙය් බදු 
ගහනවා කිව්වා. ගහන බදු ගැන කිව්වාම ෙබොෙහෝ අය අත්පුඩි 
ගැහුවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට ගහන්න යන බද්දක් ගැන 
ඉස්ෙසල්ලාම කිව්වා. ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  

"2015 ජනවාරි මාසෙය් 29වැනි දා සිට කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙය් 
නියුතු පුද්ගලයා රුපියල් මිලියන 1,000ක, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 100ක කැසිෙනෝ කර්මාන්ත බද්දක් ෙගවිය යුතුය. යම් 
තැනැත්ෙතක් කැසිෙනෝ එකකට වඩා වැඩි පමාණයක් ඇති 
ව්යාපාරයක නියැළී ඉන්නවා නම් ඒ සෑම කැසිෙනෝවක් සඳහාම 
අය බදු ෙගවිය යුතුය. එම අය බද්ද ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස ්
ජනරාල් විසින් එකතු ෙකොට දින 15ක් තුළ ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
ෙපේෂණය කළ යුතුය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අහනවා, ෙමොන 
කැසිෙනෝ ශාලාවටද රුපියල් මිලියන දහෙසේ බද්ද ගැහුෙව් කියලා.   
මිලියන දහෙසේ බද්ද ගහනවා කියලා භය කළා. බද්ද ෙග්නවා, 
ෙග්නවා කියලා භය කරලා යටින් ගාන ගත්තා. ඒකයි කරගත්ෙත්. 
සූදු කීඩාව පවත්වාෙගන යන කැසිෙනෝ ශාලාවකට රුපියල් ෙකෝටි 
100ක බද්දක් ගහනවා කිව්වා. දැන් මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහනවා, ෙමොන කැසිෙනෝ ශාලාවකටද ෙකෝටි සියෙය් බද්ද 
ගැහුෙව් කියලා. බද්ද ගැහුෙව් නැහැ, බද්ද ගහනවා කියලා 
කැසිෙනෝ හිමියා භය කරනවා. භය කරලා ගාන ගන්නවා. ෙම්කයි 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒවාට අය බදු ගහනවා කිව්වා. කැසිෙනෝ සූදුව 
සඳහා ඒ කිසිවක් ෙගනාෙව් නැහැ. 

ඊළඟට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "සුපිරි වාසි බද්ද" ෙග්නවා කිව්වා. 
සුපිරි වාසි බද්ද ගහලා, "ෙම්ක සරදියල්ෙග් අය වැයක්" කිව්වා. 
ෙලොකු අයෙගන් අරෙගන ෙපොඩි අයට ෙබදන අය වැයක් කියලා 
කිව්වා. සුපිරි වාසි බද්ද ගැහුෙව් කාටද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
වැදුණාද? නැහැෙන්. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
තවම අනුමත කරලා නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තවම අනුමත කෙළේ නැද්ද? ෙම් ෙවනකල් ෙමොනවද කෙළේ? 

මාස 10ක් ගත ෙවලාෙන්. අනුමත කරන්න අවශ්ය නැහැ. බද්ද 
පනවලා මාස තුනක් යන්න කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත 
කරගන්න පුළුවන්. බද්ද පිළිබඳව අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියලා, 
බද්ද අය කරලා, මාස තුනක් යන්න කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අනුමත කරගන්න ඕනෑ. ඒක කර ගන්න බැරි නිසාද බද්ද ගහලා 
නැත්ෙත්? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
එතෙකොට බහුතරයක් තිබුෙණ් නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බහුතරයක් තිබුෙණ් නැද්ද? බද්ද ගහලා ඉවර ෙවලා බහුතරය 

ගන්න තිබු ණා ෙන්. දැන් අනුමත කර ගන්න පුළුවන් ෙන්. ඉතින් 
ෙකෝ? දැන් මාස 10ක් ගත ෙවලා අතීතයට පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙග්නවා.  ඒ නිසා තමයි අපි ෙම්වා දැන්වත් මතක් කරන්ෙන්.   
සුපිරි වාසි බද්ද ගැන තව කියන්න ඕනෑ.  

"2013 අෙපේල් මාසෙය් 1වැනි දිනෙයන් ඇරඹුණු තක්ෙසේරු 
වසර සඳහා වන විගණනය කරන ලද මූල්ය පකාශය අනුව 
ආදායම් බදු ෙගවීමට ෙපර ලාභය රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
ඉක්මවන්නා වූ යම් සමාගමක් ෙහෝ පුද්ගලෙයකුෙගන් බදු අය 
කළ හැකි ආදායම මත රුපියල් 25ක අනුපමාණයකට අය කළ 
යුතු ෙව්."  

දැන් ඒ බද්ද ගහලා තිෙබනවාද? නැහැ. සුපිරි වාසි බද්දක් 
ගැහුෙව් නැහැ. 

ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්. "නිවාස සඳහා 
ඍජු චන්දිකා ෙසේවා බද්ද." චන්දිකා ෙසේවා සපයන සමාගම්වලට 
බද්දක් ගහනවා කිව්වා. ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ''ශී ලංකාව තුළ 
ගාහකයන් 50,000කට ෙනොඅඩු පමාණයක් සිටින 2015 මාර්තු 
මස 31වන දිනය ෙතක් චන්දිකා හරහා නිවාස සඳහා සෘජු ෙසේවා 
සැපයූ ව්යාපාරවලට -ඒ කියන්ෙන් සැටලයිට් ටීවීවලට- රුපියල් 
මිලියන දාහක  බද්දක් ගහනවා'' කිව්වා. ටීවීවලට චන්දිකා ෙසේවා 
සපයන ආයතනවලට කිව්වා, "රුපියල් මිලියන දාහක බද්දක් 
ගහනවා" කියලා. දැන් මාස 9ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බද්ද අය 
කරලා තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

ඊළඟට,  ''කීඩා සඳහා ෙවන් වූ ආයතන  සඳහා 1982 අංක 6 
දරන ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත යටෙත් නිකුත් කරන ලද 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් සහතික බලය යටෙත් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
29වන දිනට විකාශන ස්ථාන පහක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් 
භාවිත කරමින් කීඩා සඳහා ෙවන් වූ දීප ව්යාප්ත නාලිකා  පවත්වා 
ෙගන යෑෙම් ව්යාපාරයක් 2015 මාර්තු මස 31වන දිනෙය්දී 
කරෙගන යනු ලැබූ සෑම තැනැත්ෙතක්ම ෙම් බද්දට යටත් විය 
යුතුයි.'' කිව්වා. ගැහුවා ද ඒ බද්ද? ඒ බද්ද කාටද ගහන්න හැදුෙව්? 
ඒක  කීඩා නාලිකාවක්. සම්ෙපේෂණ කුලුනු පහක් තිබුණු රට පුරාම 
ෙපන්වපු එක නාලිකාවයි තිබුෙණ්. ඒකට බද්ද ගහනවා කියලා 
ෙමතැනදී කිව්වා. ගැහුවාද ඒ බද්ද? එෙහම බද්දක් ගැහුෙව්ත් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. දැන් මාස 9ක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ''2015 අෙපේල් 1වන දින සිට එදිනට පසු ආරම්භ 
කරන සෑම නිවාසයක් සඳහාම 2000 අෙපේල් මස 1වන දින ෙහෝ 
එයින් ෙපර ඉදි කරන ලද මන්දිරයක සෑම හිමිකරුෙවකුටම 
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන එකක මන්දිර බද්දක් ගහනවා'' කිව්වා. 
ඒ බදු ෙහොඳද නරකද කියන එක ෙවනම එකක්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මුදල් ෙහොයා ගන්න බදු ගහන හැටි ෙන් කිව්ෙව්. ඒ මන්දිර බද්ද 
කාටද ගැහුෙව්? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාත් 
ඒකට පක්ෂව අත ඉස්සුවාද? මට හරියට මතක නැහැ.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
අනුමත වුෙණ් නැහැ ෙන්. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැන මම කියන්නම්. ඕනෑ නම්  බදු ගහලා මාස තුනක් 

යන්න කලින්  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මැතිවරණයක් තිබුණා ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොෙහේද? මැතිවරණය තිබුෙණ් මාස එකහමාරයි. දැන් 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බද්ද අය කරනවාද?  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙකොෙහොම හරි ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොෙහොම හරි ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. ෙම්  9 වැනි මාසය 

නිසායි මම ෙම්ක කියන්ෙන්. අවුරුද්ෙද් තව මාස ෙදකක්, තුනක් 
ෙන් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මාස ෙදකක් තුළ, ඔබතුමාෙග් 
මන්දිරයටත් එක්ක ෙගවන්න සූදානම් නම් ෙහොඳයි. පශ්නයක් 
නැහැ. මම එපා කියන්ෙන් නැහැ. මම එපා කියන්ෙන් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම කියන්ෙන් ඒ බද්ද ගහන්න 
කියලා. හැබැයි මාස 9කට වඩා වැඩි කාලයක්  ගත ෙවලාත් තවමත් 
ෙම් බද්ද ගැන සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා  ඒ ගැන 
කටයුතු කරන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක සභාගත කළා ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඒක සභාගත කෙළේ නැහැ. ඒක ෙගනාෙව් නැහැ. 

ෙවන ඒවා ෙගනාෙව්. ෙම් බද්ද ෙගනාෙව් නැහැ.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙකොමිටි ස්ෙට්ජ් එෙක් සාකච්ඡා වුණා. සම්මත කරන්න බහුතර 

බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඔබතුමන්ලාට බහුතර බලය ලැබුෙණ් ඒකට ෙන්. තවත් 

ඒවා අය වැය ෙල්ඛනෙය් කිව්වා ෙන්. ෙහොඳයි, දැන් ෙම්කට 
ෙමොකද වුෙණ් කියන්න ෙකෝ.  

"ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් අරමුදල් ෙද්ශපාලන අරමුණු 
සඳහා ෙයොදවා ගැනීම" කියලා කිව්වා.  

දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 270ක් පමණ ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලෙය් අරමුදල් ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා ෙයොදවා ෙගන 
ඇත. ඒවා පිළිබඳ ෙසොය බලා දඬුවම් ෙදනවා කිව්වා.  දැන් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා මාස හයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. දඬුවම්  දුන්නාද? 
ෙම්වා අය වැය ෙල්ඛනයකට අදාළත් නැහැ. ෙහොරකම් ගැනත් ඒ 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් කිව්වා. දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 270ක් 
පමණ ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් අරමුදල් ෙද්ශපාලන අරමුණු 
සඳහා ෙයොදවා ෙගන ඇත.  ඒවාට දඬුවම් ෙදනවා කිව්වා. ඒකටත් 
 ඕනෑද බහුතරය? ඒකටත් බහුතර ඕනෑද? රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙන් ඒකට බාධා කෙළේ. ඉතින් ෙකොෙහොමද ඒවා 
කරන්ෙන්? ඒ හිටපු අයත් එක්ක ෙකොෙහොමද ඒවා කරන්ෙන්?  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙන් ඒ හිටපු අය ගැන. මට 
නහෙයන් වුණත් ෙපන්වන්න පුළුවන්, බාධා කරපු අය කවුද 
කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ හිටපු අයත් එක්ක ෙකොෙහොමද වංචා 
දූෂණ ගැන කථා කරන්ෙන් කියලා. ඒ අයෙග් ෆයිලුත් තිබුණා 
ෙන්. ඊෙය්ත් ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් කැ ෙඳව්වා. ෙබොෙහොම 
බෙයන් කථා කෙළේ. එතැනත් හිටියා හතර ෙදෙනක් විතර. අපි 
ෙහොරකම් අල්ලන්න කථා කරනවා, මරු බඩුත් එක්ක. කථා 
කරන්න බයයි එතැන. ෙහොරකම් ගැන කථා කරන තැන ඉන්න 
නීතිඥයා ගිහිල්ලා ඒ නඩුව භාර ගන්නවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගැන 
කථා කරනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගැන අගමැතිවරයාෙග් වංචා දූෂණ 
කමිටුෙව් කථා කළාම, අගමැතිවරයාෙග් වංචා දූෂණ කමිටු 
උ පෙද්ශක -නීතිඥයා- ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා ඇවර්න් ගාර්ඩ් 
සමාගෙම් නඩුව භාර ගන්නවා. ඕං, ෙහොරු අල්ලන විධිය! ඒවාත් 
ෙමතැන මා ලවා කියා ගන්න ඕනෑද? ඒවා අපි දන්ෙන් නැති ඒවා 
ෙනොෙවයි.  

මහජන බැංකුවට සම්බන්ධ පීපල්ස් ලීසිං එෙකන් සජින් ද වාස්  
හිටපු මන්තීතුමා වාහන වගයක් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ වාහන කල් 
පිරිලා තිබුණා. පීපල්ස් ලීසිං එක වාහන භාර ගත්ෙත් නැහැ.  
එක්ෙකෝ ඒ වාහන පවරා ගන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ එයාට නඩු 
පවරන්න ඕනෑ. ඒ කිසිවක් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පීඑල්සී 
එක වගඋත්තරකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ ගැන වංචා 
දූෂණ කමිටුෙව් කථා වුණා. එතැන හිටපු ඔබතුමන්ලාෙග් 
නීතිඥෙයක් ගිහිල්ලා පීඑල්සී එෙකන් නඩුව ඉල්ලනවා, "මම 
නඩුව කරන්නම්" කියලා. ඕං, බඩු! ඒ ෙගොල්ලන් එක්කද 
ෙහොරකම් අල්ලන්න කියන්ෙන්? කමිටුෙව් ඉන්න නීතිඥයා ඒ 
කථාව ඔක්ෙකෝම අහෙගන ගිහිල්ලා පීඑල්සී සමාගම හම්බ ෙවලා 
අහනවා, "බඩු අහුෙවලා තිෙබන්ෙන් මෙග් අතට. මට ෙදනවාද 
නඩුව" කියලා. හකීම් මැතිතුමනි,  මම ඒ වාෙග් කරුණු  ඕනෑ 
තරම්  එකින් එක කියන්නම්. ෙම් ෙහොරු අල්ලන්න මැදිහත් වුෙණ් 
කවුද? ෙම් නීතිඥවරු කවුද? [බාධා කිරීමක්] පිළිතුරු ෙදන්න 
ඒකට. ඔබතුමාට ඒක කියන්න බැහැ.  

ඊළඟට, උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, 
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය රුපියල් 
බිලියන 50කින් පමණ ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා කියලා තක්ෙසේරු 
කළා කියලා. ඒ කියන්ෙන් උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න යන 
පිරිවැයට වඩා ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය රුපියල් බිලියන 50ක් 
පමණ වැඩියි කියන එකයි. ෙම්ක හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශයක්. නැවත අගයන විට 
ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය රුපියල් බිලියන 50කින් පමණ වැඩි බව 
වාර්තා වුණා කියලා කිව්වා. දැන් මා දැන ගන්න කැමැතියි, උතුරු 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න ෙකොන්තාත්තුව දුන්ෙන් ඒ රුපියල් 
බිලියන 50 අඩු කරලාද කියලා. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියපු කථාවක් ෙන්. ඒවා නැවත සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වුණාද? එෙහම නැත්නම් රුපියල් බිලියන 50ක් පමණ 
වැඩිෙයන් ගනු ෙදනුව සකස් කරන ලද නිලධාරින්ට විරුද්ධව ගත් 
තීරණය ෙමොකක්ද? එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී අය වැය ෙල්ඛනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කරමින්  මුදල් අමාත්යවරයා කිව්වා, උතුරු අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ඇත්ත ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා 
රුපියල් බිලියන 50ක් පමණ වැඩියි කියලා.  

ඊළඟට, Mi-17 ෙහලිෙකොප්ටර් මිලදී ගැනීෙම් ගනු - ෙදනුව 
ගැනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කිව්වා. එම ගනු - ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන්  2015 ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනිදා හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් 129 වැනි තීරුෙව්  මුදල් අමාත්යවරයා ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා: 

"අප ෙවත ලැබී ඇති විශ්වාසදායක ෙතොරතුරු අනුව ෙමම කාරණය 
ගැන වියදම් කළ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 450ක මුදල ෙඩොලර් 
මිලියන 200ක් විය හැකි වන පරිදි සාකච්ඡා සම්මුති මඟින් 
එකඟතාවකට පත් විය හැකිව තිබුණි. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
250ක් (රුපියල් බිලියන 33ක්) ෙමමඟින් අහිමි වී ඇත." 

Mi-17 ෙහලිෙකොප්ටර් මිලදී ගැනීෙම් ගනු - ෙදනුව ගැනයි ෙම් 
කියා තිෙබන්ෙන්.  අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමිනුයි 
එතුමා  ෙම් පකාශය කර තිෙබන්ෙන්.  ෙම් ගනු - ෙදනුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 450කට සිදු කළත් ඒක ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 200කට සිදු කරන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ 
නිසා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 250ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 
පකාශ කළ එම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 250ක වංචාව 
පිළිබඳව කරලා තිෙබන පරීක්ෂණ ෙමොනවාද කියලා මා දැන 
ගන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ඊළඟට, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය තරග සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් දී එතුමා කිව්වා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
29 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 130 වැනි තීරුෙව් මුදල් 
අමාත්යවරයා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"රජය විසින් මහජනතාවෙග් මුදල් රුපියල් මිලියන 760කට වැඩි 
පමාණයක් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය කීඩා ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීමට ලංසු 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වියදම් ෙකොට ඇත." 

ඒ පිළිබඳව ගත් කියා මාර්ග ෙමොනවාද? පාර්ලිෙම්න්තුවට අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
තරග සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී රුපියල් මිලියන 760ක 
වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ පිළිබදව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගත් කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?  

ඊළඟට, අතුරු අය වැය ෙල්ඛනෙය් "ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම 
හා පභූ පැෙක්ජ" යටෙත් රවි කරුණානායක  මුදල් අමාත්යවරයා  
ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම ගැන කිව්වා.  ඒ සඳහා විෙශේෂ පභූ 
පැෙක්ජයක් අඩංගු කර තිබුණා කියලා කිව්වා. ඒ පභූ පැෙක්ජෙය් 
වටිනාකම පිළිබඳව රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කර තිෙබන පකාශය 2015 ජනවාරි  29 වැනි දින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 130 තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ෙමම ගුවන් යානා සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 15ක් (රුපියල් 
බිලියන 1.95ක්) වටිනා පභූ පැෙක්ජයක් අඩංගු කර ඇති අතර එය 
ෙනොමිලෙය් පිරිනමා ඇත."  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඇඳයි, වැසිකිළියයි සමඟ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. Flight එෙක්දී ඇඳයි, වැසිකිළියයි ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. 

ඒක ෙනොමිලෙය් දීලා තිෙබනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්. නමුත් 
ඒකට මුදල් ෙවන් කරලා රුපියල් බිලියන 1.95ක් අතිෙර්කව 
ෙගව්වා කියලා එතුමා අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්වා.  

පසු ගිය mini-Budget එක ඉදිරිපත්  කළ අවස්ථාෙව් දී සහන 
ගණනාවක් ගැන කිව්වා. ෙයෝජනා ගණනාවක් ගැන කිව්වා. වංචා 
දූෂණ ගණනාවක් ගැන කිව්වා. හැබැයි  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? සහනවලිනුත් 
විශාල පමාණයක් ලැබිලා නැහැ. ෙතොරතුරුවලිනුත් විශාල 
පමාණයක් සැඟවිලා තිෙබනවා. ෙයෝජනාවලිනුත් විශාල 
පමාණයක් කියාත්මක ෙකරිලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
ෙහොරකම්වලිනුත් විශාල පමාණයක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු ෙවලා 
නැහැ. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් දී තමයි  මුදල් අමාත්යවරයා 
අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ තිබුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජන වරෙම් පකාශනය. 
ජනතාවට අවශ්ය  බදු සහන, ජනතාවෙග් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම, 
රැකියා අවස්ථා ෙගොඩනැඟීම, විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමයක් ඇති 
කිරීම, ධීවරයන්ට රක්ෂණ ෙයෝජනා කමයක් ඇති කිරීම ආදී 
ජනතාව අෙප්ක්ෂා කරන ලද සහන තිබුණා. එම සහන අතුරු අය 
වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. හැබැයි දැන් සැලකිය 
යුතු කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. ලබා ෙදනවා කියපු ඒ සහන 
ලබා දීම දැන් මාස ගණනකින් පසු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ඒවා 
මැයි මාසෙය් ෙදනවා කිව්වා, සමහර ඒවා ජුනි මාසෙය් ෙදනවා 
කිව්වා, සමහර ඒවා ජූලි මාසෙය් ෙදනවා කිව්වා, සමහර ඒවා 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙදනවා කිව්වා. නමුත්  එම ෙබොෙහෝ සහන 
කිසිදු මාසයක  ලබා දීලා නැහැ.  

වංචා දූෂණ ගැනත් ඒ විධියමයි. වංචා දූෂණ ගැන මා ෙවනම 
කියන්නම්. ෙම් කියන්ෙන්  වංචා දූෂණ ගැන ෙනොෙවයි. ඒවා ගැන 
කථා කරනවා නම් කියන්න ෙගොඩාක් ෙද්වල් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ගනු - ෙදනු සිදු වූ ආකාරය, එම ගනු 
- ෙදනු යට වන විධිය, එම යට වීමට නිලධාරින් මැදිහත් වන 
විධිය, එම යට වීමට ෙද්ශපාලනඥයන් මැදිහත් වන විධිය, ඒ 
ෙගොඩාක් ෙද්වල් ගැන කියන්නට තිෙබනවා.  යම් නිලධාරිෙයක් 
යම් ගනු - ෙදනුවකට සම්බන්ධයි, අද කට උත්තරයක් ගන්න 
තිෙබනවා; අද FCID එකට අර මහත්මයා ෙගෙනන්න, කට 
උත්තරයක් ගන්න තිෙබනවා කියලා පරීක්ෂණ කරන 
ආයතනවලට; පරීක්ෂණ කරන නිලධාරින්ට කිව්වාම ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ඒ මහත්මයාෙග් ෙබොෙහෝ ෙදනා FCID එකට කථා 
කරනවා. මා වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්. පුළුවන් නම් FCID එෙක් 
DIG මහත්මයාෙග් දුරකථනය පරීක්ෂා කරලා බලන්න. කවුරු හරි 
මහත්මෙයක් ෙගෙනනවා කියලා කියන ෙකොට එතුමාට ෙකොච්චර 
දුරකථන ඇමතුම් එනවා ද කියලා බලන්න. ෙබොෙහෝ අය මැදිහත් 
ෙවලා ෙම්වා වළක්වමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා වංචා දූෂණ 
කියන්ෙන් ෙවනම මාතෘකාවක්. අපි ඒවා සමීපව දැක්කා. ඒවා 
යටපත් කරන්න හදපු විධිය දැක්කා. ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරපු 
මණ්ඩප දැක්කා. ඒ සාකච්ඡා කළ මණ්ඩප තුළ  හිටපු,  files 
තිබුණු  අයවත් අපි දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා වංචා; දූෂණ 
සම්බන්ධව ෙවනම සාකච්ඡාවක් අපි කරමු. හැබැයි, මා ෙම් 
ඉදිරිපත් කෙළේ  අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කරන ලද නාස්තිය හා දූෂණය පිළිබඳවයි.  
ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් අතුරු අය වැය ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්  විශාල  ගනු - ෙදනු 
පමාණයක  අයථාවන් සිදු වී තිෙබන බව සඳහන් කළා.  ඒක අපි 
අහෙගන හිටියා. එතෙකොට මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  තමන්ෙග් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරමින් සඳහන් කරන ලද නාස්තීන් පිළිබඳවත්; අයථා ගනු - ෙදනු 
පිළිබඳවත් පරීක්ෂණ සිදු ෙවන්ෙන් නැත්නම්,  ඒ ගනු - ෙදනු සහ 
පරීක්ෂණ පිළිබඳව ඉදිරි කියා මාර්ග අරෙගන නැත්නම්,  
ෙමතැනින් එහාට අපි  විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන ලද 
විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනා  ගැන  විෙශේෂෙයන්ම අද පක්ෂ 
නායක රැස්වීෙම් දී සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අයාෙල් යන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් වී තිබුණා. 
පැවැති ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා. ඒ තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය උපෙයෝගී කර ෙගන සියල්ල ෙපොඩි පට්ටම් කළා. 
උෙද් 9.30ට රැස් වුණු පාර්ලිෙම්න්තුව පස් වරු1.00ට රැස් වන්නට 
කටයුතු ෙයෙදව්වා. ඒ පිළිබඳව විධිමත් සාකච්ඡාවක් කෙළේ නැහැ. 
ෙහට සිට පස් වරු 1.00ට රැස්වනවා  කිව්වා. පහුව දා පස් වරු1.00 
සිට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථිකයන් 
සඳහා කාලය ෙබදීෙම් දී සම්පදායයක් හැටියට විපක්ෂයට සියයට 
60ක කාලයක් තිබුණා. සියයට 40ක කාලයක් තමයි ආණ්ඩු 
පක්ෂයට තිබුෙණ්. සාකච්ඡාවට ආවාම සියයට 50යි, සියයට 50යි 
කියලා කාලය ෙබදුවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
එෙහමයි.  තුෙනන් ෙදෙක් බලයත්,  ඒ බලය ආරූඪ කර ගත් 
නායකයකු, ෙදෙදෙනකු  විසින් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවත් තමන්ෙග්  
බලයට යටපත් කරෙගන තිබුණා.  

ෙමහි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සිදුවුෙණ් ෙකොෙහොමද? පළාත් පාලන 
මැතිවරණ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුෙණ් ෙකොෙහොමද? පළාත් 
පාලන මැතිවරණ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කෙළේ පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි. පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත් 
ෙකටුම්පත සකස් කෙළේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාං ශෙයන්. 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් පනත් ෙකටුම්පත හදලා 
පළාත් පාලන ඇමතිට ෙදනවා  ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. තිෙබන 
ෙද්වල් දන්ෙනත් නැහැ;  එහි අඩංගු ඒවා දන්ෙනත් නැහැ;  
නිෙව්දනයක් දුන්නාට අහන්ෙනත් නැහැ; ෙතොරතුරක් ඇහුවාට 
කියන්ෙනත් නැහැ. පැටලිල්ලක් තිබුණාට පැහැදිලි කරන්නත් 
බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විගඩම්කාරී ඉතිහාසයක් අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට 
සිටින මන්තීවරුන්ෙග් අයිතීන් කප්පාදු කරලා; වරපසාද කප්පාදු 
කරලා තුෙනන් ෙදෙක් බලය විසින් සහ බලය ආරුඪ කර ගත් 
පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යටපත් 
කරෙගන සිටියා.   

ෙමහි සාම්පදායන්, ෙමහි රීතීන්, ෙමහි ෙරගුලාසි තවදුරටත් 
අදාළ වුණු ආයතනයක් බවට පත් වුෙණ් නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
හිතුවක්කාරී බලපෑමට යටත් කරන ලද ආයතනයක් බවට පත් 
කරලා තිබුණා. එම නිසා ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා ජනවරෙමන් 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව යළි ඇත්ත ස්ථා නෙය් පිහිටුවීෙම් වගකීමක් ඒ 
ජනවරමට සම්බන්ධ වුණු හැම ෙදනා තුළම තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට හිමි ඇත්ත සථ්ානෙය් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිහිටුවන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා දන්නවා  ඒ ෙවනුෙවන් 
සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්නට උත්සාහ කරමින් 
සිටින බව. යම් ෙද්වල් ලියනවා; යම් ෙද්වල් හදාරනවා; ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් කියනවා. එෙහම නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යළි නිවැරැදි 
තැන පිහිටුවන්නට ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භෙය් දී 
ඒ සටහන දීලා තිෙබනවාද? එම පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනල්ලා,  ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ෙමොෙහොෙත් දීම විවාදයට ගත්තා.  
ඒක සාධාරණ ද?   

අද නවක මන්තීවරුන් 67 ෙදෙනක් ඉන්නවා. තවත් 
මන්තීවරුන් ඉන්නවා. හැම ෙදනාටම ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න කාලයක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ගැන සාකච්ඡාවට ෙගෙනන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 අත්හිටුවලා. 
ෙම්ක තමයි පසු ගිය කාලෙය්ත් සම්පදාය වුෙණ්. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්ත් එක දවසින්.  
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා එක දවසින් අනුමත කරපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙම්ක. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන එක දවසින් සම්මත කරපු 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමිය ධූරෙයන් 
ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් දවස් තුනක් නඩු අහලා, දවස් 
කිහිපයකින් වාර්තා හදලා, පහුව දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා එතුමියව ෙනරපා හරින ලද පාර්ලිෙම්න්තුවක්,  ෙම්ක. ඒ 
නිසා පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබන්ෙන් අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක්. පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය 
තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන්ෙන් අවුල් සහගත ඉතිහාසයක්. 
එම නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යළි එයට හිමි ස්ථානෙය් 
පිහිටුවන්නට ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරමින් 
සිටින්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

අද ෙම් ෙයෝජනා සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ෙකොට අවශ්ය 
කාලයක් ලබා දීම අතිශය සාධාරණයි.  පනෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. පනත ගැසට් කරලා නැහැ,  
පනත අධ්යයනය කරන්න කාලයක් නැහැ. පනත ඉදිරිපත් කරලා 
නැහැ. පනත ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව කියනවා " පනත ගැන 
විවාද කරමු" කියලා.  ඒක ෙමොන අපභංශයක් ද? ෙම්ක ෙනොෙවයි 
ද ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා පරාජය කෙළේ? ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා පරණ ෙසල්ලම;  අයාෙල් ගිය අපකීර්තිමත් 
ඉතිහාසය යළි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්න දරපු උත්සාහයක් 
තමයි පළමු වැනි මුදල් පනත ෙගනැල්ලා ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පකාශයක් කළ යුතුව තිබුණා, ෙම් සම්පදාය නැවත ආරම්භ 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා.  

මා සභානායකවරයාෙගන් ඉල්ලා සිටියා අඩුම තරෙම් ෙම් 
විධියට පනත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන සම්පදාය නතර 
කරන්න කියලා. ෙම්ක පසු ගිය කාලෙය් අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක 
කළු ඛණ්ඩයක්. ෙමය නතර කරන්න ඕනෑ කියන ඉල්ලීම 
සභානායකවරයාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටියා. සභානායකවරයාට අඩුම 
තරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරන්න තිබුණා "ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විතරයි, ඊට පසු ෙමෙහම ෙදයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. අඩුම තරෙම් එෙහම පකාශයක් කරන්නවත් 
සභානායකවරයා නැඟිට්ෙට් නැහැ. ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමා, -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියනවා?  හා, ඔබතුමා කියන්න. ඒක ෙහොඳයි. [බාධා 

කිරීමක්] සභානායකතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී එකඟ වුණා,  
ෙමය විවාදයට ගන්න ෙපර සභානායකතුමා විසින් පකාශයක් 
නිකුත් කරනවා කියලා. එතුමා ඒ පකාශය කෙළේ නැහැ.  

 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
අතපසුවීමක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අතපසුවීමක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් 

ෙගොඩක් ෙද්වල් සම්බන්ධව ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් කන් ඇෙහන්ෙන් 
වාසියටයි. කියමනක් තිෙබනවා, වාසියට තමයි කන් ඇෙහන්ෙන් 
කියලා. ෙගොඩක් ඒවා ෙපෙනනවා, වාසියට; ෙගොඩක් ඒවා 
ඇෙහනවා, වාසියට; ෙගොඩක් ෙද්වල් අමතක ෙවනවා, වාසියට. 
එෙහම ෙන්ද? ඒවා තමයි අමතක ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බීරි අලි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බීරි අලිෙයෝ. ඉස්සරහ ෙප්ළියම. එෙහමද? එක්ෙකෙනක් බීරි 

නැහැ. මම දන්නා ෙකෙනකු ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙම් සම්පදාය නතර 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පසු ගිය කාලෙය් 
අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක්  ගත කරලා තිෙබනවා. එෙසේ 
අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිබුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට හිමි තැන 
පිහිටුවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ පිහිටුවීම ෙවනුෙවන් අපි පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්බන්ධ සාකච්ඡාවකදී, ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධ 
සාකච්ඡාවකදී ඒ අවස්ථාවන් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. එෙසේ 
නැතුව පරණ සම්පදායට, පරණ දිශාවට නම් ෙම් ගමන අපි 
ඇදෙගන යමින් තිෙබන්ෙන්, එයට කිසි ෙසේත්ම ඉඩ ලබා ෙනොදිය 
යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා හැටියට මුලසුන 
ෙහොබවන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප පිළිබඳව විශාල වගකීමක් 
ෙහොබවන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා පිළි  ෙවත පවත්වා ගැනීම 
සඳහා විශාල වගකීමක් දරන ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
යළි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අයා ෙල්, කැෙළේ ඇදෙගන යන 
අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක් නිර්මාණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය 
කියායි. එෙසේ ඉල්ලමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා. 

[අ.භා. 4.51] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමාෙගන් පසුව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සතුටක් 
කියා මා හිතනවා. ෙම් රට  විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීයත්වය ෙපරදැරි 
කර ගත් නව ආර්ථික රටාවක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා පැමිණි මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත්  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ධනවාදෙය් 
කක්කුස්සියක් බවට පත් වුණු කාලයක් කියලා කවුරුත් මතක් කර 
ගන්න ඕනෑ. 2015 ජනවාරි මාසෙය් සුළුතර බලයක් එක්ක අපි 
භාර ගත් සුළුතර ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ 
ඇත්තවශෙයන්ම අෙප් මුදල් අමාත්ය, ගරු රවි කරුණානායක 

මැතිතුමා සිදු කළ කාර්ය භාරයට අප පශංසා කරන්න ඕනෑ. 
එතුමාට යළි ෙගොඩ ගැනීමට උරුම වූ අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඒ 
වාෙග් එකක්. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ධනවාදෙය් කක්කුස්සියක් 
බවට පත් වුණා කියන්ෙන්, අපට බලයක් නැතුව ආර්ථිකය 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙගොඩ නඟන්නට ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න තිබුණා. එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙලෝකෙය් 
දූෂිතම ආර්ථිකයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

අනිත් පැත්ෙතන් බැලුවාම, අෙප් ආර්ථිකය දකුණු ආසියාෙව් 
වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ වාණිජ ණය අරෙගන තිබුණු ආර්ථිකයක්. තව 
පැත්තකින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගත්තාම, ආසියාෙව් රටවල් 
අතරින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අපනයනය 
අඩුම පතිශතයක් තිබුණු ආර්ථිකයක් බවට අෙප් ආර්ථිකය පත් 
ෙවලා තිබුණා. තවත් පැත්තකින් අෙප් ආර්ථිකය ගත්තාම, 
ෙපොෙහොසත් සහ දුප්පත් අය අතර විශාලම පරතරයක් ඇති ෙවලා 
තිබුණා. එක පැත්තකින් අෙප් ආදායම් අසමානතාව වර්ධනය 
ෙවලා තිබුණා. ෙම් ඔක්ෙකෝම භාර අරෙගන තමයි, දින සියෙය් 
සුළුතර ආණ්ඩුවක් තුළ රවි කරුණානායක මැතිතුමාට මුදල් 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න සිදු වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මැතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉන්න ෙවලාෙව්ම මම එක කරුණක් කියන්න 
ඕනෑ. මට පුදුම හිතුණා. එතුමා ලැයිස්තුවක්ම කිෙයව්වා. අපි අරවා 
දුන්ෙන් නැහැ; ෙම්වා දුන්ෙන් නැහැ; සහන දුන්ෙන් නැහැ කියලා 
එතුමා කිව්වා. එතුමා කියපු ඔක්ෙකෝම නිවැරදි නම් අපට ලැබුණු 
ඡන්ද පමාණය එතුමාටයි ලැබී තිෙබන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණටයි ලැබී තිෙබන්න ඕනෑ. අපට ලැබුණු ඡන්ද 
පමාණෙයන්ම සහතික ෙවන්ෙන්, මිනිසුන් අපි පිළිගත්තා කියන 
එකයි. අපි උපරිමෙය් තිබුණු සීමිත බලය සහ අභිෙයෝග එක්ක 
අපට හැකි පමාණෙයන් අපි වැඩ කළා.  ඒ ෙහේතුෙවන් අද අනුර 
දිසානායක මැතිතුමාට කථා කරන්න මාතෘකාවක් තිබුෙණ් නැහැ; 
විෙව්චනය කරන්න තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා මම දැක්කා, 
පළමුවැනි වතාවට එතුමා අයාෙල කථා කරනවා. පුදුමයි. ඔව්, 
එකවර දින සියයක සුළුතර ආණ්ඩුවක් ගත්ත අපට - පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න බැරුව, අපට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් 
ෙගනැල්ලා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන ආපු 
පාර්ලිෙම්න්තුවක - පුළුවන් වුණා, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට සලකන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා රබර් ගැන කිව්වා. 
රබර් ෙගොවීන් ගැන මට කියන්න කවුරුත් ඕනෑ නැහැ. මම 
ෙහොඳටම දන්නවා. කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට, අක්කර කාල, භාගය 
තිෙබන අයට අෙප් අතින් රුපියල් තුන්සියයක මුදල් ෙබදුවා. 
අන්තිමට ෙවළඳ සැල්වලට ඒ බලය දුන්නා. ෙලෝඩ්ස්ටාර් වැනි 
ෙකොම්පැනිවලින් දුන්න එක අපි නැවැත්වූවා. මහින්ද රාජපක්ෂලා 
ඒවා දුන්ෙන් ෙලොකු සමාගම්වලට. අපි ඒක නැවැත්වූවා. ෙකළින්ම 
රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කුඩා රබර් ෙව ෙළඳ 
සැල්වලට සල්ලි දුන්නා. ඒ අය හරහා තමයි කුඩා රබර් වතු 
හිමියන්ට ඒ රුපියල් තුන්සියය දුන්ෙන්. කිසිම ආණ්ඩුවක් 
ෙමෙහම වැඩ කෙළේ නැහැ. එක මාසයකට රබර්වලට දීපු සහන 
රුපියල් මිලියන 7,000යි. ෙත්වලට දීපු සහනය රුපියල් මිලියන 
3,000යි. එක මාසයකට වීවලට දීපු  සහනය මිලියන 7,000යි. 
ෙකොයි ආණ්ඩුව ද එෙහම වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්?  පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කරන්න බැරිව මාස තුනකින්,  mini-budget  
එකකින් ෙමච්චර කරන්න පුළුවන් ද? කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් 
ෙගොඩක් තිෙබනවා. අපි ඒක පිළි ගන්නවා. නමුත් ඒ සීමිත කාලය 
තුළ එෙහම විෙව්චනයක් කරන එක සාධාරණ නැහැ කියලා 
එතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. අපට පුළුවන් 
පමාණෙයන් අපි වැඩ කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඒ ඉතාම ෙකටි කාලය තුළ 
මහාමාර්ග හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියට මා මෙග් 
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අමාත්යාංශය තුළින් ගාමීය පාරවල්වලට පමණක් මිලියන 5,000ක් 
අපි ෙවන් කරලා දුන්නා. එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ලක්ෂ 
300 බැගින්  මුදල් දුන්නා. කවුද මීට කලින් ෙම්වා දීලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කළා.  අපි අධි ෙව්ගී මාර්ග හදන්න 
විතරක් මුදල් ෙවන් කෙළේ නැහැ. ෙලොකු ෙකොන්තාත්කාරයින්ට 
සල්ලි ෙදන වැඩ පිළිෙවළවල් කෙළේ නැහැ. ෙම් මුදල් ගමට යන, 
මිනිසස්ුන්ෙග් අතට යන වැඩ පිළිෙවළවල් පටන් ගත්තා. 
උදාහරණයක් විධියට අෙපේල් මාසය ගන්න. සමහර අයට මතක 
නැතිව ඇති, සිංහල අවුරුද්ද ෙම් පාර ෙහොඳ සරුවට සැමරුවා. හැම 
මිනිහකු අෙත්ම සල්ලි තිබුණා. බැංකුවලට ගිහිල්ලා ණය ගත්ෙත් 
නැහැ. මිනිස්සු ෙහොඳට ජීවත් වුණා.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
ෙම්ක උහුලා ගන්න බැහැ.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்னாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, කියන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்னாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා මාසයක් ඇතුළතදි 

රබර්වලට මිලියන 7,000ක් දුන්නා  කියලා. මා දැන ගන්න 
කැමැතියි, ඒ මාසය ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා ඊෙය් 
සභාගත කර තිෙබන පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාෙව් 12වැනි පිටුෙව්,  "ෙවෙළඳ ෙභෝග සඳහා සහනාධාර"  
යටෙත් සඳහන් වන විධියට  ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන්ෙන්ත්  
රබර්වලට රුපියල් මිලියන 1,000යි.  පසු ගිය මාස 5ටම දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 233යි. ඉතිරි  පමාණය ඔබතුමා  අතින් 
දුන්නා ද? නැත්නම් ෙකොෙහොමද දුන්ෙන් කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දිස්තික්ක හතරකට- 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்னாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා තව ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ඒ මාස 

පහටම ෙත්වලට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 36යි. 
රබර්වලට මාස පහටම දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 233යි. 
ෙපොල්වලට දීලා ති ෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 71යි.     

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
හරි, මා කියන්නම්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා තව ස්වල්ප 

ෙවලාවකින් ෙමතැනට ඒවි. රබර් කිරි පමාණය, නිෂ්පාදනය 
අරෙගන, ඒ සහනය ෙදන්න යන අවස්ථාෙව්දී, කිෙලෝ එකක මිල 
රුපියල් 180යි. රුපියල් 300ක් ෙවන්න තව රුපියල් 120ක් අපි 
අතින් දුන්නා. කිරි කිෙලෝ පමාණය ගණන් හැදුවාම රුපියල් 
මිලියන 350 එක දිස්තික්කයක අයට එක සතියකට ෙදන්නත් මදි. 
ඒ නිසා තමයි මා ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන හරියට කිව්ෙව්. කෑගල්ල රබර් 

සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දීපු පමාණය මා දන්නවා. දැන් 
මුදල් ඇමතිතුමා ආවාම- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මා කියන්නම්. 
ඒෙක් පරස්පරය සහ අපි දීපු මුදල අතර තිෙබන ෙවනස ෙත්රුම් 
කරලා ෙදන්න කියලා මා කියන්නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்னாயக்க)  
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙම් වාර්තාව වැරදියි ද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
වැරදියි.  ෙමොකද, ඒ මුදල් භාවිත කරන එකට මා සම්බන්ධ 

වුණා. ඒක නිවැරදි කළ යුතුයි කියා මා කියනවා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்னாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව සාවද්ය 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට. ඒ නිසා ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමාට පැහැදිලි කරන්න කියන්න ඕනෑ, ෙම් table 
කරපු පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව වැරදියි 
කියලා කැබිනට් ඇමතිවරයකු කියනවා, ෙම්ක පිළිබඳව  පිළිතුරු 
ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු  මුදල් ඇමතිතුමා ෙමතැනට ආවාම ඒක ඔබතුමාට අහ 

ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙග් කථාවට බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඉතිරි 
ටික කියන්න ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ 
ෙමතරම් මුදල් පමාණයක් ජනතාවෙග් අතට ලැෙබන වැඩ 
පිළිෙවළක් කිසිම රජයක් විසින් කියාත්මක කර නැහැයි කියන 
එක විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා සමහර අයට බලාෙගන 
ඉන්න බැරිව ඇති. නමුත් සීමාවන් තුළ ෙමච්චර වැඩ කරන්න 
පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණු එක ෙලොකු ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
වැඩ සටහනට අපට ශක්තිය දුන්නු,  මඟ ෙපන්වීමක් කරපු  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි  අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා අපි පටන් ගත්ත ඒ 
වැඩසටහන  තවත් පදම් කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න නම් අපි 
මූල්ය පතිපත්ති හරියට අනුගමනය කරලා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ජනතාවට අවුරුදු 
20ක සිට තිබුණු පශ්නවලට අපි දින 100න් සහන දුන්නා.  නමුත් 
දැන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තවත් අපි 
කියා මාර්ග කිහිපයක්ම ගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය මූල්ය 
පතිපත්ති පදනම් කරපු ස්ථාවර ආර්ථික සංවර්ධනයක් අපි ඇති 
කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් ඊළඟ අභිෙයෝගය. 

ෙම් වාෙග් හරයක් නැතිව රජය විෙව්චනය කරන අවස්ථා 
ෙගොඩක් තිෙබනවා. පසු ගිය දවසක මන්තීවරු එක් ෙකනකු, 
ෙදෙදනකු මාධ්යයට කථා කරලා  රුපියෙල් අගය අඩු වීම ගැන 
විෙව්චනය කර  තිබුණා. රුපියෙල් අගය අඩු වීෙම් ෙහේතුව ගැන 
එතුමන්ලා කල්පනා ක රන්ෙන් නැහැ. රුපියෙල් අගය අඩු වීෙම් 
මුල ෙකොෙහද? අගය අඩුවීම ෙකොතැනින්ද පටන් ගත්ෙත්? ඒ පටන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීම ගැන කල්පනා කරන විට, අපට ගන්න වුෙණ් එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා රට පාලනය කළ මුල් අවධියයි. 2005 - 2015 
දක්වා ෙම් රෙට් ඇති වුණු ආර්ථික හානිය අපට දවස් ගණනකින් 
හරවන්න බැහැ; මාස ගණනකින් හරවන්න බැහැ. නමුත් එය 
කමකමෙයන් හරවන්න අපි දැන් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

රුපිය ෙල් අගය අඩු වීෙම් පධාන ෙහේතුව ෙමොකක්ද? රුපියෙල් 
අගය ශක්තිමත් වන්ෙන් අෙප් විෙද්ශ විනිමයත් එක්ක. ෙඩොලර් 
ආදායම මත තමයි අෙප් රුපියෙල් අගය ශක්තිමත් වන්ෙන්. 
එතෙකොට ෙඩොලර් ආදායමට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිදුවුණු කියාවලියක් අෙප් දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ෙවනස්  කර,  අපනයනය වැඩි කරන්නට තරම් 
ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් දී ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිබුෙණ්? බලන්න, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට පාලනය කර 2004 අවසානෙය් දී  
මහින්ද රාජපක්ෂලාට ෙම් ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ලංකාෙව් 
අපනයන ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම සියයට 31ක් ෙවනවා. අද, අවුරුදු දහයකට පස්ෙසේ -
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනෙයන් පස්ෙසේ- අපනයන ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට ගත්තාම සියයට 15කට 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එදා  සියයට 31යි, අද සියයට 15යි!  ඉතින් 
ෙකොෙහද, අෙප් විෙද්ශ විනිමය ආදායෙම් තත්ත්වය? ඉතින්, 
රුපියෙල් අගය පහළ වැෙටන්ෙන් නැද්ද?  

එක පැත්තකින් ෙද්ශීයත්වය, ජාත්යාලය, ෙද්ශ ෙපේමීයත්වය 
ගැන කථා කරන අය පළමුෙවන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ 
කරනවා කියන්ෙන් ෙම් රට පාවා දීමක්.  පසු ගිය කාලෙය්දී  මුළු 
ජාත්යන්තරයටම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පාවා දුන්නා. ෙම් රටට 
ඇවිල්ලා ෙමෙහේ තිෙබන මුදල්, ෙමෙහේ තිෙබන හැම ෙදයක්ම සූරා 
කන්න හැම මිනිෙහකුටම ඉඩ දුන්නා. ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. 
ලංකාෙව් අපනයන ක්ෙෂේතය ඇත්තටම කඩා ෙගන වැටුණා.  

ලංකාෙව් අපනයන ක්ෙෂේතය තුළ විශාල සමාගම් තිෙබනවා. 
විශාල සමාගම් සමඟ තිෙබනවා, අපනයන ක්ෙෂේතෙය් සුළු 
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සමාගම්. ඒෙගොල්ෙලෝ 3,027 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් සුළු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් තමයි 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන අය. නමුත් පසු ගිය 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ෙකොෙහොමද වැඩ කර 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් අපනයන ක්ෙෂේතෙය් කුඩා ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවන්ට කිසිම සහනයක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ; එයාලා 
ශක්තිමත් කෙළේ නැහැ. රෙට් තිෙබන අපනයන ආදායෙමන් 
සියයට 81ක්ම හිමි ෙවන්ෙන් ෙලොකු ෙකොම්පැනි, පධාන 
සමාගම්වලට. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග් ෙලොකු ෙකොම්පැනි තිෙබනවා.  නමුත් 
ෙම් කුඩා කර්මාන්ත, 3,027ක් වන ෙම් කුඩා පරිමාණ 
අපනයනකරුවන්ට මුළු අපනයන ආදායෙම්  පතිශතයක්  හැටියට 
තිෙබන්ෙන් සියයට 5යි. එතෙකොට කුඩා කර්මාන්තකරුවන්ට 
තිබුණ තැන ෙමොකක්ද? ඒ නිසාම තමයි අෙප් විෙද්ශ ආදායම 
වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  

චීනය ගැන බලන්න. ඔවුන්ෙග් අපනයන වටිනාකෙමන් 
සියයට 40ක්ම එන්ෙන් කුඩා පරිමාණ අපනයනකරුවන්ෙගන්. 
ආසියාව ගත්තත් - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි පහක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න කියා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ආසියාෙව් වුණත් අපනයන ආදායම ගත්තාම කුඩා 
අපනයනකරුවන්ෙගන් ලැෙබන ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30යි; ලංකාෙව් සියයට 5යි. අපි ආණ්ඩුව 
භාර ගත්තාම ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න දින සියෙය් කාලය 
පමාණත් වුෙණ් නැහැ. ඡන්දයක් ආවා. ඒ නිසා අපි දැන් එතැනින් 
ඉහළට යන්න ඕනෑ.  

එක පැත්තකින් බලන්න, මහින්ද චින්තනෙයන් පසුව ගැහුෙව් 
අෙප් ආර්ථිකෙය් ගර්භයටමයි. ඇත්තටම ආර්ථිකෙය් මුළු හරයම 
විනාශ ෙකරුවා. දැන් අපි ඒ ආර්ථිකය ආපහු ශක්තිමත් කරන්නට 
ඕනෑ.  

විෙද්ශ විනිමය ගැන කථා කරන ෙකොට පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
විෙද්ශ සංචිත ගැනත් බලන්න ඕනෑ. සරත් අමුණුගම හිටපු 
ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, විෙද්ශ සංචිතෙය් ෙඩොලර් බිලියන 7ක් 
තිබුණාට - එක කාලයක ෙඩොලර් බිලියන 05යි, ඊට පස්ෙසේ 
 ෙඩොලර් බිලියන 7යි.- ඒෙකන් වැඩි පමාණයක්ම, -සියයට 80ක්ම  
අපි ගන්නා ණය, විෙද්ශ ණය බව. ඒ කියන්ෙන් bonds නිකුත් 
කර, භාණ්ඩාගාරික බිල්පත් නිකුත් කර, ජාත්යන්තර බිල්පත් 
නිකුත් කර ගන්න ණයවල මුදල් තමයි අෙප් විෙද්ශ සංචිතෙය් 
තිෙබන්ෙන්. 2006 සිට  2014  වන ෙකොට ලංකාෙව් විෙද්ශ 
ණයවල වර්ධනය සියයට 16ක් ෙවනවා. 2006 සිට 2014 දක්වා 
ලංකාෙව් අපනයන වර්ධනය ගත්තාම සියයට 8කින් පමණයි වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට බලන්න, අපි රුපියෙල් අගය 
ස්ථාවර කරන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියා. දැන් අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ 
ෙම් ර ටට පුළුන් ටික ෙගනාෙව්ත් චීනෙයන්, pin එක ෙගනාෙව්ත් 
චීනෙයන්, ෙවසක් කූඩුව ෙගනාෙව්ත් චීනෙයන්. ෙම් ඔක්ෙකොම 
ආනයනය කළා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනකරුවන්ට කිසිම සහනයක් 
ලබා දීලා තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් කමය ආපසු හරවන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ; අපනයනය වැඩි 
කරන්න ඕනෑ; විෙද්ශ ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ.  විෙද්ශ ණය 
වැඩි කර අපට ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒක තමයි අපට තිෙබන 
අභිෙයෝගය. ඒ අභිෙයෝගය තමයි අපට තිෙබන පධානම පශ්නය. 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විනාඩි 5කින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විනාඩි 5ක් ෙදන්න අමාරුයි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim)  
තව විනාඩි ෙදකකින් අවසන් කරන්නම්. 

අපනයනය ගැන කථා කරන ෙකොට එක පැත්තකින් ජිනීවා 
පශ්නය ගැන කිව්වා, ෙඩොලර් පශ්නය ගැන කිව්වා. මා අහෙගන 
සිටියා, ශී ලංකා මහ බැංකුව bonds නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අනුර දිසානායක මැතිතුමා කළ කථාව. දැන් ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් පශ්නය ගැන කථා කරනවා. ඒ සඳහා අපි කමිටුවක් පත් 
කර, ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණය කරන්න, විභාග කරන්න ඉඩ 
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දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය කාලෙය් 
ජිනීවා පශ්නය තිෙබන ෙකොට ගිය වසෙර්ම ඇෙමරිකාෙව් ශී ලංකා 
තානාපති ජාලිය විකමසූරිය මහතා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් රෙට් 
පතිරූපය ෙගොඩ නඟන්න කියා ඇෙමරිකාෙව් consultantsලා hire 
කර එෙහේ lobby කරන්න ෙඩොලර් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. අර ඉමාඩ් සුෙබ්රි කියන ෙකෙනකුට ෙඩොලර් මිලියන 
හයහමාරක -රුපියල් මිලියන 840ක- ෙගවීමක් කර තිෙබනවා.                        
ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් තමයි සල්ලි යවලා තිෙබන්ෙන්. තව එක් 
ෙකෙනකුටත් ෙගවලා තිෙබනවා. Nelson Mullins Riley and 
Scarborough කියන ෙකොම්පැනියට ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් 
ෙගවලා තිෙබනවා. සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන හිටපු මන්තීතුමාෙග් 
මිතයකුෙග් සමාගමකට ෙඩොලර් මිලියන ෙදකහමාරක් -රුපියල් 
මිලියන 372ක්- යවලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොකටද? ලංකාෙව් 
පතිරූපය ෙගොඩ නඟන්න කියා ඇෙමරිකන් ෙකොම්පැනිවලට මුදල් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ මදිවාට තවත් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 2010 දී 
ලංකාෙව් නිදහස් දිනය සැමරීෙම් උත්සවයට ඒ තානාපතිවරයා 
විසින් කළ යුතු කථාව සකස් කර ෙදන්නය කියා ඇෙමරිකන් 
ෙකොම්පැනිකාරයකුට ෙඩොලර් මිලියන හාරලක්ෂයක් ෙගවලා 
තිෙබනවා.  

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඊළඟට, සිංහල අවුරුදු උත්සවය සමරන්න රුපියල් මිලියන 

තුන්ලක්ෂයක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්. දැන් 
බලන්න, අෙප් රෙට් තිෙබන විෙද්ශ විනිමය විනාශ කර  තිෙබන 
හැටි. ෙම්වා ඔක්ෙකොටම වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයායි, එදා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
ෙම් මුදල් අනුමත කර ෙගනද යවා තිෙබන්ෙන්? සිංහල අවුරුදු 
උත්සවය සමරන්න, නිදහස් උත්සවය සමරන්න විෙද්ශ රටවල 
සුද්දන්ෙගන් උපෙදස් ගන්න ෙමපමණ මුදල් පමාණයක් -ෙඩොලර් 
මිලියන 10කට වැඩි පමාණයක්- ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් යවා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මා අහන්න කැමැතියි. දැන් ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම නිවැරැදි කරන්න තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් මූල්ය 
පතිපත්තිය හදන්න තිෙබනවා. මූල්ය ආර්ථික පතිපත්තිය හදලා 
තමයි අපට තවත් ගමනක් යන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම 
නිෂ්පාදන පද්ධතිය හදන්න තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
පළමුෙවන්ම සහන ෙදන්න පටන් ගත්තා. දැන් ෙම් ආර්ථිකය 

ෙගොඩ නඟන්නට අපි කැප වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අද ෙව්ලාව ටිකක් වැඩිෙයන් ගන්න පුළුවන්. කථිකයින් 

සභාෙව් නැහැ ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විවාදය ආරම්භ කෙළේ ෙබොෙහෝ පමාද ෙවලායි. තව කථිකයින් 

7 ෙදෙනක් ඉන්නවා, විනාඩි 80ක් පමණ කාලයක් තුළ කථා 
කරන්න.  

[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙබොෙහොම ටික ෙදනායි ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නව රජෙයන් පළමුවන 
වතාවට මුදල් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන ෙම් ෙවලාෙව් 
මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, මුදල් 
ඇමතිතුමාට සහ මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමාට අෙප් ශුභාශිංසන 
පිරිනමන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එතුමන්ලා ඉතාමත් 
සාර්ථක ෙමෙහයක් කරයි කියා.  

මා පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙද්ශීය සහ ජාත්යන්තර 
වශෙයන් මුළු ෙලෝකයම ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ 
ෙදන ෙලෝකයකයි අද අපි ජීවත් ෙවන්ෙන් කියා. අෙප් රටට 
විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය දශකය තුළ විස්මයජනක 
සංවර්ධනයක් ලැබූ ඉන්දියාව, චීනය, වියට්නාමය, සිංගප්පූරුව 
වැනි විශාල රටවලට පවා ෙම් අභිෙයෝගයට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙචෝදනා, පුංචි පුංචි පශ්න ඉදිරිපත් කරනවාට 
වඩා, අර්ථ ශාසත්ෙය් මූලික හරයන් අනුව, මූලික විශ්වාසයන් 
අනුව අෙප් රෙට් ආර්ථිකය විගහ කිරීම අත්යවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම් 
පශ්නයට අර්ථ ශාස්තානුකූලව විසඳුම් ෙසොයන්නට ඕනෑ. අෙප් 
ෙමොන ෙමොන  මත තිබුණත්, ෙමොන ෙමොන අදහස් තිබුණත්, 
අෙප්ක්ෂා තිබුණත්, අර්ථ ශාස්තෙය් නීති-රීති යටෙත් තමයි අපට 
විසඳුම් ෙසොයන්නට ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතිව, අෙප් සිහින 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අදහස් අනුව රටක් දියුණු කරන්නට බැහැ.   

අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය මධ්යම ගණෙය් සාර්ථක රටක 
ආර්ථිකයකට හා සමාන ආර්ථිකයක්. ඒකපුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,500කට සමාන ෙවන middle-income 
country එකක්; මධ්යම ගණෙය් රටක්. ෙකොයි පක්ෂෙයන් ආවත් 
දැන් අපට තිෙබන පධාන අභිෙයෝගය තමයි ෙම් මධ්යම ගණෙය් 
රට ඉහළම මධ්යම ගණෙය් රටක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම. 
එෙහම නැතිනම් අපි "middle-income trap" කියන එකට අහු 
ෙවනවා. එතෙකොට දුප්පත්ම රටක -LDC එකක- තිෙබන සහන 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ; ණය ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ; ෙබොෙහෝ විට 
අෙනක් රටවල අනුකම්පාව ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ පැත්ෙතන් 
අවදානමක් ඇති ෙවනවා. නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුවාම ඒ 
middle-income trap එෙකන් අපට ඉදිරියටත් යන්න බැරි 
ෙවනවා. එක තැනක පල් ෙවන ඒ අභිෙයෝගෙයන් ඉදිරියට 
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා තමයි ෙම් ෙව්ලාෙව් අපට තීරණය 
කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අර්ථ ශාස්තෙය් ෙපොදු නීතිරීති තිෙබනවා. අෙප් මහ බැංකුෙවන් 
විගහ කළත්, මුදල් අමාත්යාංශෙයන් විගහ කළත්, ෙලෝක 
බැංකුෙවන් විගහ කළත්, IMF එෙකන් විගහ කළත්, ADB 
එෙකන් විගහ කළත්, දළ වශෙයන් ඒ ආර්ථිකෙය් තිෙබන සුවිෙශේෂ 
ලක්ෂණ ෙපොදුෙව් අපට ෙතෝරා ගන්න පුළුවන්.    

අද අෙප් රෙට් අර්බුදෙය්දී සැලකිය යුතු එක කාරණයක් තමයි, 
රෙට් ස්ථාවරභාවය ඉතාම අවශ්ය බව. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා, 
පසු ගිය රජෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කල් තියා 
ජන්දයකට ගිෙය් ෙජ්යෝතිෂ් ශාස්තඥයන්ෙග් උපෙදස් ලබා ගත් 
නිසායි කියලා. නමුත් මම නම් හිතනවා, ඊට වැඩිය  එතුමා ඒ 
ඡන්දයට ගිෙය් අර්ථ ශාස්තෙයන් උපෙදස් ලබා ගත් නිසායි කියලා. 
ෙජ්යෝතිෂ් ශාස්තඥයන්ටත් වඩා අර්ථ ශාස්තඥයින් තමයි කිව්ෙව්, 
"එන අවුරුදු ෙදක තුළ ආර්ථිකය අර්බුදයකට යනවා. හුඟාක් පශ්න 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් සහන අංශෙයන්. 
ඒ නිසා ඉක්මනට ඡන්දයකට යන්න" කියලා. මම හිතන හැටියට 
ඒක තමයි සත්යය.  ඒ කාරණය මම ෙම් සභාෙව් ෙහළිදරව් 
කරන්ෙන් ඒ භයානකකම, ඒ අභිෙයෝගය තිෙබන නිසායි. කිසි 
විධියකින් ෙම් රජයට ඇවිල්ලා කියන්න බැහැ, "අපට 
අභිෙයෝගයක් නැති ෙහොඳ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා" 
කියලා.  නියම තත්ත්වය නම් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ අපට විශාල 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙවන බවයි. ඒ නිසා තමයි ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක අපි ෙම් ගමන 
යන්න ආෙව්. එතුමා ඉල්ලීමක් කළා; එතුමා අපට උපෙදස් දුන්නා, 
"ඉදිරි කාලය තුළ ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න අපි එකමුතුව ඉන්න 
ඕනෑ, කුලල් කා ගැනීෙමන් ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න එපා" කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ජාතික ආණ්ඩුව තුළ පධාන අරමුණක් තමයි, අෙප් ආර්ථිකය 
යහ පාලනය තුළින් උසස් මට්ටමකට ෙගන ඒම. ඒකට 
ඔබතුමන්ලාත් එකඟ ෙවනවා ඇති. බලන්න, අවුරුදු ෙදකක් කල් 
තිෙයද්දි ඡන්දයකට ගිෙය් ඇයි? ඒ ෙවලාෙව් උපකල්පනය කළා, 
ඉදිරි අවුරුදු 6යි, ඉතුරු අවුරුදු 2යි එකතු වුණාම අ ෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව අවුරුදු 8ක් දිගටම රට ස්ථාවරභාවෙයන් 
තියාෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් එන ආර්ථික 
අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව තුළින් අෙප් අෙන්යොන්ය සම්බන්ධය අවශ්ය ෙවනවා . 
එෙහම එකඟත්වයක්, සම්බන්ධයක්, සහෙයෝගයක් නැත්නම් අපට 
ඉදිරි අනාගත අභිෙයෝගවලට -ෙද්ශීය සහ ජාත්යන්තර 
අභිෙයෝගවලට- මුහුණ ෙදන්න ෙබොෙහොම අමාරු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් අංක එකට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා ෙම් 
වන විට අර්ථ ශාස්තඥයන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් 
ආර්ථිකෙය් තිෙබන ෙලොකුම අඩුව ෙමොකක්ද? ෙලොකුම අඩුව 
තමයි, අෙප් ආදායම මදි වීම. ඉංගීසිෙයන් කියනවා, "clean suit, 
empty pocket" කියලා. ෙනොෙයක් බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණාට 
විවිධ ෙහේතූන් නිසා අෙප් ආදායම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විවිධ 
ෙහේතූන් අපි පසුව විගහ කරමු. පධානම ෙදය තමයි, ෙම් රටට 
ලැෙබන ආදායම අෙප් තිෙබන වගකීම් සහ අෙප් අෙප්ක්ෂාවන් 
ඉෂ්ට කිරීමට සම්පූර්ණෙයන්ම අඩුකම; මදිකම. අපට සෑහීමකට 
පත් ෙවන්න බැහැ.  

බලන්න, ඒෙක් එක කාරණයක් අප බලනවා. ඒක තමයි, අය 
වැය පරතරය. තමුන්නාන්ෙසේලා අර ෙකටි කාලය තුළ ෙගනාපු ඒ 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අය වැය පරතරය 
පියවීම අද මිථ්යාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, GDP එෙක් පරතරය සියයට 

4.4කට සීමා කරන්න අෙප්ක්ෂා කළත්, වර්ෂය අවසානය 
ෙවනෙකොට අවම වශෙයන් සියයට 6ක අය වැය පරතරයක් ඇති 
ෙවයි කියලා අද කවුරුත් කියනවා; තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා; 
ෙම් ගැන අෙප් මහ බැංකුෙවනුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට උපෙදස් 
ලැෙබනවා ඇති. ඒකට ෙහේතු තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙදපැත්ෙතන්ම ගිනි ගන්නා විලක්කුවක් වාෙගයි. එක පැත්තකින් 
අෙප් ආදායම බැහැෙගන යනවා. අනික් පැත්ෙතන් ඉතාම ශීඝ 
විධියට -අපට සමහර විට හිතන්න පුළුවන්- විශ්ෙල්ෂණයකින් 
ෙතොරව වියදම් ක්ෙෂේතය වැඩි කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අර්ථ 
ශාස්තය අනුව සාමාන්යෙයන් පුනරාවර්තන වියදම් - recurrent 
expenditure එක - සීමා කරන්න ෙන් අප බලන්ෙන්. පුළුවන් 
තරම් වැඩි විනයක් තුළින්, වඩා සම්බන්ධීකරණයක් තුළින්, වඩා 
කැප කිරීමක් තුළින් ඉස්සර ෙවලාම ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
recurrent expenditure එකයි. ඒක අප සීමා කරන්න බලනවා. 
නමුත්, ෙම් රජෙය් පතිපත්ති නිසා අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අෙප් රෙට් recurrent expenditure එක සියයට 40කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ෙපන්වා දුන් හැටියට ඒ දී තිෙබන එක එක ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට 
කරනෙකොට වර්ෂය අවසාන ෙවනෙකොට අෙප් ෙගවීම් ෙශේෂය වැඩි 
ෙවනවා. වැඩි පඩිවලට ෙවන්න පුළුවන්, ඒ දුන්න සහනාධාරවලට 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ෙමොන ෙමොන ෙහේතු වුණත් එන මාස කීපෙය් -
ඔක්ෙතෝබර්, ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාස වනෙකොට- 
භාණ්ඩාගාරය මත ෙහළන වගකීම, භාණ්ඩාගාරයට එන අභිෙයෝග 
සිය දහසකින් වැඩි ෙවනවා කියා අපට කියන්න පුළුවන්. ෙම් 
පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කිරීමට අප ෙකොෙහොමද මුහුණ 
ෙදන්ෙන්? ෙම්ක සැලසුම් සහගතව, කමානුකූලව, විද්යානුකූලව 
කළ වැඩි කිරීමක්ද කියා අපට කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙම් සභාෙව් ෙපන්වා දුන් හැටියට දැනටමත් වූ ෙපොෙරොන්දු 20ක්, 
30ක් ඉටු ෙනොකරයි ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒවා 
වැඩි වුණාම ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ෙහොයන්ෙන්? අපට එක්ෙකෝ 
සල්ලි අච්චු ගහන්න ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් ආදායම් මාර්ග ඒ හා 
සමානව වැඩි ෙවලා නැති නිසා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බලන්න, රැකියා අංශෙයන්, පඩි වැඩි 
කිරීම් අංශෙයන්, ශුභ සාධන අංශෙයන් අෙප් වියදම් වැඩි වූ ගමන් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ අංශ ෙහොඳ ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් එෙහම වියදම් වැඩි වුණාම අෙප් වගකීම වැඩියි. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ගත්තාම අෙප් ආදායමට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අද මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව අහෙගන ඉන්නෙකොට මම පුදුම වුණා. ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා 
ෙන්ද, "මම අසරණයි" කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක තමයි. 
ඔබතුමාත් අධිකරණ ඇමති ෙවලා සිටියා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔබතුමන්ලා ෙන් ගන්න දුන්ෙන් නැත්ෙත්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. එතුමා අසරණයි. ඒ ෙමොකද දන්නවාද? එතුමා 

කිව්වා, අපට උසාවිෙයන් සහෙයෝගයක් නැහැ, අපට Attorney-
Generalෙගන් සහායක් නැහැ, අපට Legal Draftsmanෙගන් 
සහායක් නැහැ කියලා. එෙහම ෙන් එතුමා කිව්ෙව්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් අහෙගන හිටියා ෙන් ඒ කථාව? [බාධා 
කිරීමක්] දිගින් දිගට එතුමා කිව්ෙව්, "මුදල් ඇමති හැටියට මම 
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අසරණයි." කියලායි. දැන් ඒක ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ mini-
budget එෙකන් කියපු ෙයෝජනා කීයද කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ සෑම ෙලොකු ෙකොම්පැනියක්ම අද උසාවියට 
ගිහිල්ලා, හිර ෙවලා. භාණ්ඩාගාරෙය් තිෙබනවා, "Treasury 
Operations". ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන්, සතිෙයන් සතිය ෙකොච්චර සල්ලි එනවාද, ෙකොච්චර 
සල්ලි මුදා හරිනවාද කියන එක. ඒක තමයි භාණ්ඩාගාරයට 
තිෙබන විෙශේෂ කටයුත්ත. Sri Lanka Customs එෙකන්, එෙහම 
නැත්නම් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, එෙහමත් නැත්නම් 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සල්ලි එනවා. ඒ සතිය තුළ, 
එෙහම නැත්නම් සති ෙදක තුළ සල්ලි ෙකොච්චර එනවාද කියලා 
බලනවා. ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින්, එක එක ආයතනවලින්, ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීම් එනවා.  
භාණ්ඩාගාරය හැම සතිෙය්ම  ඒ මුදල් balance කරනවා. නමුත් 
balance කරන්න බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අර කියපු ආදායම ගලා එන්ෙන් නැති නිසා. ඒ හන්දා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා කල්පනා කෙළේ නැත්නම් 
අනිවාර්යෙයන් අර්බුදයකට යනවා. ඒක ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගිය සුමානෙය් ආවා, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් නිෙයෝජිතයන්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් ආවාම 
ෙබොෙහෝ විට ඔක්ෙකෝම බණිනවා, "IMFකාරෙයෝ" කියලා. 
ෙවනත් ෙවනත් ෙද්වල් කියලා බණිනවා. එෙහම බණින එක 
ෙබොෙහොම ෙල්සියි. ඒක ඉස්සර ඉඳලාම -ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා 
මහත්තයාෙග් කාලෙය් ඉඳලාම- කියපු ෙදයක්.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Plug එක. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, "Plug එක ගලවනවා" ආදි වශෙයන් එක එක ඒවා කියපු 

අය ඉන්නවා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන් අපි දන්නවා IMF එක 
සාමාන්යෙයන් පාෙයෝගිකව වැඩ කරන්ෙන් අෙප් මහ බැංකුවත් 
එක්ක බව. දැන් ඒ අය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මම ආණ්ඩුවට 
වරදක් කියනවා ෙනොෙවයි ෙම්. ෙමය ඉතිහාසෙය් සිට සිදු වන 
ෙදයක්.   බිලියන 2.6 Stand-By Arrangement එෙක් ණය තවම 
ෙගවන ෙවලාවකයි අපි ඉන්ෙන්. ඒ අයත් ලෑස්ති නැහැ තවත් 
සල්ලි ෙදන්න. ෙබොෙහෝ විට IMF එෙකන් සල්ලි ෙදන්ෙන්, 
budgetary support හැටියට ෙනොෙවයි. අය වැය සකස් කරන්න ඒ 
අය සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදල් ලංකාෙව් ස්ථාවරයක් හැටියට 
තිෙබනවා. එවිට විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා, බැංකු කමය තුළ. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
A structural adjustment.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No. Asking for a structural adjustment - this Stand-By 

Arrangement gives confidence that we have access to the 
foreign  reserves. It is basically a confidence-building 

measure regarding our foreign reserve holdings. දැන් 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇත්ත වශෙයන්, you are not doing 
justice to yourself.  

දැන් බලන්න, exchange rate එක දිහා. එය 130 සිට 141 
දක්වා බැහැලා තිෙබනවා. හුඟ ෙදනකුට ඒක අමතක ෙවනවා. 
ෙහොඳ තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද මුළු 
ෙලෝකෙය්ම පාෙහේ -හුඟක් රටවල- ෙඩොලර් එකට සමානුපාතිකව 
exchange rate එක අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් මුදල් 
අමාත්යාංශය ඒක ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. දැන් බලන්න ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියලා, ගරු ඇමතිතුමනි. දැන් කාර් ෙගන්වනවා.  ෙයන් 
එෙක් අගය බැහැෙගන ආවා. යුවාන් එෙක් අගය බැහැෙගන ආවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට තව  විනාඩි 

දහයක්වත් ෙදන්න. අෙප් කථිකයන් නැහැ ෙන් අද. ඉන්දියාෙව් 
මුදල් ඒකකෙය් අගය බැහැෙගන ආවා. ඔක්ෙකෝම ෙපොඩි කාර් 
ගන්න පටන්ගත්තා. දැන් තමයි මුදල් අමාත්යාංශය ඇහැ ඇරලා 
තිෙබන්ෙන්. මාස 10කට පසුව දැන් නැඟිටලා මුදල් අමාත්යාංශය 
කියනවා, "LC අරින්න අපි බැංකුවලට ණය ෙදන්ෙන් සියයට 70ක් 
දක්වා විතරයි." කියලා. ඉස්සර සියයට 100ක් පුළුවන්. ඇයි ඒ? 
That is a dereliction of duty; they could not anticipate. ෙයන් 
එෙක් අගය අඩු වූ ගමන්, ඉන්දියානු රුපියෙල් අගය අඩු වූ ගමන්, 
පුළුවන් තරම් orders දැම්මා වාහන ෙගන එන්න; වාහන ගත්තා. 
එෙහම නම් ෙකොෙහොමද, මාස 10කට පසුව -දැන්- අලුතින් 
දැනුමක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? මුදල් අමාත්යාංශයට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙම්වා predict කරන එක ෙන්; ෙම්වා ගැන ෙසොයා 
බලන එක ෙන්. ෙම්වා ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන අය ෙන් ඒ 
තැන්වලට පත්කරලා තිෙබන්ෙන්.  අද අෙප් විෙද්ශ විනිමෙයන් 
විශාල පමාණයක් ෙම් වාහන හරහා පිටරටට ඇදිලා ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක අපි කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. "අපි" කිව්වාම දැන් 
අපි ඔක්ෙකෝම එකයි ෙන්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා පතිපත්ති 
හැටියටම ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කාර් ෙම් රටට 
ෙගන්වීම පිළිබඳ විනිමය  නීති රීති ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
මාස 10 තුළ ෙකොපමණ කාර් ෙගනත් තිෙබනවාද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද? ෙම් රෙට් විෙද්ශ සංචිතෙයන් මුදල් 
ගලාෙගන යන්න එක ෙහේතුවක් ඒක. ඒවා ගැන කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ.   

අනිත් එක බලන්න. ෙම් විනිමය අනුපාතය අඩු වුණාම ෙඩොලර් 
එක හා සම්බන්ධ හැම භාණ්ඩයකම මිල ඉහළ යනවා. ඒක 
නවත්වන්න බැහැ. ෙකොත්තමල්ලි මිල අඩු කළා කියලා, 
ෙකොත්තමල්ලිවලින් විතරක් ඒක නවත්වන්න බැහැෙන්.  අද 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ  හැම භාණ්ඩයකම මිල දවසින් දවස වැඩි ෙවනවා. 
ඒ හැම එකකටම මුල තමයි, ෙඩොලර් එෙක් අනුපාතය ෙවනස් වන 
එක. එතෙකොට විෙද්ශවලින් ෙගන එන ඒ හැම භාණ්ඩයකම මිල 
වැඩි වනවා.  මම ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට වරදක් කියන්ෙන් 
නැහැ.  අද ෙම් තත්ත්වය ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  අද හුඟක් රටවලට  පශ්නයක් තමයි ෙඩොලර් එක 
ශක්තිමත් වීම. ඇෙමරිකාව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික පශ්නෙයන් 
එළියට එන්න Quantitative Easing කරනවා. "Quantitative 
Easing"  කියලා ෙලොකු නමක් දුන්නාට ඒෙක් අර්ථය තමයි සල්ලි 
අච්චු ගැසීම. සල්ලි අච්චු ගහලා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ආර්ථික 
අර්බුදෙයන් එළියට ආෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මැතිතුමනි, තව විනාඩියක කාලයකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි පහක් ලබා 

ෙදන්න. අද අෙප් කථිකෙයෝ හතරෙදෙනක්ම නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව විනාඩි 60 ක පමණ කාලයක් තමයි  තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම ඉක්මනට කියන්නම්.  

ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැන් Quantitative Easing නවත්වලා. ෙමොකද, 
දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන නිසා. එතෙකොට 
වඩාත් ස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලරයට තිෙබන නිසා,  
ෙවනත් විෙද්ශ රටවල්වල තිෙබන ෙඩොලර් ඔක්ෙකෝම ඒ රටට 
ෙගනියනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන්ට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න මම නම් හිතන විධියට මීට වඩා 
කල්පනාකාරීව අෙප් සැලසුම් හදන්න ඕනෑ.   

ෙම් බලන්න  ගරු ඇමතිතුමනි, අද උෙද් "ෙඩ්ලි මිරර්" 
පත්තෙර්.  අපි එකට වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්.  නමුත් මම ෙම්වා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  ෙමන්න බලන්න. "Sri Lanka, a regional 
black sheep in external front: ADB" [බාධා කිරීමක්] ඉතින් 
ඒකාබද්ධ ආණ්ඩුවක ෙන් අපි ඉන්ෙන්. ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව තමයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. ෙම්ක ලංකාවට ඉතා  හිතවත් 
බැංකුවක්.  ලංකාව ගැන විශාල විශ්වාසයක් තිෙබන බැංකුවක්.  
නමුත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපිව විෙව්චනය කරනවා.    

මට මීට වැඩිය ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. නමුත් 
කල් මදි.  ඒත් පධාන ෙදයට මම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
අපි මීට වඩා අර්ථ ශාස්තෙය් මූලධර්ම, අර්ථ ශාසත්ෙය් නීති රීති, 
අර්ථ ශාස්තෙය් ආදීනව ෙමොනවාද කියලා කල්පනා කරලා කටයුතු 
කිරීම අත්යවශ්යයි. ඒ නිසා මෙග් ෙම් විෙව්චනය හතුරු 
විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි. කිසි විධියකින් ෛවරයකින් කරන 
විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපට ෙපෙනනවා මීට වඩා 
කල්පනාකාරීව, සැලසුම්කාරීව, ඒ වාෙග්ම ෙවන ෙවන රටවල්වල 
තිෙබන පශ්න ගැන අවෙබෝධයකින් යුතුව අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති 
සකස් කරන්න වුවමනා බව. ඒ අතරතුෙර් හුඟක් ෙහොඳ වැඩ 
ෙකරිලා තිෙබනවා.  ඒවා කියාත්මක කරන්න.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි හුඟක් අමතක කරන 
ෙදයක් තමයි, අපට සල්ලි එන ආකර. ඒ ගැන පත්තරවලින් 
බණිනවා; ෙද්ශපාලනඥයන් බණිනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය ගන්න. අපට ගන්න පුළුවන් මුදල් 
සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලැබුණාය කියලා අපට සෑහීමකට 
පත්ෙවන්න බැහැ. අද කාම්ෙබෝජය, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය ඒ 
ව්යාපාරෙයන් ෙකොපමණ හම්බ කරනවාද?  බිලියන 30ක් හම්බ 
කරනවා. අපට එක බිලියනයක් ගන්නත් අමාරුයි. අනිත් එක 
තමයි ෙම් විෙද්ශ රැකියා අවස්ථා.  හැම ෙදනාම ඒවාට බණිනවා.  
හැබැයි, ෙම් රෙට්  විරැකියාව නිසා ගම්වල  මිනිස්සු පිට රට 
ගිහිල්ලා කීයක් හරි ආදායමක් ගන්න හදනවා. ඒ මුදල් 
උපරිමෙයන් ෙම් රටට ෙහොයා ගන්න තිෙබන අවස්ථා අද 
නිලධාරිවාදෙයන් යටෙවලා.  සංචාරක රාජ්ය අංශය සම්පූර්ණ 
ෙහොර ගුහාවක්. විෙද්ශ විනිමය රාජ්ය අංශය සම්පූර්ණ ෙහොර 
ගුහාවක්.  ෙම් නිලධාරිවාදය අයින් කරලා, ෙම් ව්යාපාරවලින් දහ 
පහෙළොස් ගුණයක ආදායමක් ෙම් රටට ගන්න ඕනෑ. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා ෙම්වා පටන් ගත්ෙත් සංචාරක ව්යාපාරය 
සම්පූර්ණෙයන් පුද්ගලික අංශයට දීලා. පිට රටවලට ෙසේවකයන් 
යවන එකත් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කරපු එකක්. කරුණාකර 
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා ෙම් joint ventures තුළින් අ ෙප් 
ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කර ගන්න 
කියලා මා උපෙදස් ෙදනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මා අට වැනි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන පළමු වැනි අවස්ථාව ෙමය නිසා 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට සුබ පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම මාව  
ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීමට ඡන්දය දුන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත්, ෙමොරටුෙව් ජනතාවටත්  මෙග් ස්තුතිය 
පකාශ කරන්න  මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

අද අප සාකච්ඡා කරන්ෙන් විසර්ජන පනත යටෙත් 
නිෙයෝගයන් කිහිපයක් පිළිබඳවයි. අෙප් හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් 
අමාත්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා අද පවතින ආර්ථිකය පිළිබඳව 
ෙම් ගරු සභාව තුළ යම් කිසි විගහයක් කළා. ඇත්තටම අද අප 
මුහුණ ෙදන පශ්නය පසු ගිය මාස කීපය තුළ  නිර්මාණය වුණු 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා මා මුලින්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
පසු ගිය සමය තුළ දී  ලබා ගත් ණය පමණය, නාස්තිය, ඥාති 
සංගහය නිසා තමයි අද අප ෙම් පශ්නයට මුහුණ දී සිටින්ෙන්. 
යුද්ධය අවසන් වුණත් අවශ්ය පමාණයට ආෙයෝජනයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්න අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා අපට දිගින් 
දිගටම විෙද්ශීය ණය ලබා ගන්නට සිදු වුණා. එෙසේ ණය ලබා 
ගන්නට සිදු වුෙණ්ත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින ෙපොලියටයි.  ඒ 
වාෙග්ම අධික ෙලස පැවැති නාස්තිය හැම ෙකෙනකුටම 
ෙපෙනන්නට ඇති කියලා මා හිතනවා. ජනතාව එය පතික්ෙෂේප 
කළා. ඒ බව දැන් පැහැදිලියි.  ෙම් නාස්තිය අඩු කරන්නත් අප 
කියා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය සමය තුළ දී ඥාති 
සංගහයත් කියාත්මක වුණා. ඥාති සංගහෙයන් ඉවත් ෙවලා සුදුසු 
පුද්ගලයන්ට සුදුසු තැන ෙදන සංස්කෘතියක් අප ඇති කරන්නට 
ඕනෑය කියලා මා හිතනවා.  

සරත් අමුණුගම මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග් අද නව රජය 
ආර්ථික අභිෙයෝගවලට මුහුණ දී සිටිනවා. ඒවා ෙද්ශීය  අභිෙයෝග 

193 194 



2015 සැප්තැම්බර් 23 

විතරක් ෙනොෙවයි. අප දන්නවා, පසු ගිය මාස ෙදක තුන තිස්ෙසේ 
ජාත්යන්තර ආර්ථික අභිෙයෝගයකුත් අපට තිෙබන බව. ඒ නිසා 
අෙප් රජයට ද්විත්ව පරතරයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ආදායම් සහ වියදම් - අය වැය - පරතරය. 
ඒ වාෙග්ම ආනයන අපනයන පරතරය. ඒ අනුව ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
රජයට ද්විත්ව පරතරයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ආදායම අඩු වීම 
රජයකට තිෙබන මූලික පශ්නයක් කියලා. ඕනෑම රජයකට තම 
පතිපත්ති කියාත්මක කරන්නට නම් ආදායමක් අවශ්යයි. අද ලංකා 
රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 11ක්, සියයට 
12ක් පමණ ෙවනවා. ලංකාව, පතිශතයක් හැටියට ආසියාෙව් අඩුම 
ආදායම් ලබන රටක්. ඒ වාෙග්ම අපිකාව වාෙග්  ෙබොෙහොම 
අෙපොෙහොසත් සමහර රටවල සාමාන්යෙයන් තිෙබන පතිශතයටම 
ලංකාව වැටිලා තිෙබනවා. ලබන අය වැය තුළින්ම එය නිවැරැදි 
කරන්නට මුදල් ඇමතිතුමා පියවර ගනීවි කියලා මා හිතනවා.  

අෙනක් පශ්නය තමයි, අෙප් ආනයන අපනයන පරතරය. අපට 
ආනයන අපනයන පරතරය ගැන යමක් දැනටම කරන්න පුළුවන්. 
අෙප් අපනයනෙය් තරගකාරිභාවය අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් ෙකොටසක් හැටියට අද අපනයනය සියයට 
14ක්, සියයට 15ක් ෙවලා තිෙබනවා. 2000 වසෙර් දී එය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් ෙකොටසක් හැටියට සියයට 33ක් විතර වුණා. 
අද ශී ලංකාව අඩු වැටුපකට  ශමිකයන් ෙයොදවා භාණ්ඩ  
අපනයනය කරන්න පුළුවන් රටක් ෙනොෙවයි. 

අප වැඩිෙයන්ම අපනයන ආදායමක් ලබා ගන්ෙන් ෙත් හා 
ඇඟලුම් කර්මාන්තවලින් බව අපි දන්නවා. අෙප් මුළු අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 50ක්ම ලැෙබන්ෙන් එම කර්මාන්ත ෙදක 
තුළිනුයි. ෙත් හා ඇඟලුම් කර්මාන්තවල  ශමිකයන්ට කරන ෙගවීම් 
එම කර්මාන්ත සඳහා වැය වන වියදෙමන් විශාල ෙකොටසක් වන 
නිසා එම කර්මාන්තවලින් අෙප් ආර්ථිකයට යම් සහනයක් ලබා 
ගැනීම අපහසු බව දැන් හැෙමෝටම පැහැදිලියි. ඒ නිසා අපි අලුත් 
අපනයනයන් ඇති කර ගත යුතුයි.  ඒ සඳහා අලුත් ෙසේවාවන් සහ 
භාණ්ඩ අවශ්යයයි; අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් අවශ්යයි.  ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අපනයනයන් දියුණු කරන්නට නම් අපි  අලුත් කර්මාන්ත  
බිහි කරන්නටත් ඕනෑ. 

අපි දන්නවා, ලංකාෙව් අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 15ක් වන අතර තායිලන්තෙය් අපනයනය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 75ක් වන බව. ඒ වාෙග්ම සිංගප්පූරුෙව් 
අපනයනය ඔවුන්ෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 187ක් 
වනවා. ෙහොංෙකොං රෙට් අපනයනය ඔවුන්ෙග් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 219ක් වනවා. නමුත් අෙප් රෙට් 
අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 15යි. ෙම් මූලික 
පශ්නය අප විසඳන්නට ඕනෑ. අපනයනය හරහා පමණයි අෙප් 
ජීවන තත්ත්වය අපට ඉහළ නංවන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය සමෙය් දී ලබා ගත් ණය  ෙගවන්නට නම් ඒ 
සඳහා අපි අපනයනෙයන් විෙද්ශ සංචිතයක් ඇති කර ගත යුතු 
ෙවනවා.  

අපි මධ්යම ආදායම් ලබන රටක් හැටියට සැලකුෙවොත් 
ඇත්තටම අපට තිෙබන්ෙන් දුප්පත් රටක අපනයන ව හයක්. ෙම් 
රෙටන් අපනයනය කරන ෙත් ෙවන්නට පුළුවන්; නැත්නම් ඛනිජ 
දව්ය ෙවන්නට පුළුවන් අපි ඒ මූල දව්ය තවමත් අපනයනය 
කරන්ෙන් ෙගෝනිවල දමා බව අපට සඳහන් කරන්නට වනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, අගය එකතු කිරීමක් නැති බව. ෙම් අපනයන ව හය 
අපි ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ.  ඒ කියන්ෙන් සුළු හා මධ්යම 
පරිමාණෙය් අපනයන කර්මාන්ත ඇති කරන්නට අපි පටන් 
ගන්නට ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන්ට 
සහනයක් දුන්නා නම් ඒ සහනය දුන්ෙන් රට තුළ නිෂ්පාදනය 
කරලා රට තුළම විකුණන්නයි. ඇත්තටම අපනයනය සඳහා 
එෙහම ෙයොමුවකුත් තිබිලා නැහැ; සහනයකුත් ලැබිලා නැහැ. අපි 
දන්නවා, සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්ත අපනයනය කරන 
පමාණය. මම ඒවා පිරිවැය අනුව සඳහන් කෙළොත් රුපියල් ෙකෝටි 
15කට, නැත්නම් රුපියල් මිලියන 150කට වඩා අඩු පිරිවැයක් 
තිෙබන කර්මාන්ත හැටියට ලංකාෙව් මුළු අපනයනෙයන් සියයට 
5කට වඩා අඩුයි, ඒ සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්ත. අපි එය 
ආසියාෙව් අෙනකුත් රටවල් සමඟ සැසඳුෙවොත්, ඉන්දුනීසියාෙව් 
සියයට 15යි, දකුණු ෙකොරියාෙව් සියයට 19යි, තායිලන්තෙය් 
සියයට 29යි.  සමස්තයක් හැටියට  ගත්ෙතොත් ආසියානු රටවල 
සුළු හා මධ්යම පරිමාණ කර්මාන්ත සියයට 30ක් අපනයනය 
කරනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් සියයට 5යි. යුෙරෝපෙය් සියයට 35යි. 
චීනෙය් සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්ත ඒ අයෙග් මුළු 
අපනයනෙයන් සියයට 42ක් අපනයනය කරනවා. එතෙකොට අපට 
ෙම් දායාද වුණු ආර්ථිකය විෙද්ශිකයන්ෙගන්, නැත්නම් 
සුද්දන්ෙගන් දායක වුණු ආර්ථිකයක්. ගත වුණු ෙම් අවුරුදු 67 
තුළදී අපට ඒ ව හය තවමත් ෙවනස් කරන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබන බව ෙමතැනදී කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා අපට අභිෙයෝග කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝග 
ජයගහණය කරන්නට නම් අෙප් රජය අපනයනයට විෙශේෂෙයන්ම 
මැදිහත් ෙවලා, දායකත්වයක් දක්වන්නට ඕනෑ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව තව 

විනාඩියකින් අවසන් කරන්න වනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මට විනාඩි 15ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. මෙග් අෙනක් විනාඩි 

5ත් කරුණාකර ෙදන්න. එතෙකොට තව විනාඩි 6ක් තිෙබනවා. 
මෙග් කාලය අඩු කරන්න  එපා. ෙම් විවාදය ඉදිරියට යනවා ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 10ක අගය එකතු කිරීමක් කරන බව 
අපි දන්නවා. නමුත් ෙම් රෙට් ශමිකයන් ගත්තාම ඒ ශම බල 
කාෙයන් සියයට 29ක්, 30ක්ම සිටින්ෙන් කෘෂිකර්මය පදනම් 
කරෙගනයි. ඒ නිසා කෘෂිකර්මය මීට වඩා කාර්යක්ෂම ෙවන්නට 
ඕනෑ. කෘෂිකර්මය අපනයනය දක්වා අපි ෙගනියන්නට ඕනෑ. 
අෙනක් රටවල් ආර්ථික වශෙයන් පබල ෙවනෙකොට ඒ අයෙග් 
කෘෂිකර්මයත් පබල වුණා. ෙගොවියා ෙගොවි රජා වුණා. කෘෂිකර්මය 
තුළ සිටින ඒ ජනතාවට නැවතත් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් 
ඉතිරියක් තිබුණා. එෙහම නම් කෘෂිකර්මය තුළ සිටින අෙනකුත් 
ෙසේවකයන්ට අලුත් අවස්ථාවන් උත්පාදනය ෙවන්නට ඕනෑ 
ආර්ථිකය තුළ.  

මම විශ්වාස කරනවා, අපනයනය හරහා, කර්මාන්ත හරහා ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට පුළුවන් කියලා. කෘෂිකර්මෙය් වැඩ කරන 
ෙසේවකයායි, ෙසේවා අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයායි අතෙර් විශාල 
පරතරයක් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් පුහුණුවයි, ඒ අයෙග් 
දායකත්වයයි අතෙර් විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කෘෂිකර්මෙයන් කර්මාන්තවලට ෙයොමු වන විධියට තමයි අපි 
ආර්ථිකය හදා ගන්නට ඕනෑ. එතෙකොට ඒ සියයට 20ට අලුත් 
අවස්ථාවන් නිෂ්පාදනය ෙවන්නට ඕනෑ. කර්මාන්ත හරහා තමයි 
ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න පහසු ෙවන්ෙන්. ෙසේවාවන් හරහා ඒක 
නිෂ්පාදනය කරන්නට බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 පසු ගිය රජයන් පසු ගිය කාලය පුරාම ෙසේවා ආර්ථිකයට මුල් 
තැනක් දුන්නා. නමුත් ෙසේවා ආර්ථිකෙයන් ෙම් පශ්නය 
සම්පූර්ණෙයන්ම විසඳන්නට බැහැ. ඒ නිසා ෙසේවා ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟන අතෙර්දී අපි කර්මාන්ත ෙගොඩ නඟන්නට ඕනෑ ෙම් ශම බල 
කායට අලුත් අවස්ථාවන් ලබා ෙදන්නට. ඒ නිසා තමයි අෙප් රජය 
ෙවළඳ ෙපොළ අගයට ෙගනියන්නට රුපියල නිදහස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක මුල් පියවරක් පමණයි. අපි දන්නවා, පසු ගිය 
කාල සමෙය්දී පසු ගිය රජය රුපියෙල් අගය නිශ්චිත පමාණයකට 
තියා ෙගන ගියා කියලා. නමුත් 2011 දී  මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා එක වතාෙවන්ම රුපියෙල් අගය ෙවනස් 
කරන්නට පකාශයක් කළා. 2012 ජනවාරි මාසෙය්දී රුපියෙල් 
අගය ෙඩොලර් එකකට රුපියල් 113යි ශත 90යි.  මාර්තු මාසය 
ෙවනෙකොට ෙඩොලර් එකකට රුපියල් 128යි. තව විදියටකට 
කිව්ෙවොත් සියයට 12කින් අවම කරනු ලැබුවා මාස ෙදකක 
කාලයක් තුළදී. ආර්ථිකයක් කළමනාකරණය කරන ෙකොට ඒ 
ආර්ථිකය කමානුකූලව  කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. 

When you are managing an economy you could 
manage it gradually and in a predictable way or you could 
manage it by having artificial prices and creating shocks 
in the economy.  Is it volatility that we need or is it a 
smooth adjustment that we need?  Our Government is 
going for a policy of adjusting the economy smoothly, so 
that the people will be cushioned from the adverse 
impacts of a downturn.   

ඒ නිසා ෙම් කළමනාකරණය කමානුකූලව අප කළ යුතුයි. 
ෙම්ක කමානුකූලව කරන්න තමයි අද රුපියෙල් අගය ෙවනස් 
ෙවමින් පවතින්ෙන්. 2015 ජනවාරි මාසෙය්දී අපි රුපියෙල් අගය 
සාමාන්ය අගයක් ෙලස ගත්ෙතොත් රුපියල් 131.50ක් විතර වුණා. 
අෙගෝස්තු මාසෙය් ඒක රුපියල් 133ක් වුණා. අද ඒක රුපියල් 
140ක් පමණ ෙවනවා. තව විධියකින් කිව්ෙවොත් සියයට 7කින් 
පමණ අවම ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් රුපියෙල් අගෙයන් 
ආර්ථිකයක ශක්තිමත්භාවය මනින්නට බැහැ. අපි දන්නවා, 
ෙකොරියානු ෙවොන් 1,150ක් ෙඩොලර් එකකට සමාන වන බව. 
එතෙකොට එක රුපියලක් ෙවොන් 8ක් 9ක් පමණ වනවා. ඒෙකන් 
ආර්ථිකයක් මනින්නට බැහැ. ෙම් වාෙග් පචාරත් සමහර ෙව්ලාවට 
අපිට විපක්ෂෙයන් අහන්න ලැෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, 
ෙකොරියාෙව් ආර්ථිකය ද, ලංකාෙව් ආර්ථිකය ද ශක්තිමත් කියලා. 
අපි දන්නවා, ෙකොරියාෙව් ශමිකයන් ලංකාෙව් රැකියාවන් ෙසොයා 
ෙගන එනවා ද, නැත්නම් ලාංකික ශමිකයන් ෙකොරියාෙව් 
රැකියාවන් ෙසොයාෙගන යනවා ද කියලා. ඒ නිසා ෙම් රුපියෙල් 
අගය අපි ෙවළඳ ෙපොළ අගයකට ෙගන යා යුතුයි. එතෙකොට තමයි 
අපිට පුළුවන් ෙවන්ෙන් අෙප් අපනයනය වැඩි කරන්න. අපි 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්නට ඕනෑ අෙප් අම්මලා, තාත්තලා පිට 
රටවලට ශමිකයන් හැටියට යවලා ෙනොෙවයි. ඒ අය රට තුළ 
තියාෙගන අෙප් බඩු භාණ්ඩ ෙසේවාවන් පිට රටවල්වලට 
අපනයනය කරන ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟලා අෙප් පවුල, අෙප් 
පවුල් ඒකකය අපි ආරක්ෂා කරන විධියට අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නැඟිය යුතුයි. සත්ුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව විනාඩි 45ක වාෙග් කාලයක් පමණයි ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් 
මැතිතුමාත්, ගරු එස්. ශීතරන් මැතිතුමාත් සඳහා තමයි ඒ කාලය 
ෙවන් වී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අපට ෙම් විනාඩි 45ක කාලය 

කළමනාකරණය කිරීමට සිදු ෙවනවා. දැන් ගරු එස්. ශීතරන් 
මන්තීතුමා කථා කරන්න.  Hon. Shritharan, you can start your 
speech. You have 18 minutes. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I have 30 minutes.   
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is what I explained to you.  We have only 45 

minutes left and we have three more speakers.  We are 
continuing this Debate on the 6th of  October.  So, if you 
would like, you can take your full 30 minutes on the 6th 
or you can take 18 minutes today.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Then it is okay.  I will make my speech now.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Okay, thank you.  

 
 

[பி.ப. 5.45] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எட்டாவ  

பாரா மன்றத்தில்  என் ைடய தலாவ  உைரைய 
ஆற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், என்ைன 
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு இரண்டாவ  தடைவயாக ம் 
ெதாி ெசய் , தங்க ைடய ன்பங்கள், யரங்கள் நீங்கி 
சமாதான ம் நிைலயான ஒ  வாழ் ம் நிம்மதி ம் 
கிட் வதற்கு எதிர்பார்த்தி க்கின்ற ஈழத் தமிழர்கள் 
அைனவ க்கும் இந்த ேநரத்தில் இச்சைபயி டாக 
என் ைடய நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

நான் நீதியின் குரலாய் எ ந்  நிற்கின்ேறன்! நான் ேபசப் 
ேபாவ  நீதிையத் தவிர, உண்ைமையத் தவிர, 
ஜனநாயகத்ைதத் தவிர ேவெறான் ம் இல்ைல. யார், எவர், 
எங்கு நீதிமான்களாய் இ க்கின்றார்கேளா 
அத்தைகயவர்களின் இதயங்கைள என  வார்த்ைதகள் 

ைளக்கும்! யார், எவர், எங்கு தர்மவான்களாக 
இ க்கின்றார்கேளா அவர்களின் கண்கைள என் வார்த்ைதகள் 
கசிய ைவக்கும்! 

இப்ேபா  நம்பிக்ைககள் பற்றி ம், நல் ணக்கம் பற்றி ம், 
நீதி பற்றி ம் அதிகம் ேபசப்ப கின்ற . நம்பிக்ைக ெகாள்ளக் 
காரணங்கள் எ ம் இல்ைல; நல் ணக்கத்திற்கான 
நைட ைறகள் எ ம் இல்ைல; நீதி பற்றிய அ பவ ம் 
வரலா ம் இங்கு இல்ைல. நாங்கள் எைத நம் வ , 
எங்கி ந்  எைத ஆரம்பிப்ப  என்பைத நீங்கள்தான் 
நைட ைறயில் ெசய் காட்ட ேவண் ம். நம்பிக்ைகையக் 
கட் ெய ப் வ  இலகுவான காாியமல்ல. நீங்கள் எைதச் 
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ெசய்  காட் கிறீர்கேளா, எைத நி பிக்கின்றீர்கேளா, 
அதி ந் தான் நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப்ப ம். எம  
மக்க க்கு ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள காயங்க ம் வ க்க ம் 

யரங்க ம் மிக ம் ஆழமானைவ. எங்கள் மக்கள் உங்களில் 
யாைர ம் நம்பத் தயாராக இல்ைல. ஆயி ம், நாங்கள் 
ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
உங்க க்குத்தர எங்கள் மக்கள் ன்வந்தி க்கிறார்கள். 
நாங்கள் மீண் ம் ஏமாற்றப்பட்டவர்களாய் ெவ ங்ைக டன் 
எங்கள் மக்களிடம் ேபாக யா . வரலாற்றில் நீங்கள் 
ஏற்ப த்திய களங்கமான பக்கங்கைளக் க வ உங்க க்கு ஒ  
வாய்ப்ைபத் த கிேறாம். அைதப் பயன்ப த்த நீங்கள் தயாரா 
என்பைத உங்கள் ெசயல்களால்தான் நீங்கள் நி பிக்க 
ேவண் ம். வாக்கு திக ம் ேவண்டாம்; பசப்  
வார்த்ைதக ம் ேவண்டாம்; உண்ைமக்கும் நீதிக்கும் 
சாட்சியாய் நீங்கள் ெசயற்பட் க் காட் ங்கள்! 'ஒன் பட்  
வாழ்ேவாம்' என்  கண்கைள விழித்தப  கன  காண 

யா . ஏெனனில், எங்கள் கண் ன் நடந்ேதறிய 
அநீதிக ம் ெகா ைமக ம் ப ெகாைலக ம் அந்தள க்கு 
ேமாசமானைவ, மனித ேநயத்திற்கு அப்பாலானைவ, சகிக்க 

யாதைவ, நாகாிக ச கத்தால் கண்ெகாண்  பார்க்கப்பட 
யாதைவ.  

நான், இரத்த ம் தைச மான பச்ைசக் கண் ன் 
ேதான் கின்ற எளிைமயான உண்ைமைய உங்கள் ன் 
ஒ கணம் காட்சிப்ப த் வ டன் ேபரழி க்கான 
பின்னணிைய ம் ன்ைவக்கப்ேபாகின்ேறன். இந்த 
நாடா மன்றத்தில் பிரதமரானவ ம்  நா  த விய 
மக்களால் ஜனாதிபதியாக ஆக்கப்பட்டவ மான தி . ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்கள் 1983 ைல 11ஆம் திகதி, அதாவ  
க ப்  ைலக்கு 12 நாட்க க்கு ன்  இலண்டன் 
மாநகாி ந்  ெவளியாகும் ‘இலண்டன் ெடய்  ெட கிராப்’ 
என்ற பத்திாிைகக்கு அளித்த ேநர்காண ல், “யாழ்ப்பாண 
மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதப்பற்றி எமக்கு எ ம் 
கவைலயில்ைல; அவர்கைளப் பற்றி எம்மால் எ ம் ேயாசிக்க 

யா ; அவர்களின் உயிர்கைளப் பற்றிேயா, எங்கைளப் 
பற்றி அவர்கள் என்ன நிைனக்கிறார்கள் என்ப  பற்றிேயா 
எமக்குக்   கவைலயில்ைல” -  "I  am  not  worried  about  the 
opinion of the Jaffna people. Now we cannot think of 
them, not about their lives or their opinion about us.” - 
President  J.R.  Jayewardene,   London  Daily   Telegraph,  
11th July, 1983. இந்த வார்த்ைதகள் மட் ேம இலங்ைக 
அரசின் தமிழின அழிப் க் ெகாள்ைகையத் ெதளிவாகப் 
பைறசாற்றப்  ேபா மானைவ. 

1934ஆம் ஆண் ந்  அைர ற்றாண் க்கும் ேமலாக, 
அதாவ  56 ஆண் கள் இலங்ைகயின் அரசியைலத் 
ெதாடர்ந்  வழிநடத்திச் ெசன்ற, பல உயர் அைமச்சுப் 
பதவிகைள வகித்த, பிரதமர் பதவி வகித்த, ஒன் க்கு 
இரண் ைற ெதாடர்ந்  ஜனாதிபதி பதவி வகித்த ஒ வர் 
இப்ப  தமிழ் மக்கைளப் ப ெகாைல ெசய்வதில் தமக்கு 
கவைலயில்ைல என்   கூறியி ந்தார் என்றால், காலத் க்குக் 
காலம் தமிழ் மக்கைள ெகாைலெவறியா ய பாமர சிங்கள 
மக்கைள எப்ப க் குைறெசால்ல ம்? தைலவர்களால் 

ண்டப்பட்  ஒ  ப ெகாைலக் கலாசாரம் சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் உ வாக்கப்பட்ட  என்பேத உண்ைம. ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்கள் கூறிய இந்த இனப்ப ெகாைலப் 
ேபராைசையத்தான் - ெப வி ப்பத்ைதத்தான் ராஜபக்ஷ 
அரசாங்கம் ள்ளிவாய்க்கா ல் நிைறேவற்றிய . இங்கு ஒ  
தனிநபரல்ல பிரச்சிைன, சிங்களத் தைலவர்களால் 
உ வாக்கப்பட்ட ெகாைலக் கலாசார ம் அக்ெகாைலக் 
கலாசாரத் க்கு ஏ வாக ம் ெபா த்தமாக ம் 

உ வாக்கப்பட்ட அரசியல் அைமப் ம் அரச இயந்திர ம்கூட 
இதற்குப் ெபா ப்பாகின்றன. 

த்தம் நிகழ்ந் ெகாண் ந்தேபா  "zero casualty" 
என்  மக்க க்குப் ெபாய்ெசால்  இனப்ப ெகாைல 

த்தத்ைத நிகழ்த்தினீர்கள். ஒ ேவைள அைதச் சிங்கள மக்கள் 
நம்பினார்கள் என் ம் ைவத் க்ெகாள்ேவாம். ஆனால், த்தம் 

ந்த சில வாரங்களிேலேய உண்ைம 
ெவளிவரத்ெதாடங்கிவிட்ட . "ஆண், ெபண், சி வர், 
சி மிகள், கர்ப்பிணித் தாய்மார், திேயார் என ேவ பா ன்றி 
சுமார் ஒன்றைர இலட்சம் தமிழ் மக்கள் ெகான்  
குவிக்கப்பட் விட்டனர்" என்ற தி க்கி ம் தகவல் 
நம்பகரமான வைகயில் ஒளி, ஒ  நாடாக்கள் ல ம் மற் ம் 

த்த களத்தி ந்  ெவளிேய வந்த மக்களின் ேபட் களின் 
வாயிலாக ம் உள்நாட் , ெவளிநாட்  ஊடகங்களின் 
வாயிலாக ம் ெவளிவந்தவண்ணமி ந்தன. ம க்க யாத 
ந ன சாதன ஆதாரங்க டன் சனல்-4 ெதாைலக்காட்சி 
ெவளியிட்ட ஆவணப்படங்கள் உலகின் மனச்சாட்சிைய 
உ க்கிய டன், இலங்ைகயின் ெகளரவம், நன்மதிப்  என 
யா ேம காற்றில் பறந்தன. இலங்ைக இரா வத்ைத 
"ெகாைல இயந்திரம்" - "Killing Machine" - என்  சர்வேதச 
ச கம் வர்ணிக்கும் நிைல உ வான . ஐக்கிய நா கள் 
சைப ம் நாற்பதாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
ெகால்லப்பட்டதாக அறிக்ைக ெவளியிட்ட . அெமாிக்கா ம் 
சர்வேதச விசாரைண ேகாாி ஐக்கிய நா கள் சைபக்குச் 
ெசன்ற . இத்தைன ம் நடந்த பின் ம் ெகா ரமாகக் 
ெகால்லப்பட்ட தமிழ் மக்கள் பற்றி சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
அதிர்ச்சி ஏற்படவில்ைல; அ தாபம் பிறக்கவில்ைல. ஆ தல் 
வார்த்ைததா ம் கூற சிங்கள மக்கள் மத்தியில் நீதிமான்கள் 
எவ ம் இ க்கவில்ைல. மத நி வனங்க க்கும் ச க 
நி வனங்க க்கும் ஊடகங்க க்கும்கூடேவ இ  
ெபா ந் ம். நீதிக்காகக் குரெல ப்பாத, தமிழ் மக்க க்கு 
அ தாபம்கூடத் ெதாிவிக்காத, குைறந்தபட்சம் 
ப ெகாைலைய ஒப் க்ெகாள்வதற்ேக ம் தயாாில்லாத 
சிங்களக் கட்சிகளிட ம் சிங்களத் தைலவர்களிட ம் சிங்கள 
ச கத்தவர்களிட ம் சிங்கள அறிஞர்களிட மி ந்  நாம் 
எவ்வா  நீதிைய எதிர்பார்த் க் காத்தி க்க ம்?  

இலட்சக்கணக்கான ஆண் கால மனித நாகாிக ம் 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண் கால மத தர்மங்க ம் மத 
ேபாதைனக ம் ற் க்கணக்கான ஆண் கால 
ஜனநாயக ம் ள்ளிவாய்க்கா ல் குழிேதாண் ப் 

ைதக்கப்பட் விட்டன. நீங்கள் ெப ைமப்ப ம் உங்கள் 
இரா வம்தான் இதைன நிைறேவற்றிய . ைதகுழி 
வழிபாட் ந்ேத நாகாிகங்கள் ேதான்றியெதன்பர். 
ம க்கப்பட்ட நீதிக்காக ம் உாிைமக்காக ம் ேபாரா  ம ந்த 

ர மறவர்கள் ைதக்கப்பட்ட யி ம் இல்லங்கைள உங்கள் 
இரா வம் கனரக பீரங்கி வண் கைளக்ெகாண்  இ த் த் 
தைரமட்டமாக்கிய . அந்தப் பீரங்கி வண் கள் ெவ மேன 
கட் டங்கைள மட் ம் ெநா க்கவில்ைல. ெபற்ேறாாின ம் 
உறவினாின ம் நண்பர்களின ம் இதயங்கைள ம்கூடேவ 
ெநா க்கின. நீங்கள் பீரங்கி வண் களினால் யி ம் 
இல்லங்கைள மட் மல்ல, உங்கள் நாகாிகத்ைத ம் 
பண்பாட்ைட ம்கூடேவ ெநா க்கி ள்ளீர்கள். இதற்கு 
இனியாவ  நிவாரணம் ேதட நீங்கள் தயாரா? அந்தப் 
ெபற்ேறாாின் ஆத்ம தி ப்திக்காக இவற்ைற மீளக் 
கட் ெய ப் வதற்கு நீங்கள் தயாரா? உங்கள் பதி ல்தான் 
ஐக்கியத்திற்கும் ஒன் பட்ட வாழ் க்குமான ெதாடக்கம் 
ஆரம்பமாக ம்.  

ஜனவாி 8ஆம் திகதி ரட்சி நிகழ்ந் விட்டதாகப் 
ேபசுகிறீர்கள். இந்த ரட்சி ஈழத் தமிழர்களின் 
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வாக்குகளால்தான் ஏற்பட்டெதன்பேத உண்ைமயாகும். இன்  
நீங்கள் ெபற்றி க்கும் ஆட்சி மாற்ற ம் சுவாசிக்கும் 
ஜனநாயகக் காற் ம் ஈழத் தமிழர்களின் வாக்குச்சீட் க்களால் 
உங்க க்கு கிைடத்தைவதான். அப்ப யி ந் ம் 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் எங்க க்கு என்ன ெசய்தீர்கள்? யாைர 
இனப்ப ெகாைலக்குப் ெபா ப்பான தைலைம இரா வத் 
தளபதி என்  சர்வேதச ச க ம் ஈழத் தமிழர்க ம் மனித 
உாிைம அைமப் க்க ம் சுட் க்காட் யேதா, அந்தத் 
தளபதிக்கு Field Marshal என்ற அதி யர் பட்டத்ைத வழங்கிக் 
ெகளரவித் ள்ளதன் லம் தமிழ் மக்களின் இதயங்கைளப் 

ண்ப த்தி ள்ளீர்கள். இ  இனப்ப ெகாைலக்கான ஒ  
ெகளரவ அங்கீகாரமல்லவா! அப்ப ெயன்றால் நாங்கள் யாைர 
நம் வ ? எந்த நம்பிக்ைகயி ந்  எதிர்காலத்ைத 
ேநாக்குவ ? எல்லாம் ெவ ைமயாக அல்ல, மாறாக 
எதிர்மைறயாக உள்ளன.   

1987ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
ஆட்சியி ந்தேபா  ல த் அத் லத் த  ேதசிய பா காப்  
அைமச்சராக இ ந்தார். அப்ேபா  அவரால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட "Operation Liberation" என்ற இன 
அழிப்  இரா வ நடவ க்ைக இந்தியாவின் எச்சாிக்ைகயால் 
இைடயில் ைகவிடப்பட்ட . அவ்வாறான ஓர் இரா வ 
நடவ க்ைகதான் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின்கீழ் 
ேகாத்தாபய - ெபான்ேசகா தைலைமயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

ள்ளிவாய்க்கா ல் இலட்சக்கணக்கான மக்களின் 
ப ெகாைல டன் நிைறேவற்றப்பட்ட . எனேவ, இங்கு 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் சாி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் 
சாி, ஒேர ெகாள்ைகையத்தான் ெகாண் ள்ளன என்பதால் 
நாங்கள் உங்களில் யாாிடமி ந்  நீதிைய எதிர்பார்க்க 

ம்?  

2000ஆம் ஆண்  தி மதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
குமார ங்கவின் அரசாங்கத்தின்கீழ் Union of Regions என்ற 
ஒ  தீர் த் திட்டம் நாடா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ேபா  அதன் நகைலப் பல  ண் களாக அன்ைறய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ ந்த இன்ைறய பிரதமர் அவர்கள் 
கிழித்ெதறிந்த காட்சிைய ெதாைலக்காட்சி வாயிலாக 
ேநர யாகக் கண்ட மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தின்கீழ் 
சமாதான ம் நீதி ம் எப்ப ச் சாத்தியமாகும்? என்ற 
ேகள்விைய எ ப் கின்றனர். பிரதமராகப் பதவிேயற்ற ம் 
ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் சர்வேதச 
விசாரைணைய ஏற் க்ெகாள்வெதன்ப  இலங்ைகயின் 
நீதித் ைறைய அவமதிப்பதாக அைம ெமன்  கூறி, சர்வேதச 
விசாரைணைய ற்றி ம் நிராகாித்தார். இலங்ைகயின் 
நீதித் ைறக்கு நீதியின் ெபயராலான சிறப்பான வரலாற்ைற 
யாரால் காட்ட ம்? ஆ தந்தாங்கிய பைடப்பிாிவின் 
பா காப்பி ள்ள உங்களின் ெவ க்கைடச் சிைறச்சாைலயில் 
53 தமிழ்க் ைகதிகள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டைமக்காக 
இ வைர இலங்ைகயின் நீதித் ைற நீதி விசாரைண 
நடத்திய  கிைடயா . 1956ஆம் ஆண்  கல்ேலாயாவில் 

ற் க்கணக்கான அப்பாவித் தமிழ் விவசாயிகள் ப ெகாைல! 
1958ஆம் ஆண்  இனப்ப ெகாைலக் கலகம்! 1977ஆம், 
1981ஆம் ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப ெகாைலகள், 
மற் ம் 1983ஆம் ஆண்  க ப்  ைல என தமிழ் மக்கள்மீ  

ாியப்பட்ட எந்தெவா  இனப்ப ெகாைலக்காக ம் இ வைர 
எந்தெவா  நீதி விசாரைண ம் நைடெபற்ற  கிைடயா . 
அப்ப யி க்ைகயில் ள்ளிவாய்க்கால் இனப்ப  
ெகாைலக்காக உள்நாட்  நீதி விசாரைண நடத்தப்ேபாவதாகக் 
கூ வ  நம்ப யாத, ஏற்க யாத விந்ைதயாகும்.  

இப்ேபா  த்தத்தால் அழிக்கப்பட்ட மக்க க்கு ஜீவாதார 
நிவாரணம் பற்றிப் ேபசுகிறீர்கள்! நீங்கள் ஏற்ப த்திய 
அழி க்கான ேமம்ேபாக்கு நிவாரணங்கைள தமிழ் மக்களின் 
பிரச்சிைனயாகப் பார்க்கிறீர்கள். அ ேவ தமிழ் மக்களின் 
அரசியல் பிரச்சிைனெயன் ம் திைசதி ப்பப் பார்க்கிறீர்கள். 
அதாவ , ேபாரால் ஏற்ப த்தப்பட்ட பிரச்சிைனகைளப் பற்றி 
பலர் பலவா  ேபசலாம். ஆனால், ேபா க்கு காரணமான 
பிரச்சிைனகள் உங்களால் ேதாற் விக்கப்பட்டைவயாகும். 
இப்ேபா  அைதப் பற்றிப் ேபசாமல் ேபா க்குப் பின்னரான 
நிவாரணம் பற்றிப் ேபசுவதான , தமிழ் மக்களின் 
உண்ைமயான பிரச்சிைனகைளத் திைசதி ப் வதாக உள்ள . 
உலகப் ேபரரசான, ஜனநாயகத்தின் காவல்காரனான 
அெமாிக்காவின் கண் ன் - தி . ஒபாமா தைலைமயில் 
அெமாிக்க ஜனநாயக கட்சி பதவிக்கு வந்த ஆ  மாதத்திற்குள் 
- சுமார் ஒன்றைர இலட்சம் தமிழ் மக்கள் இலங்ைகயில் சிங்கள 
இரா வத்தால்  ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர்.  

இந்தியாவின் அண்ைடயில், கல்ெலறி ரத்தில், ஒன்றைர 
இலட்சம் மக்கைள இலங்ைக அரசால் ப ெகாைல ெசய்ய 

ந்தைமயான , உலகப் ேபரரசான அெமாிக்கா க்கும் 
உலகின் ெபாிய ஜனநாயக நாடான இந்தியா க்கும் உலக 
நாகாிகத்திற்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் வி க்கப்பட்ட 
சவாலாகேவ உள்ள . அெமாிக்க இரட்ைடக் ேகா ரங்கள்மீ  
தாக்குதல் நடத்தி அதில் 3,000 அெமாிக்கர்கைளப் ப ெகாைல 
ெசய்த பின்ேலட க்கும் அவ க்கு ஆதரவான ஆப்கான் 
அரசுக்கும் எதிராக நீதியின் ேபரால் அெமாிக்கா இரா வ 
நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாண்ட . 'பின்ேலடன் 
எங்கி ந்தா ம் அவைன ேவட்ைடயா ேவன்' என அன்ைறய 
அெமாிக்க ஜனாதிபதி ஷ் சூ ைரத்தார். இன்ைறய 
அெமாிக்க ஜனாதிபதி தி . ஒபாமா அதைன நிைறேவற் ம் 

கமாக பாகிஸ்தா க்குள் மைறந்தி ந்த பின்ேலடைனக் 
ெகான் விட்  "justice has been done" என்  உலகத் க்கு 
அறிவித்தார். 

அந்த வைகயில், ஒன்றைர இலட்சம் மக்கள் 
ெகால்லப்பட்ட பின்னணியில் சர்வேதச விசாரைண 
ேவண் ெமன்ற தீர்மானத்ைத ஐ.நா மனித உாிைம 
ஆைணயகத்தில் அெமாிக்கா ன்ெமாழிந்தைம எமக்கு 
ஆ தலளித்த . இப்ேபா  உலகப் ேபரரசான அெமாிக்கா ம் 
ெபாிய ஜனநாயக நாடான, அ ம் அண்ைட நாடான, 
இந்தியா ம் எமக்கான நீதியின் ெபா ட்  சர்வேதச 
விசாரைண நடத் வதற்காகப் பா பட ேவண் ம். 
அெமாிக்காவா ம் இந்தியாவா ம் சர்வேதச ச கத்தா ம் 
தரப்பட்ட நம்பிக்ைகயின் பின்னணியில்தான் இலங்ைகயில் 
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்ப வதற்குத் தமிழ் மக்கள் 
வாக்களித்தார்கள். ஆட்சி மாற்றத்தால் சீனா 
பின்தள்ளப்பட் விட்டா ம் எம  பிரச்சிைன ைகவிடப்பட்  
விடக்கூடா .  தமிழ் மக்கள் சர்வேதச ச கத்தில் நம்பிக்ைக 
ைவக்கக்கூ ய வைகயில் அெமாிக்கா ம் இந்தியா ம் 
சர்வேதச ச க ம் ெசயற்ப ெமன்ற எதிர்பார்க்ைகைய 
இவர்கள் ணாக்கிவிடக்கூடா . எமக்குத் ேதைவ த ல் 
நீதி. நீதி வழங்கப்ப வ  மட் ம் ேபாதா ; நீதி 
வழங்கப்பட்டதாகக் க தப்பட ம் ேவண் ம். எனேவ, 
சர்வேதச விசாரைணயால் மட் ேம அந்த நம்பிக்ைகைய 
ஏற்ப த்த ம். இந்த வாக்கு திையத்தான் மாகாண 
சைபயில் ஒ மனதாக நிைறேவற்றப்பட்ட சர்வேதச 
விசாரைணக்கான தீர்மானத்தின் ல ம் கடந்த ெபா த் 
ேதர்த க்கான அறிக்ைக ல ம் நாம் மக்க க்கு 
வழங்கி ள்ேளாம்.   

கடந்த க்கால் ற்றாண் க்கும் ேமலான நாடா மன்றப் 
பதிேவ கைளப் ப த் ப் பா ங்கள்! அதில் தமிழ் மக்க க்கு 
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இைழக்கப்பட்ட அநீதி ஒ  ெப ம் ேநர் ேகாடாய் வி கிற .  
அந்த விவாதங்கைளப் ப த் ப் பா ங்கள்!  தமிழ் மக்க க்கு 
இைழக்கப்பட்ட அநீதி பற்றிய சித்திரம் பல வர்ணங்களில் 
காட்சியளிக்கின்ற . உங்கள் தைலவர்களின் ேபச்சுக்களின் 
வாயிலாகேவ அநீதியின் சித்திர ம் ெதாி ம்; நீதி எப்ப க் 
ெகால்லப்பட்ட  என்ப ம் ெதாி ம். ஒ  பாைன ேசாற் க்குப் 
பதமாக உங்கள் தைலவர்களின் வார்த்ைதகைளேய இங்கு 
எ த் க்காட்டாகக் கூற ம். 

சிங்கள ெமாழியின ம் இலக்கியத்தின ம் வளர்ச்சிக்கு, 
ெசழிப்பான தமிழ் பின்னணியாக இ ந்தைம பற்றி 1944ஆம் 
ஆண்  நாடா மன்றத்தில் கூறிய தி . S.W.R.D. 
பண்டாரநாயக்க, தமிழ் ெமாழிக்கு மிகப் ெப ம் பாராட்ைட ம் 
அந்த உைரயில் ெதாிவித் ள்ளார். ேம ம், தமி ம் சிங்கள ம் 
சம அந்தஸ் டன் உத்திேயாக ெமாழி ஆகேவண் ம் என்  
கூறிய டன், தமிழ் உத்திேயாக ெமாழியாக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதற்குத் தமிழ்த் தைலவர்கைளவிட மிகத் திறைமயாக ம் 
வாதம் ாிந் ள்ளார். 1944 ேம 25ஆம் திகதிய அதிகாரப் 
பதிேவ  - ஹன்சாட்- பக்கம் 807 - 812 இைனப் பா ங்கள்! 

1956ஆம் ஆண்  ன் மாதம் தமிழ் ெமாழி ம் உத்திேயாக 
ெமாழியாக ேவண் ம் என்பதற்கு எதிராகப் பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள் நாடா மன்றத்தில் ேபசியேபா  அவ க்குப் 
பதிலளிக்கும் கமாக டாக்டர். ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா 
அவர்கள் பின்வ மா  ேபசியைம இங்கு 
எ த் க்காட்டத்தக்க . - 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, can I have two more minutes? 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Okay. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
The Hon. (Dr.) Colvin R. de Silva stated, I quote: 

"But if you mistreat them,....." 

That means the Tamils. 

"......if you illtreat them, if you misuse them, if you oppress and 
harass them, in that process you may cause to emerge in Ceylon, 
from that particular racial stock with its own particular language and 
tradition, a new nationality to which we will have to concede more 
claims than it puts forward now. It is always wiser statesmanship to 
give generoulsly early instead of being niggardly too late." 

ேம ம், 1944ஆம் ஆண்  தமி ம் உத்திேயாக 
ெமாழியாக்கப்படக் கூடா  என்  எதிர்த்  வாக்களித்த 8 
ேபாில், பின்னாளில் ஐ.ேத.க தைலவராக ம் பிரதமராக ம் 
இ ந்த டட்  ேசனாநாயக்க ம் ஒ வர் என்ப  இங்கு 

ேவதைன டன் குறிப்பிடத்தக்க . அன்  அவர் ேபசிய 
இனவாதக் க த் க்கள் இரத்தத்ைத உைறயைவக்கும் தன்ைம 
வாய்ந்தைவ.   

இ தியாக நான் ஒன்ைறக் கூறலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். த ல் மகாவம்ச சிைறயி ந்  
ெவளிேய வந்தாேல தவிர, ந ன ஜனநாயகத்ைதப் பற்றி ம் 
தமிழ க்கான நீதிையப் பற்றி ம் உங்களால் சிந்திக்க 

யா . கி. . ஐந்தாம் ற்றாண் ல் தன் ைறயாக 
இலங்ைகக்கு மனிதர்கள் வந்  கு ேயறியதாக ம் அப்ப  
வந்த விஜயனின் வரேவா தான் வரலா  ஆரம்பமாவதாக ம் 
சிறி ம் உண்ைமயற்ற, ற்றி ம் உண்ைமக்குப் றம்பான 
கற்பைன நிைறந்த ைல நம்பிேய தமிழைர இந்தத் தீவின் 
அந்நியர்களாகக் க கிறீர்கள்.  உண்ைம அப்ப யில்ைல.  
இற்ைறக்கு ஐயாயிரம் ஆண் க க்கு ற்பட்ட மனித 
எ ம் க்கூ  இதைனப் ெபாய்யாக்குகின்ற . "Balangoda 
Man" என்ற அந்த எ ம் க்கூ  விஜயன் வ ைகக்கு 

ற்பட்ட மனித வாழ்ைவ நி பிக்கிற . 

இற்ைறக்கு 7,000 ஆண் க க்கு ன் இலங்ைக கடலால் 
பிாிக்கப்படா  ெதன்னிந்தியாவின் ஒ  பகுதியாக 
இ ந்தெதன் ம் ெதன்னிந்தியாவில் அப்ேபா  வாழ்ந்  வந்த 
மக்களின் ெதாடர்ச்சிேய இலங்ைகெயன் ம் 7,000 
ஆண் க க்கு ன்னால் கைடசிப் பனி கத்தின்ேபா  பனி 
உ கியதால் கடல்நீர் மட்டம் 120 மீட்டர் உயர்ந்தைதய த்  
இலங்ைக இந்தியாவி ந்  பிாிக்கப்பட்ட ஒ  தீவான  
என் ம் கூறப்ப கிற . இந்தப் பிாிப்பின்ேபா  
ெதன்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த மக்க ம் இலங்ைகயில் வாழ்ந்த 
மக்க ம் கூடேவ கடலால் பிாிக்கப்பட்டார்கள் என்  சிங்கள 
ெதால் யல் நி ணரான சிரான் ெதரணியகல அவர்கள் 
கூறி ள்ளார். 

தமிழ ம் சிங்களவ ம் வந்ேத  கு களல்ல. ஓர் 
அ ப்பைடயான ெப ங்கற் பண்பாட் ந்   - megalithic 
culture - கிைளவிட் , வரலாற்  வளர்ச்சிப்ேபாக்கில் 
உ வான இ  ேதசிய இனங்கள். இ  இனங்க க்கும் 
அ ப்பைடப் பண்பா  ெபா வான . ஆனால், இந்த 
உண்ைமக்கு மாறாக தமிழைர வந்ேத  கு கள் என் ம் 
பைடெய ப்பாளர்கள் என் ம் பட்டம் சூட்  இன அழிப் ச் 
ெசய்கிறீர்கள். பிற்காலத்தில் இந்தியாவி ந்  காலத்திற்குக் 
காலம் பைடெய ப் கள் வந்த  உண்ைமதான். அ  
இலங்ைகக்கு மட் ம் உாிய தனிவிேசட இயல்பல்ல. 
மன்னர்கள் பைடெய ப்ப  இயல் . சிங்கள மன்னர்கள் 
சிங்கள இராச்சியங்க க்கு எதிராகப் 
பைடெய த்தி க்கின்றார்கள்; சிங்களச் சேகாதரர்கேள 
ஒ வ க்கு எதிராக ஒ வர் பைடெய த்தி க்கின்றார்கள். 
இ  பண்ைடய வரலாற்றில் ஓர் இயல் . ஆனால், இந்திய 
ஆதிக்கத்தின் மீ ள்ள பயத்தின் காரணமாக தமிழைர 
இந்தியா டன் இைணத் , தமிழைர இந்திய 
ஆதிக்கத்திற்கான க விகளாகக் க தி இந்தியா க்கு எதிரான 
உங்கள  வரலாற் ப் பைகைமைய ைவத்  த்தம் 

ாிகிறீர்கள்.  

ஐக்கிய இலங்ைகைய உ வாக்க எங்கள் தைலவர்கள் 
எவ்வளேவா பா பட்டனர். இலங்ைகக்கு வி தைலேகாாி 

தலாவ  ேதசிய இயக்கத்ைத ஆரம்பித்தேத ேசர். ெபான். 
அ ணாசலம் அவர்கள்தான். 'ெவசாக்' தினத்ைத வி ைற 
தினமாக்கப் பா பட்டவர் ேசர். ெபான். இராமநாதன் 
அவர்கள். ஆனா ம் நீங்கள் எங்கைள அழிப்பதில் 
அக்கைறயாக இ ப்பதனால் உங்க டன் நாங்கள் இைணந்  
வாழ யாத நிர்ப்பந்தத்திற்கு உள்ளாேனாம். அ  
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உங்களால்தான் ஏற்ப த்தப்பட்ட . அதற்கு நீங்கள்தான் 
ெபா ப் . தமிழ் மக்க க்கு எதிரான இனவாத அரசியைல 

ன்ென ப்பதில் காட் ம் அரசியல் திடசித்தத்ைத - political 
will - தமிழ் மக்கைள அழிப்பதில் காட் ம் அரசியல் 
திடசித்தத்ைத தமிழ் மக்களின் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காண்பதில் காட் வதில்ைல. இனிேமலாவ  தீர்  
காணேவண் ம் என்ற political willஐ நீங்கள் ெவளிக் 
காட் ர்களா? ள்ளிவாய்க்கால் இனப் ப ெகாைலயில் 
எ வதற்கான நீதிக்கான political willஐ நீங்கள் 
ெவளிக்காட் ர்களா?  

1982ஆம் ஆண்  சனாதிபதி ெசயலகத்தில் சில த்த 
அைமச்சர்க டன் ேபராசிாியர் ஏ.ேஜ. வில்சன் 
உைரயா ள்ளார். "The Breakup of Sri Lanka" என்ற 
தன  ல் "Before the Civil War" என்ற அத்தியாயத்தில் 
இரண்  த்த சிங்கள அைமச்சர்கள் உயர்நீதிமன்றம் பற்றிக் 
கூறிய க த்ைத அவர் பின்வ மா  கூ கிறார். - 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, give me one more minute. 

- "உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்களிடம் இ ந்  எமக்கு 
ேவண் யவாறான தீர்ப்ைப எம்மால் எப்ேபா ம் ெபற ம்; 
வண் , பதவி உயர் , ெசாகுசு பங்களா ேபான்றவற்ைற உயர் 
நீதிமன்ற நீதியரசர்க க்குக் ெகா த்தால் நாம் எதிர்பார்க்கும் 
தீர்ப்  ைகயில் தயாராக இ க்கும்" என்  அவர்கள் கூறியதாக 
அவர் எ தி ள்ளார். இத்தைகய நீதித் ைறயிடம் இ ந்  
நாம் ஒ ேபா ம் நீதிைய எதிர்பார்க்க யா . தமிழ் 
மக்க க்கு எதிரான இனவாத mindsetஐ ெகாண் ள்ள சிங்கள 
நீதிபதிகள் எப்ெபா ம் தமிழ க்கு எதிராகேவ நீதி 
வழங்குவார்கள். கண் ைடப் க்கு ஓாி  தமிழ் நீதிபதிகள் 
அமர் களில் அமர்ந்தி ந்தா ம் அவர்க ம் சிங்கள 
இனவாதத் தன்ைம ெகாண்ட நீதி நிர்வாகத் ைறக்கு 
கட் ப்பட்டவர்கேள ஆவர். ஆதலால் சர்வேதச 
விசாரைண லம் நம்பகமான நீதிைய நிைலநாட்டேவண் ம் 
என்பேத தமிழ் மக்களின் அவா. இதற்கு நீதி மனம்ெகாண்ட 
சிங்கள கனவான்க ம் அெமாிக்க அரசும் இந்திய அரசும் 
ஆவன ெசய்யேவண் ம். நீதியின்றிச் சமாதானம் இ க்க 

யா ; இலங்ைகயில் அைமதியின்றி இப்பிராந்தியத்தில் 
அைமதி நிலவ யா .  

 
[பி.ப. 6.04] 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  
இச்சைபயில் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற நிதி அைமச்சு 

சம்பந்தமான இந்த விவாதத்திேல நான் ஆங்கிலத்தில் 
உைரயாற் வதற்கு உத்ேதசித்தி ந்தேபாதி ம், நண்பர் 
சிறீதரன் அவர்க ைடய உைரக்குப் பிறகு, நா ம் இந்த 
அரசின் ஓர் அைமச்சர் என்ற வைகயில், சற் த் தமிழில் 
பதிலளிக்கலாம் என வி ம் கின்ேறன். நண்பர் சிறீதரன் 
வழைமேபால அவ ைடய பாணியில் மிக்க 
நம்பிக்ைகயீனத்ேதா  சமகால நிலவரங்கள் சம்பந்தமாக 
நீண்ட ேநரம் இங்கு உைரயாற்றினார். அந்த உைரயிேல இந்த 
அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த பின்னணி பற்றி ம் குறிப்பிட்டார். 
தமிழர்க ைடய வாக்குகளினால் ஆட்சிக்கு வந் விட் , 
தமிழர்க க்குத் ேராகமிைழக்கின்ற பாங்கிேல இந்த 
அரசாங்கம் நடப்பதாக ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் 
குற்றம் சாட் னார். இந்த நாட் ேல எல்லா சி பான்ைம 
இனங்க ம் ஏேகாபித்த ஆைணைய இந்த அரசுக்குக் 
ெகா த்தி க்கின்றன என்ப  உண்ைமயாக 
இ க்கின்றேபாதி ம்கூட, ன்னாள் ஆட்சியாளர்கைள 
ஆதாித்த கணிசமான சிங்களப் ெப ம்பான்ைம மக்க ம் அந்த 
ஆட்சியாளர்களின் அரக்கத்தனமான, மிகப் ப ேமாசமான 
நடவ க்ைககைளக் கண் க்கின்ற பாங்கிேல 
வாக்களித்தார்கள் என்ப ம் அந்த ஆட்சியாளர்களின் ஆட்சிக் 
காலத்தில் நடந்த ஊழல்கைள ம் கு ம்ப ஆட்சிைய ம் 
ெவ த்தார்கள் என்ப ம் அத டாக அவர்க ைடய ஆட்சி 
கவிழேவண் ய நிைல ஏற்பட்ட  என்பைத ம் நாங்கள் 
மறக்காமல் நிைன ப த்திேய ஆகேவண் ம். தனிேய 
சி பான்ைமச் ச கங்கள் மாத்திரம் ஒன்றிைணந்  ஓர் 
ஆட்சிைய மாற்ற யா  என்பைத நாங்கள் த ல் 
உளங்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தப் பின்னணியிேலதான் இன்  
தமிழினம் ப கின்ற அவலங்களி ந்  அவர்கைள 
வி விப்பதற்காக சில நடவ க்ைககைள - நம்பிக்ைகையக் 
கட் ெய ப் வதற்கான ஆரம்ப யற்சிகைள - இந்த 
அரசாங்கம் உளப் ர்வமாக எ த்தி க்கின்ற  என்பைத ம் 
நீங்கள் சற்  உளங்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  மிகப் பணிவாக 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  ஒ  சர்வேதச விசாரைண ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
எவ்வள தான் கூப்பா ேபா கின்றேபாதி ம்கூட, உள்ளக 
விசாரைணப் ெபாறி ைற சம்பந்தமாக இ க்கின்ற 
நம்பிக்ைகயீனங்கள் எப்ப  இ ந்தேபாதி ம்கூட, இந்த 
நாட் ேல நீதித் ைறயின் தைலவராக ஒ  தமிழைர இந்த 
அரசாங்கம் நியமித்தி க்கின்  என்ப  குறித் ம் நீங்கள் 
சற் க் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம். ஒ  நீண்டகால 
இைடெவளிக்குப் பிறகு ஒ  தமிழ் மகைன இந்த நாட் ன் 
பிரதம நீதியரசராக நியமித்த  மாத்திரமல்ல, மத்திய 
வங்கியின் ஆ நராகக்கூட ஒ  தமிழைர நாங்கள் 
நியமித்தி க்கின்ேறாம். [இைடயீ ] அ ெதாடர்பில், 
உங்க க்கு நம்பிக்ைகயீனம் இ க்கலாம்; இந்தப் 
ெபாறி ைற சம்பந்தமாக பிரச்சிைனகள் இ க்கலாம். 
அைதப்பற்றி நாங்கள் தாராளமாகக் கைதக்கலாம். அதனால் 
பிரச்சிைனகள் தீர்ந் விடப் ேபாவதில்ைல. இன்  நாங்கள் 
கடந்தகாலப் பிரச்சிைனகைளக் கிளறிக் கிளறிக் 
கைதப்பதன் லம் பிரச்சிைனக க்கான தீர் கைள 
அைடந் விட யா .  

கடந்தகாலத் தைலவர்க ைடய தவ கைள நாங்கள் 
சுட் க்காட்டலாம். அதில் தவறில்ைல. ஆனால், 
நிகழ்காலத்திேல இன்  நாங்கள் சகல சி பான்ைமயின ம் 
அதிகூ ய நம்பிக்ைகேயா  இந்த இரட்ைடத் தைலைமைய 
உ வாக்கியி க்கிேறாம். அதாவ , இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் தல் ைறயாக ஒ  ேதசிய அரசாங்கத்திேல 
ஒன்றிைணந்தி க்கின்றன.  1977ஆம் ஆண்  நிகழ்ந்த  
ேவ  அதிசயம். 1977ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு இந்த 
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ஒன்றிைணவின் லம் இன்  நிகழ்ந்தி ப்ப  ெசயற்ைகயாக 
ஒ  வைகயிேல எதிர்க்கட்சித் தைலைம என்கின்ற ஓர் 
ஆசனத்ைதத் தந் , அலங்காித் , அழகு பார்க்கின்ற அள க்கு 
இந்த அரசாங்கம் தன் ைடய ெப ந்தன்ைமையக் 
காட் யி க்கின்ற  என்பைத ம் நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இைத இந்த அரசாங்கம் ேபாட்ட பிச்ைசயாக நான் 
ெசால்லவில்ைல. ஆனால், அைதயிட்  நாங்கள் மிக ம் 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம். தமிழ் ேபசுகின்ற ச கம் என்ற 
அ ப்பைடயிேல அவர்க க்கு இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ ந்  அவர்க ைடய 
நடவ க்ைககைளத் தனிேய - [இைடயீ ] எனக்கு இ க்கின்ற 
ெசாற்ப ேநரத்திேல நான் ேபசேவண் ம். நீங்கள் அ த்த 
பாரா மன்ற அமர்விேல தாராளமாக இைதப்பற்றிக் 
கைதக்கலாம்; பதி க்குப் ேபசலாம். என் ைடய ஒேரெயா  
வாதம் என்னெவன்றால், நாங்கள் உளப் ர்வமாக இன்  
தமிழர்க ைடய அங்கீகாிக்கப்பட்ட தைலைமத் வமாக, மிகப் 
ப த்த ஓர் அரசியல் தைலைமயாக  இ க்கின்ற அண்ணன் 
இரா. சம்பந்தன் அவர்கைள எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
ைவத்தி ப்பதன் அ ப்பைட ேநாக்கேம சர்வேதச ச கத் க்கு 

ன்னால் எங்க ைடய ேநர்ைமைய நாங்கள் ெவளிக்காட்ட 
ேவண் ம் என்ப தான். ஜனாதிபதி அவர்கள் 
வி ம்பியி ந்தால் இதற்கு மாறாக தன் ைடய 
கட்சியிேல ள்ள ஒ வைர நியமித்தி க்கலாம்.  அவ்வா  
ெசய்யாமல் அவர் பாரா மன்ற ஜனநாயகத்தின் 
உண்ைமயான அபிமானிெயன்பைத  மிகத்ெதளிவாக 
சம்பந்தன் அண்ணன் அவர்கைள எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
நியமிப்பதற்கு உடன்பட் ப்பதன் லம் ெசய்  
காட் யி க்கின்றார் என்பைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ைத 
ஆட்சிக்குக் ெகாண் வந்தவர்கள் யார்? வி தைலப் கள் 
தமிழ் மக்கைளத் ேதர்தைலப் பகிஷ்காிக்கச் ெசான்னதன் லம் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைள ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் 
த த்த அந்தச் ெசயைலச் ெசய்தார்கள்  என்பைத ம் 
மறந் விடக்கூடா . நான் வி தைலப் கேளா  ஏ  
தடைவகள் உத்திேயாக ர்வ ேபச்சுவார்த்ைதகளிேல அரசின் 
கு விேல கலந் ெகாண்டவன் என்ற அ ப்பைடயி ம் 
ேநர யாக இைத அ பவித்தவன் என்ற அ ப்பைடயி ம்  
அவர்க க்குக் கிைடத்த அந்த உச்சக்கட்ட வாய்ப்ைப - 
சந்தர்ப்பத்ைத அவர்கள் அநியாயமாகத் தவறவிட்டார்கள் 
என் தான் குறிப்பிட வி ம் கிேறன்.  

பிரதமர் மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
ேமாதல் தவிர்ப்  ஒப்பந்தத்ைதக் ைகச்சாத்திட்டதன் லம் 
[இைடயீ ] இந்த நாட் ன் ெதற்கு மக்க க்கு மத்தியிேல 
பல னப்ப த்தப்பட்டார். அவர் மிக ம் தாராளத் 
தன்ைமேயா  நடந் ெகாண்டதன் லம் அதாவ , 

த்தத் க்குப் ேபாகாமல் இந்த ேமாதல் தவிர்ப்  
ஒப்பந்தத்தின் லம் மீண் ம் தமிழ் மக்கள் ஓர் 
அதலபாதாளத் க்குத் தள்ளப்படாத நிைலையப் பாவித்  
நாங்கள் ஒ  சாதாரணமான, ேநர்ைமயான அரசியல் தீர்ைவ 
ேநாக்கிப் ேபாகேவண் ெமன்  யற்சித்தேபா  ெதாடர்ந் ம் 
வி தைலப் கள் அந்த ேநசக்கரத்ைதத் தட் க்கழித்தார்கள் 
என்பைத நாங்கள் மறந் விட யா .  

ேதர்தைலப் பகிஷ்காித்ததன் லம் அவர்கள் ெசய்த அந்தப் 
ப பாதகச் ெசயல் மாத்திரமல்ல, சரத் ெபான்ேசகாைவ 'பீல்ட் 
மார்ஷல்' பதவிக்கு உயர்த்தியைதப் பற்றி ம் 
ேபசியி க்கிறீர்கள். [இைடயீ ] ஆனால் அேத 
ெபான்ேசகாைவ இேத தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் 

அேமாகமான ஆதரைவக் ெகா த்  ஜனாதிபதித் ேதர்த ேல  
ெவற்றியைடயச் ெசய்வதற்காக அவர்க ைடய வாக்குகைள 
அள்ளிக்ெகா த்தார்கள் என்பைத ம் நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். த்தம் ந்த ைகேயா  அந்த விடயத்ைதச் ெசய்த 
அந்த நிைலைமைய ம் நாங்கள் நிைனத் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். எனேவ, நாங்கள் எ த்ததற்ெகல்லாம் இந்த 
அரசாங்கைதக் குைறகூ வைத வி த் , அரசாங்கத்தின் நல்ல 
ேநாக்கத்ைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நான் 
உங்கைளக் கண் ப்பதற்காக, உங்கைள விமர்சிப்பதற்காகப் 
ேபசவில்ைல. ஆனால், ெதாடர்ந் ம் நாங்கள் வ க்கைள - 

ண்கைளத் தடவித் தடவி, ெசாறிந் ெகாண்   அரசியல் 
ெசய்ய யா .     

எங்கைளப் ெபா த்தமட் ேல மிக ேநர்ைமயாக நாங்கள்  
தமிழ் மக்களின் அவலங்கைளத் தீர்க்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
இன்   னர்வாழ்வளிப்   மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக ஒ  
தமிழைர நியமித்தி க்கின்ேறாம். அதன் லம் நாங்கள் தமிழ் 
மக்க க்கு ஒ  ெசய்திையச் ெசால்ல விைழகின்ேறாம். இன்  
அவ டாக யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள இரா வ காம்கைள 
அகற்றி, அந்தக் காணிகைள வி வித் , அப்பாவி மக்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்ப  சம்பந்தமாக உளப் ர்வமான 
நடவ க்ைககைள எ த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

இன்  தமிழ் மக்கள் மாத்திரமல்ல, ஸ் ம் மக்க ம் 
இரா வ காம்களினால் காணிகைள இழந்தி க்கிறார்கள். 
சிலாபத் ைறயிேல இ க்கின்ற கடற்பைட காமின் லம் 
அந்த நகரத்தி ள்ள ஸ் ம்க ைடய க் காணிக ேம 
அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற . அைத வி விக்க ேவண் ம் 
என்ப ம் ஸ் ம்க ைடய ேகாாிக்ைகயாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, இந்தப் பிரச்சிைனகள் 
தீர்த்  ைவக்கப்பட ேவண் ம். ல்ேமாட்ைட ெதாடக்கம் 
ெபாத் வில் வைர ம் அேதேபால நகாி ெதாடக்கம் த்தளம் 
வைர ம் பலவிதமான இடங்களிேல ஸ் ம்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகள் அபகாிக்கப்பட் க்கின்றன. 
இவ்வா  நாங்கள் வடக்கு, கிழக்கிேல உள்ள பல  
இடங்களி ம் காணிகைளப் பறிெகா த்தி க்கின்ேறாம். 
இவற்ைறெயல்லாம் இணக்கத் தீர்வின் லம், 
ேபச்சுவார்த்ைதயின் லம், ஒ  சாியான 
ெபாறி ைறயின் லம் தீர்த் க்ெகாள்வதற்காக, கடந்தகாலத் 
தவ கைள ஒ  க்குக் ெகாண் வ வதற்காக 
உண்ைமையக் கண்டறிகின்ற ஓர் ஆைணக்கு ைவ 
நியமிப்ப  பற்றி இன்  நாங்கள் ெதற்காசிய 
அரசாங்கங்கேளா ம் ேபச்சுவார்த்ைதைய ஆரம்பித்தி க் 
கின்ேறாம். நாங்கள் உளப் ர்வமாக இவ்வாறான 
நடவ க்ைககைளச் ெசய் ெகாண் க் கின்றேபா , 

லம்ெபயர் ச கம் இன்  யதார்த்தத்ைதப் 
ாிந் ெகாள்ளாமல் கடந்தகால வ க்கைளத் தடவிக்ெகாண்  

ெசய்கின்ற அரசிய ந்  வி பட ேவண் ம் என்  
சேகாதரத் தமிழ் ேபசும் ச கத்தின் மக்கள் ஆைணையப் 
ெபற்ற ஒ  கட்சியின் தைலைம என்ற அ ப்பைடயிேல நான் 
மிக விநயமாக, மிகச் சிேனக ர்வமாக இந்த ேவண் ேகாைள 
வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  

எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற ஒ  கூட்டம் - கடந்தகால 
ஆட்சியாளர்களின் கூ ப்பைடயாக இ க்கின்ற ஒ  கூட்டம் - 
எவ்வா  நடந் ெகாள்கின்ற  என்பைத இன்  
காைலயி ம்கூட நாங்கள் பார்த்ேதாம். உள்ளக விசாரைண 
அல்ல  சர்வேதச விசாரைண என்கின்ற இந்தச் 
சர்ச்ைசக்குள்ேள எப்ப யாவ  மீண் ம் ஆட்சிக்கு 
வந் வி வதற்கு அவர்கள் த ணம் 
பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஓர் ஆட்சி மாற்றத்ைதக் 
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ெகாண் வ வதற்காக ெதற்கிேல இ க்கின்ற அப்பாவி 
நாட் ப் றச் சிங்கள மக்கைள எப்ப யாவ  உசுப்ேபற்றி, 
உணர் ட்  அவர்கைளப் பாவித் க் ெகாள்வதற்குப் 
பார்த்தி க்கின்ற அந்தக் க குக க்கு நாங்கள் இைர 
ேபா கின்ற அரசியைலச் ெசய்யக்கூடா  என்பைத ம் மிகத் 
ெதளிவாக நான் ெசால் யாக ேவண் ம். எனேவ, 
வ க்கைளத் தடவிக் ெகாண் க்கின்ற வங்குேராத்  
அரசியல் இனிேமல் தமிழ் ச கத் க்கு ஒத் வரா  என்பைத 
நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நாங்கள் வ க்கைளத் தடவவில்ைல; நீதிையக் 

ேகட்கின்ேறாம்.   
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
கட்டாயம் நீதிையப் ெப வதற்காக நாங்க ம் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற அ ப்பைடயில் உங்கேளா  
ேசர்ந்  ேபாரா வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
அேதேநரம், ெதற்கில் இ க்கின்ற நாட் ப் றங்கைளச் ேசர்ந்த 
அப்பாவிச் சிங்கள மக்கள் மத்தியிேல உணர் கைளத் 

ண் வி வதற்குப் பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற ஒ சில 
அரசியல் சக்திக க்குத் தீனி ேபா கின்ற ேவைலையச் 
ெசய் விடக்கூடா  என்பைதத்தான் நான் மிக ம் பக்குவமாக 
உங்க க்குச் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இப்ெபா  
நான் சற் க் காட்டமாகப் ேபசினா ம்கூட, என்னால் 
இயன்றவைரயில் நான் எப்ெபா ேம மிக ம் ேநர்ைமயாக, 
யாைர ம் ண்ப த்தாமல் விஷயங்கைளச் ெசால்ல நா கின்ற 
ஒ வன் என்ப  உங்கள் எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். இந்த 
அ ப்பைடயில்தான் நான் இந்த விஷயங்கைளக் 
கூறேவண் ய கடப்பாட் ல் இ க்கின்ேறன் என்  ெசால் , 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத எனக்களித்த பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்க க்கு நன்றி கூறி அைமகின்ேறன்.  

[பி.ப. 6.16] 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அஊ பில்லாஹி மினஷ்ைஷய்த்தானிர்ரஜீம். 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த ஆகஸ்ட் 
17ஆம் திகதி நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்த ல் அ ராத ர 
மாவட்ட மக்களின் பிரதிநிதியாகத் ெதாிவாகி இச்சைபக்கு 
வந்  என  கன்னி உைரைய நிகழ்த்த வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித் 
தந்த இைறவ க்கு தற்கண் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் என  கன்னி 
உைரைய உங்கள் ன் நிகழ்த்தக் கிைடத்ததைனப் 
ேப வைகயாகக் க வேதா , அ ராத ர மாவட்ட 
வரலாற்றிேல தன் ைறயாக ஸ் ம் இனத்தவரான 
என்ைனப் பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பிைவத்த அந்த மாவட்ட 
மக்க க்கு, குறிப்பாக எனக்கு வாக்களித்  என்ைன ெவற்றி 
ெபறச்ெசய்த சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் கிறிஸ்தவ 
வாக்காளர்க க்கு என  மன வந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வரலாற் ப் கழ்மிகு அ ராத ர மாவட்டத்தில் 120 
கிராமங்களில் ஸ் ம்கள் வாழ்கின்றார்கள். எம  
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய சேகாதர சிங்களத் 
தைலவர்கள் இம்மக்கள  நலனில் அக்கைற டன் 
ெசயற்பட்டவர்கள். அேதேபான்  ெதாடர்ந் ம் ெசயற்பட 
ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்பார்ப் .  

இத்ேதர்த ல் நான் ெவற்றி ெப வதற்குச் சிங்களச் 
சேகாதரர்கள் க்கிய காரணமாக இ ந்தார்கள். இதற்கு ன்  
நடந்த ேதர்தல்களில் எம  மாவட்டத்தில் ஸ் ம்கள் பலர் 
ேபாட் யிட்டேபாதி ம் அவர்களால் ெவற்றிெபற 

யவில்ைல. இம் ைற என  ெவற்றிக்குச் சிங்கள மக்கள் 
அளப்பாிய பங்களிப் ச் ெசய்தார்கள். அந்தவைகயில் 
வரலாற் ப் கழ்மிகு அ ராத ர மாவட்ட மக்க க்குச் 
ேசைவ ெசய்வதற்கு இன்  எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத் ள்ள . எம  த்தவர்க டன் இைணந்  எம  
மக்க க்குச் சுபிட்சத்ைத ஏற்ப த்த 24 மணி ேநர ம் 
இயங்குவதற்கு நான் கங்கணம் கட் ள்ேளன்.  

கடந்த காலங்களில் இந்த நாட் ல் நிலவிய அசாதாரண 
சூழ்நிைலக்கு ற் ப் ள்ளி ைவத்  சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம், 
கிறிஸ்தவ சேகாதரர்கள் ஒ  தாய் வயிற் ப் பிள்ைளகள்ேபால 
வாழ்வதற்கான திய கத்ைத உ வாக்குவதற்காக ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் ெகளரவ 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இன்  
தைலைமத் வம் வழங்கி வ கின்றார்கள். ஐக்கிய, சுபிட்ச 
இலங்ைகைய உ வாக்குவதற்கு அவர்கள் ன்ென க்கும் 
திட்டங்க க்குப் ரண ஆதரைவ வழங்க ன்வ மா  
எதிர்க்கட்சி சேகாதரர்க க்கு நான் அைழப்  வி க்கின்ேறன்.  

இன்  எம  பிரேதசங்களில் மக்கள் அ ப்பைட 
வசதிகளின்றி வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள  வாழ்வில் 
வசந்தத்ைத ஏற்ப த் வதற்குக் கட்சி ேவ பா ன்றி நாம் 
எல்ேலா ம் ஒன் பட ேவண் ம். இந்தப் ெபா த் ேதர்த ன் 
பின் ேதசிய அரசாங்கம் ஒன்  உ வாக்கப்பட் ள்ள .  
இந்தத் ேதசிய அரைச அைமத்ததன் லம் நாட் ன் 
நீண்டகாலத் ேதைவ நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு எமக்குக் கிைடத் ள்ள அ ைமயான 
வாய்ப்பிைனப் பயன்ப த்தி இந்த வளர் க நாட் ைன 
வளம்மிக்க நாடாக மாற்ற நாம் எல்ேலா ம் இன, மத, கட்சி 
ேபதமின்றி ஆதர  வழங்க ேவண் ம்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வட மத்திய மாகாணத்தில் 
கணிசமான அள  மக்கள் சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்த நாட் க்கு உர ட் ம் 
விவசாயிகேள இதனால் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்தக் ெகா ர ேநாயி ந்  எம  
மக்கைளப் பா காப்பதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் பல்ேவ  
ெசயற்றிட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்தி வ கின்றார்கள். 
மக்க க்கு உடன் தீர்  ெபற் க் ெகா க்கப்படேவண் ய 
பிரச்சிைனகள் எம  பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்றன. 
இவ்வாறான பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  ெபற் க்ெகா ப்ப  
மக்கள் பிரதிநிதிகளான எம் ன் ள்ள ெபா ப்பாகும். 
எனேவதான் கட்சி ேவ பா கைள மறந்  அரசுக்கு இந்த 
இலக்குகைள ன்ென ப்பதற்கு ஒத் ைழப்  வழங்குமா  
எதிரணியி ள்ள எம  சேகாதரர்க க்கு நான் அைழப்  
வி க்கின்ேறன்.  

அ ராத ர மாவட்டத்தின் தலாவ  ஸ் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் ெதாிவாகி இன்  உங்கள் ன் 
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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ேபசுவதற்கு இந்த வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்தித் த வதில் எம  
கட்சித் தைலவர் ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத் பதி தீன் 
அவர்கள் க்கிய பங்கு வகித்தார். வர்த்தகம் மற் ம் ச க 
ேசைவயிலீ பட் ந்த என்ைன அரசிய க்கு அைழத்  
வந்ததில் ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத் பதி தீ க்கு க்கிய 
பங்குண் . எம  மக்கள் சார்பில் அவ க்கு நான் நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியி டாகப் 
ேபாட் யி வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பிைனத் தந்தைமக்கு 
அக்கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் என ம் என  மக்கள ம் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

என  மாவட்டத்தில் சி பான்ைமச் ச கமாக வாழ்கின்ற 
எம  மக்கள் கல்வியில் மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
வாழ்கின்றார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ்! எதிர்காலத்தில் விேசட 
திட்டங்கைள ஏற்ப த்தி அவர்களின் கல்விைய ேமம்ப த்த 
எண்ணி ள்ேளன்.  

இ வைர என  உைரையச் ெசவிம த்த சகல க்கும் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ற அேதேநரம், எனக்கு 
இங்கு ேபசுவதற்கு வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்தித் தந்த ெகளரவ 
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க க்கு மீண் ம் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித்  விைடெப கின்ேறன். அஸ்ஸலா  அைலக்கும் 
வரஹ்ம ல்லாஹி வபரகா ஹு. 

 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අනුරාධපුර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් 

මහත්මාට මම සුබ පතනවා.  

මීළඟට මහනුවර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහත්මාට ගරු සභාව අමතන්න ආරාධනා කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 6.22] 
 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී මට කාලය 
ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති වන්ත වනවා. 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් නාවලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් 
දීර්ඝ කාලයකට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට මට පත් වීමට  අවස්ථාව ලබා දුන්, 
විෙශේෂෙයන්ම නාවලපිටිය ආසනෙය් ජනතාවටත්, ඒ වාෙග්ම 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් මට ඡන්දය ලබා දුන් සහ ෙනොදුන් සියලු 
ජනතාවටත් මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය මා පථම ෙකොට 
පිරිනමනවා. නාවලපිටිය ආසනය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ජයගහණය කළ ආසනයක් . ඒ බව මා  
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා 
මට භාර දුන් ඒ කාර්ය ඉතා වුවමනාෙවන් යුතුව ඉෂ්ට කරන්නට 
මට අවශ්ය සහෙයෝගය ෙදමින්, නාවලපිටිය ආසනය ජනාධිපති 
මැතිවරණෙය් දී ඡන්ද 7,691කින් ජයගහණය කරවමින්, ඒ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් දී ඡන්ද 12,000කට ආසන්න 
ඡන්ද සංඛ්යාවකින් ජයගහණය කරවමින්  මා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර එවීමට මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව තීන්දු කිරීම  මා 
ෙබොෙහොම සතුටට පත් වන කාරණයක් ෙවනවා.   

මා 1997 දී ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ ෙවලා නාවලපිටිය, ගඟ 
ඉහළ ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් 
ෙවලා, මධ්යම පළාෙත් ෙදවතාවක් පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
හැටියට පත් වුණා.  ඊට පසුව ෙද්ශපාලන ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 
නිසා මා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත්ව එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට එක් වුණා.  ඉන් පසුව ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් 
උත්තරීතර ආයතනය වන  ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා. එය  මෙග් භාග්යයක් 
හැටියට මා දකිනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය 
ගත්තාම අවුරුදු විස්සකටත් අධික කාලයක් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු, ඒ වාෙග්ම පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරයකු සහ කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක 
සභාපතිවරයකුට පත් වීමට ෙනොහැකි වීම නිසා ඒ ආසනෙය්  
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් හට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවී 
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවක මට ඒ ආසනෙය් සංවිධායකත්වය 
ලැබිලා ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ 
අසාධාරණයට ලක් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය 
ගත්තාම පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය පුරා දසක ෙදකකටත් අධික 
කාලයක් එකම පක්ෂයක ෙද්ශපාලන නායකයන් පිරිසක් විසින් 
ෙනොෙයකුත් අකටයුතුකම් සිදු කර තිෙබන ආසනයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම් ඉතාම 
බලහත්කාරෙයන්, කිසිම නිත්යානුකූල තත්ත්වයක් ෙනොමැතිව 
ලබා ගනිමින් මහා ඉඩම් මං ෙකොල්ලයක් නාවලපිටිය ආසනය 
පුරාම සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු කීඩා අමාත්යවරයා නාවලපිටිය 
නගරෙය් තිෙබන පධානම පාසල වන මධ්ය මහා විද්යාලෙය් 
අක්කර 11ක් තිබුණු ඉඩෙමන් අක්කර 10ක් කඩා ශී ලංකා නිදහස් 
ගුරු සංගමයට ෙබදා දුන්නා. ඒ අනුව හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා ගුරු 
ගම්මානය සෑදුෙව් ළමයින් ෙසල්ලම් කරන කීඩා පිට්ටනිය මැදයි. 
අද මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැවතත් ඒ ළමයින්ට 
ෙසල්ලම් කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙලස. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ළමයි 1,200ක් හිටපු මධ්ය මහා විද්යාලය අද 
ළමයි 600ක් සිටින පාසලක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම 
අසාධාරණ තත්ත්වයක් නාවලපිටිය ආසනයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka 
R a i l w a y s  එකට අයිති ඉඩමක බලහත්කාරෙයන් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා ඒක රුපියල් 69,000ක වාර්ෂික බද්දකට 
ෙම් ෙද්ශපාලනඥයා අයිති කරෙගන තිබුණා. ඒක නැවත 
අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 12කට බදු දීලා තිෙබනවා. ඔහුෙග් 
නමටමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලි විස්තරයක් 2015.08.12ෙවනි 
දින "දිනමිණ" පතෙය් මුල් පිටුෙව් පළ ෙවලා තිබුණා. ෙමොකද, 
නාවලපිටිය ආසනයට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ෙහෝ ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙනොසිටි 
නිසා "පාඵ අම්බලෙම් වළන් බින්දා" වාෙග්යි ෙද්ශපාලන කටයුතු 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
විෙශේෂෙයන් ඉඩම් ගනු-ෙදනු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට අයුතු ෙලස ඉඩම් ලබා ෙදමින් ෙම් 
ෙද්ශපාලනඥයා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට උදවු කරන 
අයට වාසි ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ෙවෙසන සිසු දරුවන් ෙවනුෙවන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
ෙම් පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් පරීක්ෂණයක්  සිදු කරලා ඒ පාසෙල් 
ඉඩම් පමාණය ඒ පාසල් දරුවන්ට භුක්ති විඳීම සඳහා අවකාශ ලබා 
ෙදන ෙලසයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුතමනි, ෙම් රෙට් Sri Lanka 
Railways එකට අයත් ඉඩම් පිළිබඳව නිවැරදි සංගණනයක් කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, ඒවා ඉතාම ඉහළ වාණිජ වටිනාකමක් තිෙබන 
ඉඩම්. විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව සහ ෙකොළඹ 
තිෙබන ඉඩම්. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම නාවලපිටිය දුම්රිය 
අලුත්වැඩියා කිරීෙම්  අංගණයට අයත් ඉඩම. නාවලපිටිය දුම්රිය 
ස්ථානයට අයත් ෙම් ඉඩම්වල තක්ෙසේරුවක් අරෙගන, විනිවිද 
භාවෙයන් ඒවා ලබා ෙදනවා නම් සුදුසුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්ම 
තිෙබන දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් තක්ෙසේරු කරලා ඒවා 
නීත්යනුකූලව ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ඉතා ඉහළ මිලකට ලබා 
දිය හැකි ඒවා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් 25කට, රුපියල් 
50කට වාෙග් මුදලකට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් බද්දට 
අරෙගන ඒවා රුපියල් ලක්ෂ 1,1/2කට, රුපියල් ලක්ෂ 2කට 
වාෙග් මුදලකට තමයි බැංකුවලට කුලියට දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
විධියට විශාල අසාධාරණකම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් 
නිවැරදි කළ යුතු බව පකාශ කරන අතර මට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 06 වන අඟහරුවාදා 
පවත්වනු ලැෙබ්. 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 
இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

விவாதம் 2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத் 
ெதாடங்கும்.   
 

It being 6.30  p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Tuesday, 06th October, 2015. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

අ. භා. 6.30 ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා විසින් පශන්ය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2015 
ඔක්ෙතෝබර් මස 06 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය් ය. 

 
பி. ப. 6.30 மணிக்கு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா 

வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 

தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம                    
பி. ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

At 6.30  p.m., MR. DEPUTY  SPEAKER  adjourned Parliament 
without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 06th October, 
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන: 
විසර්ජන පනත: ෙයෝජනාව 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 
  
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 

අවතැන්වූවන් සඳහා වන සුබසාධන මධ්යස්ථානවල අඩුපාඩු 
කැලණි ග  ෙඟ් ජලය දූෂණය වීම 

 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
Appropriation Act : Resolution 
Telecommunication Levy (Amendment) Bill : 

Petition to the Supreme  Court 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Lack of Facilities in Welfare Centres for the 
Displaced 

Water Pollution of Kelani River 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : தீர்மானம் 
ெதாைலத் ெதாடர் கள் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

உயர் நீதிமன் க்கு ம  
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

இடம்ெபயர்ந்ேதார் நலன் ாி நிைலயங்களில் நில ம் 
குைறபா கள் 

களனி ஆற்  நீர் மாசைடதல் 

     ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී  
     
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
     මරණීය දණ්ඩනය බලාත්මක කිරීම 

ெதாைலத் ெதாடர்  அற  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
வாபஸ் ெபறப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

மரண தண்டைனைய நைட ைறப்ப த்தல் 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 
BILL: 
Withdrawn 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Revival of Death Penalty 





2015 ඔක්ෙතෝබර් 06  

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 06 වන අඟහරුවාදා  
 2015 ஒக்ேராபர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

Tuesday, 06th October, 2015 
_______________________ 

 

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

විසර්ජන පනත : ෙයෝජනාව 
ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : தீர்மானம் 
APPROPRIATION ACT:  RESOLUTION 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 

2015 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි බදාදා විවාද කර කල් තබන ලද 
ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායක 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා විසින් මතු කරන ලද රීති පශ්නය 
පිළිබඳව එකී ෙයෝජනා අද දින විවාදයට ගැනීමට ෙපර ගරු 
කථානායකතුමාෙග් තීරණය ලබා දීමට එතුමා එකඟ වූ නමුත් එම 
ෙයෝජනා අද දින විවාදයට ෙනොගන්නා බැවින් නුදුරු දිනයක දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී එම ෙයෝජනා නැවත විවාද කර අනුමත කිරීමට 
ෙපර ගරු කථානායකතුමා විසින් එකී තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව  දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

ெதாைலத் ெதாடர் கள் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
உயர் நீதிமன் க்கு ம  

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL: PETITION 
TO THE SUPREME COURT 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව 

“විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 

සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සෙමහි පිටපතක් ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i)     2015 වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154 ජ (4) වගන්තියට 

අනුව මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත 
ෙකෙරන නිර්ෙද්ශ; සහ 

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව. 
- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

(i)  (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2015 
මැයි 5 දිනැති අංක 1913/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය);  

(ii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 මාර්තු 25 දිනැති අංක 1907/19 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(iii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 අෙපේල් 1 දිනැති අංක 1908/29 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(iv) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 අෙපේල් 23 දිනැති අංක 1911/9 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(v) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජුනි 5 දිනැති අංක 1917/48 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(vi) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජුනි 16 දිනැති අංක 1919/33 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(vii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජුනි 29 දිනැති අංක 1921/7 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(viii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජූලි 20 දිනැති අංක 1924/9 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(ix) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 සැප්තැම්බර් 7 දිනැති අංක 
1931/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(x) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 මැයි 5 
දිනැති අංක 1913/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය;  

(xi) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව;  

(xii) 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව;  

(xiii) 2014 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව;  

(xiv) 2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව;  

(xv) 2014 වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව;  

(xvi) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(xvii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; සහ 

(xviii) 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් 
අයවැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු 
කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2015 [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 වර්ෂය සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக 
அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Chief Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඉඩම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් මැනුම් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව; සහ   

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්ෙග් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2014 වර්ෂය සඳහා සංචාරක සහ කීඩා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [කීඩා අමාත්යතුමා  ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අවතැන්වූවන් සඳහා වන සුබසාධන මධ්යසථ්ානවල 

අඩු පාඩු 
இடம்ெபயர்ந்ேதார் நலன் ாி நிைலயங்களில் நில ம் 

குைறபா கள் 
LACK OF FACILITIES IN WELFARE CENTRES FOR THE 

DISPLACED 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ். 

மாவட்டத்தி ள்ள 32 நலன் ாி நிைலயங்களில் 1,318 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4737 அங்கத்தவர்கள் வசித்  
வ கிறார்கள். இவர்க ைடய அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
ெதாடர்பில் காலத் க்குக் காலம் உாிய தரப்பினர் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைளப் ேபாதியளவில் எ க்கவில்ைல என்பைத 
அறியத்த கிேறன். யாழ். மாவட்டத்தில் த்தம் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்  நலன் ாி நிைலயங்களில் பல ஆண் களாக 
வசித்  வ கின்ற மக்க ைடய உடன த் ேதைவகளாகிய 
அவர்கள் வசித் வ ம் தற்கா க வதிவிடங்கைளத் தி த் தல் 
மற் ம் மலசலகூட வசதிகள், கு நீர் வசதிகள், சுகாதார 
வசதிகள் ஆகியவற்றிைன ேமம்ப த் தல் ெதாடர்பில் கடந்த 
காலங்களில் கூ ய கவனம் எ க்கப்பட் ப் பல 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இந்த ஆண்  மைழ 
காலத் க்கு ன்பாக நலன் ாி நிைலயங்க ைடய ேதைவகள் 
அைடயாளங்காணப்பட் , மக்க ைடய ேமற்குறிப்பிட்ட 
அ ப்பைட வசதிகள் ர்த்தி ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.  
குறிப்பாக வதிவிடங்களின் கூைரகள் தி த்தப்படல் ேவண் ம். 
ஆரம்ப காலங்களில் ெகா க்கப்பட் வந்த உலர் உண கள் 
இைடநி த்தப்பட் விட்டன. அதனால் அவர்கள் நாளாந்த 
உண த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்வதில் மிக ம் சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். ஆைகயால், அவர்கள் தம  ெசாந்த 
வாழ்விடங்களில் மீள்கு ேய ம்வைர இவ் ல ண  
வழங்கும் நைட ைற ெதாடரல் ேவண் ம்.   

ேமற்ப  நலன் ாி நிைலயங்களில் வசித்  வ கின்ற வறிய 
மாணவர்கள் கல்வியில் அபிவி த்தி ெப வதற்கு அவர்க க்கு 
பாடசாைலக் கல்விக்கு ேமலதிகமாக விேசட அ ப்பைடயில் 
கல்வி வசதிகள் வழங்கப்படல் ேவண் ம்.  இந்த நலன் ாி 
நிைலயங்களில் மிக ம் குைறந்த வசதிக டன் வாழ்ந் வ ம் 
மாற் த் திறனாளிக க்கான விேசட ெகா ப்பன கைள 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  
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ேமற்ப  நலன் ாி நிைலயங்களில் வாழ்ந்  வ கின்ற 
கணவைன இழந்த ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்க க்குாிய வாழ்வாதார நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். சில நலன் ாி நிைலயங்களில் 

ன்பள்ளிகள் இ ந்தா ம் அைவ சீராக இயங்க 
ைவக்கப்படவில்ைல. ன்பள்ளிகள் இல்லாத சகல நலன் ாி 
நிைலயங்களி ம் ன்பள்ளிகள் திதாக அைமக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். இ க்கின்ற ன்பள்ளிகள் யா ம் 
ேமம்ப த்தப்படல் ேவண் ம். கடந்த காலங்களில் விேசட 
அைமச்சரைவப் பத்திரம் லம் ெப மள  நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட்  யாழ். மாவட்ட ெசயலகத்தினால் நலன் ாி 
நிைலயங்க க்கான ேதைவகள் ஓரள  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ந்தன. தற்சமயம் நலன் ாி நிைலயங்கள் 
ெதாடர்பில் எவ்விதமான நடவ க்ைகக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன அங்கு வசிப்பவர்கள் 
என் ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வந் ள்ளனர். இந்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் 
மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ  .எம். 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் பின்வ ம் என  ேகள்விக க்கான 
பதிைல இந்த ேமலான அைவக்கு வழங்குவார் என 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

(அ) (i)  யாழ். மாவட்டத்தில் 32 நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 
அங்கத்தவர்கள்  வசித்  வ வைத அவர் 
அறிவாரா? 

      (ii)  ஆெமனில், அங்கு வசிக்கின்ற மக்க க்கான 
உலர் உண , கு நீர், மலசல கூட வசதிகள், 
கல்வி வசதிகள், ன்பள்ளி, நலன் ாி நிைலயக் 
கூைரத் தி த்த ேவைலகள், மற் ம் மாற் த் 
திறனாளிகள், கணவைன இழந்த ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கான 
வாழ்வாதாரம் ஆகியன ெதாடர்பில் 
குைறபா கள் இ ப்பதைன அறிவாரா? 

      (iii)  ஆெமனில், இ  ெதாடர்பில் நலன் ாி 
நிைலயங்க க்கான அ ப்பைட வசதிகள், 
வாழ்வாதாரம், கல்வி ேமம்பா  ஆகியன 
ெதாடர்பாக நடவ க்ைகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளனவா? 

      (iv) ஆெமனில், இ  ெதாடர்பாக ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
பற்றி ம் ேவைலகள் பற்றி ம் இந்த அைவக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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කැලණි ග  ෙඟ් ජලය දූෂණය වීම 
களனி ஆற்  நீர் மாசைடதல் 

 WATER POLLUTION OF KELANI RIVER 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

කැලණි ග  ෙඟහි ජලය දූෂණය වීෙම් පාරිසරික ගැටලුකාරි 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු 
කැමැත්ෙතමි.  

ඇෙමරිකානු බහු ජාතික සමාගමක් වන ෙකොකා ෙකෝලා 
සමාගෙම් බියගම නිෂ්පාදනාගාරෙය් විෂ රසායනික කාන්දු වීමක් 
ෙහේතුෙවන් පසු ගිය අෙගෝස්තු මස 17වන දා කැලණි ගඟ දැඩි 
ෙලස දූෂණයට ලක් වූ බවට මහත් ආන්ෙදෝලනාත්මක පුවතකින් 
එම ජලය පරි ෙභෝජනය කරන ජනතාවත්,  ෙපොදුෙව් පරිසරයට 
ආදරය කරන ෙබො ෙහෝ ෙදනාත් දැඩි කම්පනයට ලක් වුණා. ෙමහි 
බරපතළ කරුණ වූෙය් ෙමම හඳුනා ගැනීමට ෙපර අඹතෙල් ජල 
පවිතාගාරය හරහා ෙකොළඹ ආශිත ලක්ෂ 6කට වඩා වැඩි 
ජනතාවකට ද විෂ රසායනිකවලින් දූෂණය වූ ජලය නිකුත් වී 
තිබීමයි. පරිසරෙව්දින්  ෙපන්වා ෙදන ආකාරයට අෙගෝස්තු මස 
17වන දින විෂ රසායනික ලීටර 1,900ක් පමණ කැලණි ගඟට 
කාන්දු වී තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ දින ෙදකක පමණ කාලයක් ෙකොළඹ 
ආශිත පෙද්ශයට ජලය ලබා දීම අත් හිටුවා අඹතෙල් ජල 
පවිතාගාරෙය් ජල ෙපරහන් පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම පිරිසිදු 
කිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිදු වුණා. 
එහි ෙපරහන් පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ජලය ෙබදා හැරීම අත් 
හිටුවීම නිසා ද මණ්ඩලයට අතිවිශාල පාඩුවක් සිදුව තිෙබනවා. 
ෙම් වන විට අදාළ සමාගම විසින් යම් වන්දි මුදලක් රාජ්ය 
ආයතනවලට ෙගවා ඇති බවක් ජනමාධ්ය වාර්තා කළා. එෙසේම ඒ 
සමඟ සමාගමට එෙරහි පරීක්ෂණ හා නීතිමය කටයුතු නතර වී 
ඇති බවක් ද වාර්තා වනවා. ෙමවැනි බරපතළ සිදු වීමකින් පසුව 
එවැනි සිදු වීම් ඉදිරියට වළක්වා ගැනීම සඳහා වන කිසිදු 
බැඳීමකින් ෙතොරව අදාළ සමාගම කියාත්මක වීම ගැටලුවක් වන 
අතර එමඟින් උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්යමය අවදානම දැරීමට සිදුව 
ඇත්ෙත් රෙට් ජනතාවටයි.  

ඇෙමරිකානු බහු ජාතික සමාගමක් වීම නිසාෙවන් රජෙය් 
නිලධාරින් ෙම් පශ්නය හමුෙව් මුනි වත රකින  බව ද, ෙමම සිදු 
වීමට සෘජුව මැදිහත් විය යුතු ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සැබෑ ෙලසම ෙකොකා 
ෙකෝලා සමාගෙම් සිදු කළ විනාශයට එෙරහිව පියවර ගැනීමට 
අවශ්ය පරීක්ෂණ කටයුතු නිසි පරිදි කියාත්මක කර ෙනොමැති 
බවට ද ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් නිර්මාණය වී තිෙබනවා.   

අප දව්ය කාන්දු වූ මුල් අවස්ථාෙව්දී මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් එම අපජලෙය් නිදර්ශක නිසි පරීක්ෂාවට ලක් කර ෙනොමැති 
බවට බරපතළ ෙචෝදනාවක් එල්ල වනවා. කැලණි ගඟට කාන්දු වී 
ඇත්ෙත් ඩීසල් වන බවට වන ෙකොකා ෙකෝලා සමාගෙම්ම 
පැහැදිලි කිරීම ඒ නිසාම ඔවුන් පුනරුච්චාරණය කරන බව 
පැවෙසනවා.   

ෙකෙසේ වුවද, වාර්තා වන අන්දමට ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙමම අපජලෙය් නිදර්ශක ඉන්දියාෙව් 
පර්ෙය්ෂණායතනයකට ෙයොමු කර පරීක්ෂා කිරීෙම්දී තහවුරු වී 
ඇත්ෙත්,  4-ෙමතිලිමයිඩෙසෝල් නම් විෂ සහිත කාබනික 
සංෙයෝගය කැලණි ගඟට කාන්දු වී ඇති බවයි. එම සංෙයෝගය 
ජලය ලීටරයකට මිලි ගෑම් 0.5ක් තරම් ඉතා විශාල පමාණයක් මිශ 
වී ඇති බවට තහවුරු වී තිෙබනවා. ෙම් අනුව ෙපනී යන්ෙන් ෙම් 
පිළිබඳව කියාත්මක විය යුතු මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙම් 
ගැටලුවට නිසි මැදිහත් වීමක් සිදු කර  ෙනොමැති බවයි.  

සංෙශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනෙත් 23 
(ආ) වගන්තිය යටෙත් ෙකොකා ෙකෝලා නිෂ්පාදනාගාරය පවත්වා 
ෙගන යාම සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් නිකුත් කර තිබූ 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපතය අෙගෝස්තු මස 20වැනි දින 
තාවකාලිකව තහනම් කරනු ලැබුවා. එෙසේ තහනම් කරනු ලැබුෙව් 
කර්මාන්තශාලාෙවන් කැලණි ගඟට ඩීසල් කාන්දු වූ බවට නැඟුණු 
ෙචෝදනාව නිසායි. නමුත් අෙගෝස්තු මාසෙය් 31වැනි දින නැවත 
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වරක් තාවකාලිකව පරිසර ආරක්ෂණ බලපතය ලබා ෙදමින් 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කරන්ෙන්, සමාගෙම්ම කරුණු 
දැක්වීමයි.  

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවනම පරීක්ෂණයක් කර, ඒ පිළිබඳ 
විමර්ශන කියාවලියක් ආරම්භ කර ෙනොෙවයි, ෙමය කර 
තිෙබන්ෙන්. සමාගම කියන ෙදයම කියන තත්ත්වයට මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය පත් ෙවලා තිෙබනවා. එනම්, ඔවුන් ද කියන්ෙන් 
ෙමම ඩීසල් කාන්දු වීම කර්මාන්තශාලාෙව් නඩත්තු කටයුත්තකදී 
අහම්ෙබන්, අත්වැරදීමකින් සිදු වූවක් බවයි. ෙමය අහම්ෙබන් සිදු 
වූ බව හා කාන්දු වී ඇත්ෙත් ඩීසල් බව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
නිසි පරීක්ෂාවකින් ෙතොරව සනාථ කර ඇත්ෙත් ෙකෙසේ ද යන්න 
ගැටලුවක්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ, "ෙම්ක අහම්බයක්" 
කියා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය තීරණයක් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද 
කියන එක. ඒ ෙවනුෙවන් කරන ලද පරීක්ෂණ ෙමොනවාද, 
කාෙගන්ද කට උත්තර ගත්ෙත්, කරුණු විමසා සිටිෙය් කාෙගන්ද 
කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගත යුතුව තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, පෙද්ශවාසීන්  පවසන ෙතොරතුරුවලට අනුව 
ෙකොකා ෙකෝලා නිෂ්පාදනාගාරෙයන් පසු ගිය කාලය පුරාම 
පිරිපහදු කිරීෙමන් ෙතොරව කැලණි ගඟට අපජලය මුදා හැරීම සිදු 
කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් ඔවුන්  මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය ෙවත පැමිණිලි කර ඇති බව ද වාර්තා වනවා. ෙම් 
සමාගෙම් අපජලය කැලණි ගඟට මුදා හරිනවා කියා පෙද්ශවාසීන් 
මීට ෙපරත් මධ්යම පරිසර අධිකාරියට පැමිණිලි කර තිබුණා. එවන් 
තත්ත්වයක් තුළ ෙමය අහම්ෙබන් සිදු වූ අපදව්ය කාන්දුවීමක් ෙලස 
තීරණය කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති බව පරිසරෙව්දින්ෙග් 
අදහසයි.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2008.01.25වන දින අංක 
1533/16 දරන ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව ෙසේවකයන් 25ෙදෙනකුට 
වැඩි පමාණයක් ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිදු කරන සියලුම බීම වර්ග 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කර්මාන්ත පවත්වා ෙගන යාම සඳහා පනෙත් 
23ආ වගන්තියට අනුව පරිසර ආරක්ෂණ බලපත ලබාගත යුතුයි. 
2008.02.01වන දින අංක 1534/18 දරන ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව 
එහි උපමානයන්ට යටත්ව පිරිපහදු කළ අපජලය බැහැර කිරීම සිදු 
කළ යුතු අතර, කර්මාන්තශාලාෙව් භාවිත කරන විෂ රසායනික 
දව්ය ෙහෝ ගිනි ගන්නාසුලු දව්ය හැසිරීම සම්බන්ධ පූර්ෙවෝපායන් 
ආදිය ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගැසට් නිෙව්දනවල ඉතාම 
පැහැදිලිව සඳහන් වනවා.  

නමුත්, අනාවරණය වන අන්දමට ෙකොකා ෙකෝලා සමාගෙම් 
ගිනි ගන්නාසුලු දව්ය ෙහෝ විෂ රසායනික හැසිරවීෙම්දී අවශ්ය පූර්ව 
ආරක්ෂිත උපාය මාර්ග නිසි පරිදි කියාත්මක කර නැහැ.  

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කරන පරිදි ඩීසල් ෙහෝ ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරන පරිදි 4-
Methylimidazole යන රසායනික දව්ය කැලණි ගඟට නිදහස් වී 
ඇත්ෙත් ෙම් නිසායි. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය එකක් කියනවා; මධ්යම පරිසර අධිකාරිය තවත් එකක් 
කියනවා. රසායනික දව්ය හා ෙතල් වර්ග කැලණි ගඟට කාන්දු වීම 
වැළැක්වීම සඳහා පූර්ව ආරක්ෂිත උපාය මාර්ග ෙයොදා ෙනොමැති 
කර්මාන්තශාලාවකට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපත  නිකුත් කෙළේ ෙකෙසේද යන්න ගැටලුසහගත 
වන අතර, තාවකාලිකව අත් හිටවූ බලපතය නැවත වරක් දින 
10කට පසුව තාවකාලික බලපතයක් ෙලස ලබා දුන්ෙන් ෙමම 

පූර්ව ආරක්ෂිත උපාය මාර්ගවලට පිවිසීෙමන් අනතුරුව ද යන්න 
පැහැදිලි කළ යුතුයි. තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා; නැවත 
තාවකාලික බලපතයක් ලබා ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, නැවත තාවකාලික බලපතයක් ලබා දීම සඳහා 
අනුගමනය කරන ලද පිළිෙවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් ෙසල්ලම් කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතත් 
සමඟයි. ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් ෙපොවන්ෙන් විෂ සහිත ජලයයි. ඒ 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගත යුතුයි, ෙම් බලපතය නැවත ලබා 
දුන් ආකාරය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව.   

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ඇත්තටම, අමාත්යවරු ෙදෙදෙනක් ෙමයට සම්බන්ධයි, 
ජල සම්පාදන  හා ජලාපවහන අමාත්යවරයා වාෙග්ම මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය භාර අමාත්යවරයාත්. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු මන්තීතුමනි,-   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිළිතුරු ෙදකම ඔබතුමාට ලැබිලා තිෙබනවා ද? [බාධා 

කිරීමක්] ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ ෙදෙකන් ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ,  
කියන්ෙන්.    

 
මම පහත සඳහන් පශ්නවලට පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. 

1.  අෙගෝසත්ු මාසෙය් කැලණි ග ෙඟ් ජල දූෂණ සිදුවීෙම්දී ඊට 
ෙහේතු වී ඇත්ෙත් කවර රසායනික සංෙයෝගදැයි 
හඳුනාෙගන තිෙබ් ද? 

2.  ඒ අතර 4-Methylimidazole නම් විෂ සහිත කාබනික 
සංෙයෝගය ෙනොමැත්ෙත්ද? 

3.  අෙගෝසත්ු මාසෙය් කැලණි ග ෙඟ් ජල දූෂණ සිදුවීම නිසා 
රාජ්ය ආයතනවලට සිදුවූ පාඩුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද? 

4.  ජල දූෂණයට අදාළ නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ් ද? නීතියට 
පිටින් වන්දි ෙගවීමක් සිදු වූෙය් නම් ඒ ෙවනුෙවන් නීතිමය 
පියවර ගැනීම නතර කරන ලද්ෙද්ද? 

 ෙමොකද, වන්දි ෙගවීම, වන්දි තක්ෙසේරු කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එක දැනගන්න ඕනෑ. එෙසේ නැත්නම්, නීතිෙයන් 
පිට, යට ගනු - ෙදනු හරහා ද ෙම් වන්දි ෙගවීම සිදු වූෙය් 
කියන එක දැනගන්න කැමැතියි.  

5.  ජල දූෂණ සිදු වීම ෙවනුෙවන්  ෙකොකා ෙකෝලා ශී ලංකා 
සමාගම  වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇද්ද?  ඒ කවර 
ආයතනවල ට, කවර පමාණෙයන්ද? ඒ සඳහා වන වන්දිය 
තක්ෙසේරු කරන ලද්ෙද් කවර ආයතනයක් ද? 

6.   ෙකොකා ෙකෝලා බියගම කර්මාන්තශාලාවට පරිසර 
ආරක්ෂණ බලපතය ලබා දීම සඳහා පූර්ව ආරක්ෂිත උපාය 
මාර්ග සථ්ාපිත කිරීම ඇතුළු සියලු ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ඇති 
බවට සහතික වන්ෙන් ද? 

7.   ෙමම ජල දූෂණය සිදු වීම සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට සිදු වන 
පරීක්ෂණ හා නීතිමය පියවර තිෙබ් ද?  එෙසේ නම් ඒවා 
කවෙර්ද? 
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8. කැලණි ගඟට මුදා හැරුණු සියලු කර්මාන්තශාලා අපජල 
මූලාශ ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙගන ඇති කියා මාර්ගය 
කුමක්ද කියා දැනගන්න කැමැතියි.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
රජය ෙවනුෙවන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය අමාත්යාංශ 

ෙදකකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට පිළිතුර අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් මෙගන්ද, නැත්නම් පරිසර අමාත්යතුමාෙගන්ද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නය අනුව, රජෙයන් තමයි මට පිළිතුර ඕනෑ. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් පශ්නයට මට ෙහට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. පරිසර  

අමාත්යතුමාත් සමඟ කථා කරලා, මම පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. 
ෙමොකද, පරිසර අමාත්යාංශය දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
පැවරිලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට මම ඔබතුමාට ෙහට 
පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] අෙප් අමාත්යාංශයට අදාළ 
කරුණු සාකච්ඡා කරලා මම පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එක පශ්නයක් නිසා, එකතුෙවලා එක උත්තරයක් ෙදන්න 

පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, රජය ෙවනුෙවන් එක පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්න පුඵවන් ෙන්ද? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔව් 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විද්යාත්මක ෙහෝ  හරවත් 

ෙහෝ  විෂයානුබද්ධ මූලාශයන් මත පදනම්ව ෙබදා දී තිෙබන තරම 
ෙමයින් ෙපෙනනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම ආණ්ඩුෙවන් 
පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, ඒ පශ්නයට රජෙයන් පිළිතුරක් 

ලබා ෙදන්න පුළුවන් ද? [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 එතුමා ඉන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] නමුත් ෙදන්නාම පිළිතුරු 

ලබා ෙදන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.  එෙහම පිළිෙවතක් නැහැ.   

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදන්නාම එකට අරෙගන එක්ෙකෙනක් පිළිතුර ෙදන්න. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමා ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

මම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. 

 
 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Minister you can reply on behalf of both 

Ministries. Can you not? Then, he will be satisfied.  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, I will reply. Sir, of the two Ministers, I am the 

only Cabinet Minister present in the House. The other is a 
Deputy Minister.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes. The Hon. Member can ask another Question 

subsequently, if he is not happy with your reply.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Actually, you will be replying on behalf of the 

Government. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් පශ්න පැන 

නඟින්ෙන්, - 

223 224 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මා හිතන හැටියට ඔබතුමා අහපු පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න 

එතුමා එකඟ වුණා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් 

සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා  ජලාපවහන මණ්ඩලෙයන් මා අසා 
තිෙබන පශ්නවලට ෙමතුමා මට  සම්පූර්ණ පිළිතුරු  ලබා ෙදනවා 
නම් මා ඊට එකඟ ෙවනවා. ඒ ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර පදනම් කර ෙගන, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්නය කි ව්වාට පසුව ආපසු 

විවාද කරන්න බැහැ. පශ්න පැන නඟින්ෙන් ගැසට් පතය ෙහෝ 
විෂයයන් බල බලා ෙනොෙවයි. කැලණි ගඟ දූෂණය වන ෙකොට එය 
අදාළ වන්ෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
විතරයි, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් ගැසට් පතය ෙවන තැනක, ඒ 
නිසා ඒක ෙවන්න බැහැ කියලා ගැසට් පතය බල බලා පශ්න - 
අර්බුද  - පැන නඟින්ෙන් නැහැ. අර්බුද පැන නඟින්ෙන් අර්බුද 
විධියටයි. ඒ ඒ ආයතනවලට විෙශේෂ විෂයයක් පැවරිලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුවක් හැටියට එයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ෙමොන 

අමාත්යාංශයට අයිති වුණත් අප මුළුමහත් රජය නිෙයෝජනය 
කරමින්  ඊට පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා. ඒ වගකීම මා බාර ගන්නවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පරිසර අමාත්යාංශය 

සම්බන්ධ ෙකොටසට පිළිතුරු දීෙම් හැකියාව මට තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම් සභා ගර්භෙය් 

සම්පදාය අනුව පශ්නයක් පැන නැඟුණාම අමාත්යාංශ කීපයක් 
ෙවන ෙවනම ඊට පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක හරි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
කැබිනට් අමාත්යවරෙයකු හැටියට මා අමාත්යාංශ ෙදකටම 

අදාළව පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. මධ්යම පරිසර අධිකාරියත් එක්ක 
කථා කරලා මා ඊට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  ඔබතුමාෙග් 
රීති පශ්නය මතු කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු රූපවාහිනිෙයන් විකාශනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා  යම් වාරණයක් ෙනොකළ අතර, ෙම්  
සභාෙව් කටයුතු රූපවාහිනිෙයන් විකාශනය කිරීෙම් දී ඒ රූප 
රාමුවල ෙවනසක් කිරීමට ඉඩ ෙනොලැෙබන ආකාරයට 
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගයක් ඒ ආයතනවලට  ලබා දීම අවශ්ය යැයි 
කියා මා හිතනවා. මා එෙසේ කියන්ෙන්, ඒ පිළිබඳව මා කරපු 
නිරීක්ෂණයක් අනුවයි. ඒ නිරීක්ෂණය කුමක්ද, සිද්ධිය කුමක්ද 
කියන කාරණය  මා විස්තර කරන්න යන්ෙන් නැහැ.   ඒ නිසා,   
රීති පශ්නයක් හැටියට  මා ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා මතු කළ රීති පශ්නය ගැන අපි පක්ෂ 
නායක රැස්වීෙම්දී කථා කරමු.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, එතුමාෙග් අදහස වුෙණ්- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can discuss at the Party Leaders' Meeting as to 

what exactly happened.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් මතු 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය 

පත ෙය්, දිනට නියමිත කටයුතුවල ෙයෝජනා අංක 13 යටෙත් 
තිෙබන "විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත"  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක් වී ඇති බව ඔබතුමා විසින් 
මීට විනාඩි කීපයකට ඉස්සර ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් 
දුන්නා. අදාළ ෙපත්සම ඊෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ 
අවස්ථාෙව්දී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් කර ගන්නා බව  
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එය එෙසේ කරනවාද  නැද්ද කියන  ෙද් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, your comments on this, 

please. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි Secretary-General ටත් දැනුම් දුන්නා,  ඒ ෙයෝජනාව 

ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා කියලා. We will be withdrawing Item 
No. 13 today. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
It will be done at the right time. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is a time to withdraw.  It will be withdrawn 

soon after - [Interruption.] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු 

කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

පසු ගිය දිනක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටියා,  ආරක්ෂක 
හමුදාවලට එෙරහිව ෙදමුහුන් විෙශේෂ අපරාධ අධිකරණයක් ෙම් 
රෙට් පිහිටුවන්නට යන කාරණය ගැන විවාදයක් අවශ්ය බව. 
නමුත් ෙම් සතිෙය් වැඩසටහන තුළත් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් දීලා 
තිෙබන බවක් ෙපෙනන්නට නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ආරක්ෂක හමුදා කඳවුරු 
ඇතුළට ගිහිල්ලා ෙපොලීසිය විමර්ශන කරනවා. හමුදා නිලධාරින්ට 
විරුද්ධව පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා. එය ෙම් රෙට් දැවැන්ත පශ්නයක්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Committee on Parliamentary Business  එෙක් දී ඒ ගැන 

කථා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ගැන පසු ගිය පක්ෂ 

නායක රැස්වීමකදී සාකච්ඡා කළා.  අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
"විවාදයක් ෙදනවා" කියලා. නමුත් ෙම් වන විට ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් පිට රට ඉන්ෙන්. විෙද්ශ ඇමතිතුමාත් පිට රට 
ඉන්ෙන්. ෙමතුමා ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ගැන කියනවා. ඒත් 
එෙහම ෙදයක් ඒ ෙයෝජනාෙව් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකද නැත්ෙත්?  

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

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ඔව්, එතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන ෙද්වල් ෙම් කථා කරන්ෙන්. 

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මන්තීතුමා ඉංගීසි දන්ෙන් නැද්ද? එෙහම ෙදයක් නැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ එෙහම එකක්. එතුමාට ෙපෙනනවා 

ඇති. දැන් ෙමතැන, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඉන්නවා. මම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙදමුහුන් අධිකරණයක් 
තිෙබනවා ද කියලා? තිෙබනවා ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ විනිසුරන් ෙම් 

අධිකරණයට නඩු අහන්න  එනවා; නීතිඥයන් එනවා. ඒ වාෙග්ම 
පරීක්ෂකයන් එනවා; අධි ෙචෝදකයන් එනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම 
එකතු ෙවලා ෙම් නඩු අහනවා. එෙහම වන විට ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්? ෙදමුහුන් කියන නම 
නැති වුණාට ෙම්ක පැහැදිලිවම විෙද්ශ අධිකරණයක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදමුහුන් කියන වචනයක් 

නැහැ. ෙම් අතින් දාෙගන. [බාධා කිරීම්] 
 
(ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පිරිසක් බැනරයක් 

පදර්ශනය කරන ලදී.) 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் சில எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் ஒ  

பதாைகையக் காட்சிப்ப த்தினார்கள்.) 
(At this stage some Members of the Opposition displayed a banner.) 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker)  
ෙමවැනි ෙද්වල් ෙම් ගරු සභාෙව්  පදර්ශනය කිරීෙමන් 

වළකින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය්  කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අර බලන්න, ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] 

ඒකටයි කෑ ගැහුෙව්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්]  
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන 

කටයුතු ආරම්භ කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අෙප් හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙදමුහුන් 
අධිකරණයක් ගැන  සඳහන් ෙවනවා ද කියලා. There is no 

hybrid court. ෙදමුහුන් අධිකරණයක් කියන ෙදයක් නැහැ. නැති 
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපි හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහමු,  hybrid court එකක් තිෙබනවා ද 
කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. Order, please!  ඔබතුමන්ලා දැන් 

ඔය බැනරය පදර්ශනය කළා  ෙන්.  කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  
සභාෙව් කටයුතු පවත්වාෙගන යාම සඳහා  ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 

ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Deputy Speaker, සාමාන්යෙයන් ෙමවැනි සිදු වීමක්  

වුණාම අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් මූලසථ්ානය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා උපවාසය 
කරනවා ෙන්. එතුමා අද  ඒ වාෙග් උපවාසය ෙනොකර,  අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ මන්තීවරුන් බැනර් එකක් 
අල්ලා ෙගන  සිටිද්දී   එතුමාෙග්  mobile phone  එෙකන් එම 
බැනරෙය්  පින්තූර ගන්නවා මම දැක්කා. එතුමා එෙහම කළාම, 
ඊට පසුව සිදු ෙවන්ෙන් අපට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට mobile 
phones  ෙගන ඒමට  අවසර නැති වන එකයි. [බාධා කිරීම්] 
එතුමා එවැනි ෙදයක්  ෙනොකළ යුතුව තිබුණා. එතුමන්ලාෙග් 
වුවමනාව වන්ෙන් ෙමවැනි ෙද්වල්වලින් තමන්ට අවශ්ය වූ 
පසිද්ධිය ලබා ගැනීම විතරයි.  එය අපි කවුරුත් දැක්කා. 
ඒෙකන් සිදු වන්ෙන් අපි කාටවත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට 
mobile phone  එකක් ෙගන එන්නට අවසර නැති වන එකයි. 
එය අෙප් අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමක් ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා,  ඔබතුමාෙග් අදහස් වටිනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ෙගෞරවය රැක ගැනීම අප සියලු ෙදනාෙග්ම  
වගකීමක් ෙවනවා. එම නිසා ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීෙම් අරමුණ 
වන්ෙන්,  පින්තූර ලබා ගැනීම නම්  - [බාධා කිරීමක්]   ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙකොටි සංවිධානෙය් 

නායක පභාකරන් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වන්න ගිෙය් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] පභාකරන්ෙගන් සල්ලි ගත්ෙතත් නැහැ. පභාකරන්ෙගන් 
සල්ලි ගත්ත, ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා පවත්වපු අයට ෙම් කථාව 
කියන ෙකොට රිෙදනවා. ඒක අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. 
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කරුණාකර ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදාව බිලි ෙදන්න එපා. ෙම් 
රෙට් හමුදාව සුද්දන්ෙග් අධිකරණයකට පාවා ෙදන්න එපා. ඒ 
අපරාධය කරන්න ඉඩ තියන්න බැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්, - 
[බාධා කිරීම්] 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 

අනුගමනය කළ යුතු රීති තිෙබනවා. අපට පත්තර ෙගනැල්ලා 
කියවන්න බැහැ, ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ඒවා කියවන්න කියලා 
කියන්න බැහැ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා mobile phone එකක් 
ෙගනැල්ලා,  බාල පචාරය සඳහා ඒ mobile phone එෙකන් ෙම් 
බැනරය රූපගත කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් බැනර් එක ඉවත් කරන්න ඕනෑ. පර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපට 
ෙමෙහම කියා  කරන්න බැහැ.  තමන්ට ඔළුෙව් අමාරුවක් 
තිබුණාට,  තමන්ෙග් හිෙත් තිෙබන මනස්ගාතවලට අනුව විවාද 
ඉල්ලන්න බැහැ. තමන්ෙග් ෙගදර තිෙබන පශ්න ගැන ෙමතැන 
ඇවිල්ලා කථා කරන්න බැහැ.  ඒවා ගැන ෙමතැන විවාද ඉල්ලන්න 
බැහැ. ෙනෝනාෙග් තිෙබන පශ්න, කුස්සිෙය් තිෙබන පශ්න, 
කක්කුස්සිෙය් තිෙබන පශ්න ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න 
බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් වැදගත් කරුණු ගැන කථා 
කරන්නයි. කිසිම සාධකයක් නැතුව විවාදයක් ඉල්ලන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙමම සභාෙව් කටයුතු කර ෙගන යෑම සඳහා ගරු මන්තීවරුන් 

සන්සුන් ෙවන්න. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම්කට ඉඩ  

ෙදනවා ද? [බාධා කිරීම්] 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර ඔය බැනරය ඉවත් කරන ෙලස මා ගරු 

මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා සභාෙව් 
කාලය ෙගොඩක් ලබා ගත්තා.  [බාධා කිරීම්]  

මීළඟට, පධාන කටයුතු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බැනර් එක උස්සාෙගන ආෙයත් එනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එළියට දමන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ඉල්ලා 

සිටිනවා, කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැබ තුළ ඔය විධියට 
හැසිරීෙමන් වළකින්න කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් මන්තීවරුන්ට 
කරුණාකර ඔය ස්ථානෙයන් ඉවත්ව යන්න කියලා පැහැදිලිව 
කියන්න සිද්ධ ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආසනවලට යන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය 
ස්ථානෙයන් ඉවත් වුෙණ් නැත්නම්, සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව 
අත් හිටුවන්නට සිදු ෙවනවා. ගරු මන්තීවරුන් හතර ෙදනාම 
කරුණාකර ඔය ස්ථානෙයන් ඉවත් ෙවන්න. කරුණාකර ගරු 
මන්තීවරුන් තමන්ෙග් ආසනවලට යන්න. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර ගරු මන්තීවරුන් ඔය බැනර් එක ඉවත් කර ෙගන 
තමන්ෙග් ආසනවලට යන්න. [බාධා කිරීම්]  සභාෙව් කටයුතු 
පවත්වාෙගන යෑම අපහසු නිසා ෙමම සභාව  විනාඩි 10කට අත් 
හිටුවන්නට තීරණය කරනවා. 

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 
අ.භා.1.50ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.50 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 1.50 p.m. and then resumed.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, අංක 01.  

  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of 
the Parliament, henceforth, the hours of sittings of Parliament on 
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays shall be 1.00 p.m. to 7.30 
p.m. and on Fridays shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays Standing 
Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. On Tuesdays, 
Wednesdays, Thursdays and Fridays at 7.30 p.m. Mr. Speaker 
shall adjourn the Parliament without question put.” 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
“That notwithstanding the motions agreed to by Parliament on 
23.09.2015, and this day, the hours of sitting on Tuesday 06th 
October, 2015 shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 6.30 p.m. Mr. 
Speaker shall adjourn the Parliament without question put.” 
 

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

 

සථ්ාවර කාරක සභාව (ව්යවසථ්ාදායක) 
நிைலயியற் கு  (சட்டவாக்கம்) 

STANDING COMMITTEES (LEGISLATIVE) 
 

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

“That two Legislative Standing Committees be appointed to be 
designated Standing Committee “A” and Standing Committee 
“B” respectively. 

That each Committee do consist of fifteen (15) Members and that 
the Speaker be empowered to add not more than fifteen (15) 
additional  Members to serve on the Committee during the 
consideration of any particular Bill; 

That four (04) Members shall be the quorum of each 
Committee.” 

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

 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ெதாைலத்ெதாடர்  அற  (தி த்தம்) 

சட்ட லம் 
TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 

BILL 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I wish to withdraw Item No. 13 on the Order 

Paper.- Telecommunication levy (Amendment) Bill. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Does the House agree? 

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

 
අවසර ෙදන ලදුව  පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Bill, by leave, withdrawn. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 සැප්තැම්බර් 22 වැනි 

දා මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) ය ටෙත් 
පශ්නයක් අසමින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු - ෙදනුව පිළිබඳවත්, ඒ ගනු 
- ෙදනුව වසන් කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයන් පිළිබඳවත්, ඒ 
සඳහා මැදිහත් වී සිටින පුද්ගලයන් පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ඒ 
පරීක්ෂණය දියත් වුණු ආකාරෙය් පවතින සැක මුසු තැන් 
පිළිබඳවත් ගරු අගාමාත්යවරයාෙගන් කරුණු විමසා ඒකට 
පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැන් මට ෙපෙනන විධියට පරීක්ෂණ යටපත් 
ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කියාවලිෙය් මුළුමනින්ම සැකමුසු 
තැන් ඇති කරලා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරක් ලබා දීමත් ෙමතරම් කාලයක් පමාද 
කිරීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටද ෙම් කරුණු 
වසන් කිරීම සඳහා යම් පයත්නයක් දියත් ෙවමින් තිෙබන බවයි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සැප්තැම්බර් 22 වැනිදා එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා වුණාට මා එය ෙයොමු කෙළේ දින 
හතරකට පමණ ෙපර. ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය 18 වැනි දා විතර. මා 
පසු ගිය 22 වැනි දා ම පිළිතුරක් බලාෙපො ෙරොත්තු වුණා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් 
වන විට දින 18කට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
තවමත් ආණ්ඩුෙවන් නිශ්චිත පකාශයක් නැහැ. ෙහට පිළිතුරු 
ෙදනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් සතිෙය් පිළිතුරු ෙදනවාද කියා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්නය ඔෙහේ ඇෙදමින් යන තත්ත්වයක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපරත් මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය 
විමසා සිටියා. ඒ නිසා මා ආණ්ඩුෙවන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොයි ෙමොෙහොෙත්ද, කවදාද 
කියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලබන පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 

වාරෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම එම පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදනවා. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 06  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය්දී උත්තර ලබා ෙදයි. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු හිරුනිකා 

ෙපේමචන්ද මහත්මිය. ඔබතුමියෙග් ෙයෝජනාෙව් අංක 01 සහ අංක 
08 කරුණු සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
වර්තමානෙය් පරීක්ෂණයට ලක් වන අධිකරණය ඉදිරිෙය් පවතින 
කරුණු නිසා එම කරුණු ෙදක ෙනොමැතිව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඒ කාරණා 

සම්බන්ධෙයන් නීතිමය වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණා පිළිබඳව යම් කිසි දැනුවත් කිරීමක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කළාට කමක් නැහැ ෙන්. නමුත් නීතිමය 
වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අගතියට පත් පාර්ශ්වයට වාසියක් ෙහෝ අවාසියක් සිදු ෙනොවන 

අයුරින් ඔබතුමියෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.   

 
මරණීය දණ්ඩනය බලාත්මක කිරීම 

 மரண தண்டைனைய நைட ைறப்ப த்தல் 
REVIVAL OF DEATH PENALTY  

[අ.භා. 1.55] 
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"බාල වයස්කාර දරුවන් දූෂණය ෙකොට, ඔවුන්ට දරුණු ෙලස වද දී, 
ඔවුන් කෲර ෙලස ඝාතනයට ලක් කිරීම සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙවමින් 
පවතින නඩුවලදී ගරු අධිකරණෙයන් වැරදිකරුවන් ෙලස නම් කරන 
පුද්ගලයින් හට මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම අද ඉතාම 
සුවිෙශේෂ දිනයක්. මීට අවුරුදු 20කට කලින් 1995 ජුනි 9 වැනි දා 
මාෙග් පියා, දිවංගත භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනාෙවන් 
මෙග් පියා සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, ෙමයයි. එය 1995 ජූනි 9 වන 
දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 890 වන තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

 "නීතිගරුක, යුක්තිගරුක හා ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ෙගොඩ 
නැඟීෙම් අභිලාෂෙයන් දැනට අධිකරණය විසින් පනවනු ලබන 
නමුත්, අකියව පවතින මරණීය දණ්ඩනය (එල්ලුම් ගස) නැවත 
කියාත්මක කිරීමට පියවර ගත යුතු යයි  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව අදහස් 
කරයි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට අවුරුදු විස්සකට 
කලින් තමයි මෙග් පියා එම ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. එදා සිට අද -
2015 වර්ෂය - වන තුරු ෙම් රෙට් අපරාධ රැල්ල අඩු ෙවලා ද, වැඩි 
ෙවලා ද එෙහම නැත්නම් තිබුණු පමාණයමද; ඒ වාෙග්ම 
පචණ්ඩත්වය අඩු ෙවලාද, වැඩි ෙවලා ද එෙහම නැත්නම් තිබුණු 
පමාණයමද කියා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වතාවට ලංකාව 
ඇතුළත මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වුෙණ්, 1976 ජුනි මාසෙය් 
23 වැනි දායි. ඒ, මාතර මහාධිකරණෙයන් මරණීය දණ්ඩනය 
නියම කළ පුද්ගලෙයකුටයි. එදායින් පසුව අද වන තුරු "මරණීය 
දණ්ඩනය" කියා ගරු විනිශ්චයකාරතුමන්ලා පකාශයට පත් 
කළත්, ඒ මරණීය දණ්ඩනෙයන් නියම වන්ෙන් අවම වශෙයන් 
අවුරුදු විස්සක වාෙග් සිර දඬුවමක් පමණයි. ෙම් සිර දඬුවම් කාලය 
තුළදී ඒ වැරදිකරුවාට ෙනොෙයකුත් විධිෙය් බන්ධ නිවාඩු ලබා  
ෙදනවා. ඒ නිවාඩුවලට ෙවසක් මාසෙය් ලබා ෙදන නිවාඩු අයත් 
ෙවනවා. ෙනොෙයකුත් ආගමික උත්සවවලදී ලබා ෙදන නිවාඩු 
අයත් ෙවනවා. අවුරුදුවලට ලබා ෙදන නිවාඩු අයත් ෙවනවා. 
අපරාධකරුවාෙග් කල් කියාව ෙහොඳ නම් යම් කිසි නිදහසක් ලබා 
ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් ජනාධිපති සමාව ලබා ෙදනවා.  ඒ අනුව 
ෙනොෙයකුත් විධිෙය් දරුණු අපරාධ සිදු කළ අපරාධකරුවන් ෙම් 
අවුරුදු විස්ස ඇතුළතදීම දඬුවම් ලබන්ෙන් නැහැ. ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ඔවුන් ෙම් අවුරුදු විස්සම සිර දඬුවම් විධියට ගත 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අතරතුරදී ඔවුන්ට ෙනොෙයකුත් සමාවන් ලැබී 
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් කල් කියාව ෙහොඳ නම් ඔවුන් එළියට 
එනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපරාධකරුවන් අද 
අපරාධයක් සිදු කර, ඊළඟ දවෙසේත් -ඒ අපරාධකරුවන්ම- 
නැවතත් එවැනි අපරාධයකට ෙපළෙඹන්ෙන් ඇයි කියන ෙද් 
තමයි, ෙමතැන තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒකට මූලික ෙහේතුව තමයි, ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක 
කරන ආයතන අපරාධකරුවන්ට පළමු අපරාධෙය්දී -පළමු 
වැරැද්ෙද්දී- හරියට දඬුවම් ලබා ෙනොදීම. ඒකට ෙහොඳම 
උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ෙම් ළඟදී මම පුවත් පත් ෙදකකම 
සිදුවීම් ෙදකක් සම්බන්ධ ලිපි දැක්කා. එක පුවත් පතක තිෙබනවා, 
දස හැවිරිදි දැරියට ෙපොදු වැසිකිළිෙය්දී අතවර කරලා කියා. 
අතවරය සිදු කළ පුද්ගලයා ඊට කලින් තවත් අවස්ථාවකදී පන්ති 
කාමරයක් තුළ ඒ විධියටම තවත් ළමෙයකු අපෙයෝජනය කර 
තිෙබනවා. ඊ ටත් කලින් ඔහුෙග් විෙනෝදාංශය වී තිෙබන්ෙන්, 
වැසිකිළිවලට එබිලා කාන්තාවන් එම කර්තව්යය කරන ආකාරය 
බලා ෙගන සිටීමයි. ෙමය ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවන්වලදී 
ෙපොලීසියට පැමිණිලි කළ සිද්ධියක්. එෙහත් ෙපොලීසිය ෙම් 
සම්බන්ධව හරියට නීතිය කියාත්මක ෙනොකළ නිසා තමයි, 
අවසානෙය් තවත් දරුෙවකුට ෙම් වාෙග් සිද්ධියකට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු වුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම තවත් පුවත් පතක දැක්කා, ෙපම්වතා විසින් දූෂණය කළ 
දැරිය අතින් අත ගියපු සිදු වීමක් සම්බන්ධ ලිපියක්. ෙපම්වතා 
විසින් එම දැරිය දූෂණය කළ පසුව ඒකට දඬුවමක් ෙනොලැබීම 
නිසා ෙම් දැරිය ඊට පසුව ති-වීලර් පදවන පුද්ගලෙයකුෙග් අතටත් 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ගිහින් අවසානෙය් ෙම් දැරියෙග් 
ජීවිතෙය් තරුණ කාලය වැය වන්ෙන් ෙමොන වාෙග් ෙදයකටද 
කියන කාරණය ගැන අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මිනිසුන් නීතියට අවනත 
වන්ෙන් දඬුවමට තිෙබන බය නිසායි. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම මනුෂ්යෙයකු දඬුවමට තිෙබන බය නිසා තමයි 
නීතියට අවනත වන්ෙන්. නැත්නම් කිසිම ෙකෙනක් නීතියට 
අවනත වන්ෙන් නැහැ ෙන්. අප ෙම් දඬුවම් පමුණුවන්ෙන් ෙකොයි 
විධියටද කියන තැන තමයි අපට වැරදිලා තිෙබන්ෙන් කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය ෙවන්ෙන්, ළමා 
අපචාරවලට සහ දූෂණවලට, විෙශේෂෙයන්ම ළමයින්ව ඝාතනය 
කිරීම්වලට තිෙබන දඬුවම් පමාණවත් නැහැ කියන එකයි. දැනට 
තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය අනුව ස්තී දූෂණ, ළමා අපචාර සහ 
ඝාතන සම්බන්ධෙයන් අෙප් රටට සංෙශෝධන ෙදකක් ෙගනාවා. 

1995 අංක 22 දරන සංෙශෝධනෙය්දී "ව්යවසථ්ාපිත සත්ී 
දූෂණයක්" කියන්ෙන් කුමක්ද කියා හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවුරුදු 16ට අඩු දැරිවියන් 
කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකැමැත්ෙතන් සංසර්ගෙය් ෙයොදවා ගැනීම 
තමයි ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ව්යවස්ථාපිත ස්තී දූෂණයක් හැටියට 
හඳුන්වා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් නීතිය අනුව අවුරුදු 18ට අඩු 
සියලුම උදවිය දරුවන් විධියටයි සලකන්ෙන්. අවුරුදු 16 සිට 
අවුරුදු 18 දක්වා දරුවන්ට, දැරිවියන්ට වන සාධාරණය ෙමොකක්ද, 
ඒ වින්දිතයන්ට වන සාධාරණය ෙමොකක්ද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් ෙමතැනදී පශ්නයක් -ගැටලුවක්- මතු ෙවනවා.  

අනික් කාරණය, ස්තී දූෂකයකුට, ළමා අපචාරකයකුට -
ළමයකු දූෂණය කළ පුද්ගලයකුට- ලැෙබන අවම දඬුවම වන්ෙන් 
අවුරුදු 7 සිට අවුරුදු 20 දක්වා ලැෙබන සිර දඬුවමයි. අපට තිෙබන 
පශ්නය තමයි ෙම් දඬුවම පමාණවත් ද කියන එක. මා විශ්වාස 
කරනවා ෙම් සිර දඬුවම ජීවිතාන්තය දක්වා විය යුතුයි; වින්දිතයා 
ඝාතනය කර තිෙබනවා නම්  අනිවාර්යෙයන්  මරණ දඬුවම නියම 
කළ යුතුයි කියා.  

පසු  ගිය දවස්වල මාධ්යෙයන් ෙහේතු ඵල ධර්මතාව ගැන කියා 
තිෙබනවා මා දැක්කා. අපි දඬුවම් කළ යුත්ෙත්, ඵලයට ෙනොෙවයි, 
ෙහේතුවටයි කියලා සඳහන් කර තිබුණා. ෙම්  අපරාධ රැල්ල බිහි 
වීමට ෙහේතු වුණු සාධක තමයි අපි මැඬ පවත්වන්න ඕනෑ කියලා 
සඳහන් කර තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් 
පුද්ගලයකු අපරාධකරුවකු වන්න ෙහේතු රාශියක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. අප වාෙග් තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටක අපරාධකරුවකු බිහි 
වන්න ෙහේතුව ෙහොය ෙහොයා ඉන්න අවස්ථාව තව ටිකක් කල් 
ගිෙයොත් කවදාවත් අපරාධකරුවන්ට ලබා දිය යුතු දඬුවම ලබා 
ෙදන්න බැහැ. ෙහේතු ෙහොය ෙහොයා ඉන්න ගිෙයොත් කවදාවත් අපට 
අවශ්ය ෙද් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා පැහැදිලිව ඔබතුමාට 
කියනවා, ෙහේතු ෙහොය ෙහොයා ඉන්න ෙවලාෙව් මරණ දඬුවම ලබා 
දීම තමයි  අපට තිෙබන ඉක්මන්ම සහ එකම විසඳුම කියලා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රට තවමත් සංවර්ධනය 
ෙවමින් පවතින තුන්වන ෙලෝකෙය්  රටක්. ෙම් රට ඇතුළත 
මිනිසුන්ෙග් ආකල්පමය ෙවනසක් සිද්ධ කරන්න ඕනෑ. 
අධ්යාපනෙය්  විශාල ෙවනසක් සිද්ධ කරන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පවුලක වුණත් කාන්තාවට තිෙබන තැන දැරිවියකට 

තිෙබන තැන බලන්න. පුංචි උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, පිරිමි 
දරුවකු සහ ගැහැනු දරුවකු ඉන්න පවුලක වැඩි අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්ෙන් -වැඩි ගරුත්වය ලබා ෙදන්ෙන්- පිරිමි දරුවාටයි.  කෑම 
පිඟාන වුණත් වැඩිෙයන් ෙබදලා ෙදන්ෙන් පිරිමි දරුවාටයි.  
"ගැහැනු දරුවාට නම් වැඩිපුර උගන්වන්න ඕනෑ නැහැ, පිරිමි 
දරුවා තමයි උගන්වලා ඉස්සරහට යවන්න ඕනෑ, ගැහැනු දරුවා 
දෑවැද්දක් දීලා ඉතා ඉක්මනින් කසාද බන්දලා ෙදන්න ඕනෑ" 
කියන ආකල්ප තමයි අෙප් රෙට් ෙදමාපියන්ෙග් ඔළුවල මුල් බැස 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආකල්පවල ෙවනසක් සිද්ධ 
කරන්න ඕනෑයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

අනික් කාරණය, මරණ දඬුවම නියම කිරීම තුළින් මිනිසුන්ෙග් 
මානව අයිතිවාසිකම්, ජීවත් වීෙම් අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය 
වනවායි කියලා ෙබොෙහෝ අය කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපට ෙම් ව්යවස්ථාෙවන් ලබා දී තිෙබන සෑම 
මානව අයිතිවාසිකමක්ම නීතියට යටත්. මා ඔබතුමාට 
උදාහරණයක් ෙපන්වා ෙදන්නම්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14.(1) 
(ඌ) ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් රට තුළ ඕනෑම තැනක යාෙම් ඒෙම් 
අයිතිය අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අපට ඕනෑ තැනක 
යන්න එන්න පුළුවන්. හැබැයි, අධි ආරක්ෂක කලාපවලට යාම 
සම්බන්ධෙයන් අපට  නීතිෙයන් වාරණය කර  තිෙබනවා. අපට ඒ 
පෙද්ශවලට යන්න හැකියාවක් නැහැ. එයින් ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා, අපට අයිතිවාසිකම් ලබා දී තිෙබනවා වාෙග්ම 
අෙනක් පැත්ෙතන් නීතිෙයන් ඒවා වාරණය කර තිෙබන ආකාරය; 
යම් තාක් දුරකට අවම කර තිෙබන ආකාරය. අෙප් සෑම 
අයිතිවාසිකමක්ම නීතියට යටත්ය කියන එක තමයි එයින් පැහැදිලි 
ෙවන්ෙන්.  

නීති පද්ධතිෙය් තිෙබන සමහර අඩු පාඩු නිසා 
නිවැරදිකරුවන්ට මරණ දඬුවම නියම ෙවලා අවසානෙය් "අපි 
මරණ දඬුවම දුන්ෙන් වැරදිකරුවකුට ෙනොෙවයි ෙන්ද?" කියලා 
සමහර අවස්ථාවල අපට ෙගොඩක් කනගාටු ෙවන්න සිදු ෙව්වි 
කියන එක මා පැහැදිලිව පිළි ගන්නවා. ඒක තමයි අපට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය. හැබැයි, නිවැරදිකරුවකුට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
දක්වාම ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් නිවැරදිභාවය ඔප්පු කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. දැනට මරණ දඬුවම නියම වූ අයකුට 
අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තමන්ෙග් 
නිවැරදි භාවය ගැන කියන්න පුළුවන්. මරණ දඬුවම නියම වුණු 
අය සම්බන්ධෙයන් අද වන ෙකොට අභියාචනාධිකරණෙය් තිෙබන 
නඩු පමාණය  623ක්. ඒ 623 ෙදනාටම මරණ දඬුවම නියම ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ 623 ෙදනා සම්බන්ධ නඩු නැවතත් දැන් 
අභියාචනාධිකරණෙය්  අහනවා. 

අෙනක් කාරණාව තමයි, ෙම් මුළු රෙට්ම ෙනොෙයකුත් 
කාරණාවලට දැනට මරණ දඬුවම නියම වුණු පුද්ගලයන් 501 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් 501 ෙදනාෙගන් විසිෙදෙනක් ෙහෙරොයින් 
ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ අය. අෙනක් 481 ෙදනාම මිනී මැරුම්, සත්ී 
දූෂණ, මං ෙකොල්ලකෑම් වැනි ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා 
තිෙබන අය. ෙම් 481 ෙදනාෙගන්  සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් 
ළමයින් දූෂණය කරලා ඝාතනය කළ අය,  ස්තීන්  දූෂණය කරලා 
ඝාතනය කළ  අය. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් 
පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන් අද ෙවන ෙතක් ෙම් ෙගොල්ලන්ට නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි කියන කාරණයයි. ඔබතුමා  
දන්නවා, දැනට අවුරුදු  පහෙළොවකට, දහසයකට කලින් රීටා 
ෙජෝන්ස් කියන තරුණියව සමූහ දූෂණයට ලක් කරලා කාක 
දූපෙත් මරා දැම්ම බව. ඒ වැරදිකරුවන් අද ෙවන ෙතක් සිරබත් 
කනවා; ඔවුන්ට මරණීය දණ්ඩනය නියම ෙවලා නැහැ. අද වන 
ෙකොට අෙප් නීති පද්ධතිෙය් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඇති හැකි 
ෙකනාට ෙවනම නීතියකුත්, නැති බැරි ෙකනාට ෙවනම නීතියකුත් 
තිෙබනවා. ඒක අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා.  
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පසු ගිය දවස්වල කුරාම් ෙෂයික් කියන පුද්ගලයාෙග් 
ෙපම්වතිය දූෂණය කරලා, ඔහුව ඝාතනය කරලා තිබුණා.  ඔහු 
එංගලන්තෙය් පුරවැසිෙයක්. ඒ පුද්ගලයාව ඝාතනය කළ එකට 
අත් අඩංගුවට ගත් වැරදිකරුවාට ලබා දුන් දඬුවම මදියි, ඒක වැඩි 
කරන්න කියලා  ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
නීතිපතිතුමා මහාධිකරණයට ගිහින් කිව්වා. බිතාන්ය ජාතිකෙයක් 
ෙවනුෙවන් එෙහම කියන නීතිපතිතුමාට, දූෂණය ෙවලා  කෲර 
ෙලස ඝාතනය වුණු යාපනෙය් අහිංසක දැරිය ගැන කථා කරන්න 
බැරි ද, එෙහම නැත්නම් ඒ ගැන කථා කිරීෙම් අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා ද? මම කියන්ෙන් අනාගතය ගැනයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඊට කලින් අධිකරණෙයන් වැරදිකරුෙවකු කළ 
පුද්ග ලයකු සම්බන්ධෙයන් ෙම් දඬුවම වැරදියි, ෙම් දඬුවමට වඩා 
වැඩි දඬුවමක් දිය යුතුයි කියලා අෙප් ලංකාෙව් මනුසස්ෙයකුට වුණු 
අසාධාරණයක් පිළිබඳව ලංකාෙව් නීතිපතිතුමා කථා කර 
තිෙබනවා ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔන්න ඕක තමයි 
අපට තිෙබන පශ්නය.  

මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් නීති පද්ධතිෙය්  ෙනොෙයකුත් අඩු 
පාඩු තැන් තිෙබන බව. අපි ෙම් අඩු පාඩු සකස් කර ෙගන  ඉදිරියට 
යා යුතුයි. ඒ අඩු පාඩු සකස් කර ගන්නා ගමන් අෙප් සමාජය 
ඇතුෙළේ ෙලොකු ආකල්පමය ෙවනසක් සිද්ධ කරන්නත් ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කල්පනා කර 
බලන්න, පසු ගිය දවසක කෲර ෙලස ඝාතනය කළ පුංචි දැරිය 
හරියට බත් ටික අනාෙගන කන්න පුළුවන් ළමෙයකුත් ෙනොෙවයි 
කියන කාරණය. ෙම් ගරු සභා ගැෙබ්  සියයට  95ක්ම  ඉන්ෙන් 
එක්ෙකෝ අම්මා ෙකෙනක්, නැත්නම් තාත්තා ෙකෙනක්;  එෙහමත් 
නැත්නම් අම්මා ෙකෙනක් ෙහෝ තාත්තා ෙකෙනක් ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න ෙකෙනක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න හැම ෙකනාටම ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා, "අද ෙම් ෙද් 
ෙම් දරුවාට වුණා නම් ෙහට  ඒක මෙග් දරුවාට ෙවන්න 
පුළුවන්ය" කියන කාරණය ගැන හිතන්න. හැබැයි, එෙහම හිතන 
ගමන් අෙනක් අතට මට හිෙතනවා, "ඒක ඔෙබ් දරුවාට ෙවන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙමොකද, ඔබ සියලු ෙදනාම ඇති හැකියාව තිෙබන, 
බලය තිෙබන, බලෙයන් යමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන 
උදවිය. අෙප් දරුවන්ට එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් 
අපි නිකම් ඉන්ෙනත් නැහැ, අපට තිෙබන බලයත් එක්ක. හැබැයි 
අපට තිෙබන හැකියාව, ගමක ඉන්න අහිංසක අම්මා ෙකෙනකුට 
තිෙබනවාද, තාත්තා ෙකෙනකුට තිෙබනවා ද? අපට තිෙබන දරු 
කැක්කුමම තමයි ඒ අහිංසක අම්මාටත්, ඒ අහිංසක තාත්තාටත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අප ෙම් කාරණය ගැන ඉතාමත් මානුෂීය 
හැඟීෙමන් බලන්න ඕනෑ කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.        

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉස්සරහට  මටත්, ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථීර කරන රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත් ෙනොෙයකුත් පශ්න එයි. ඒ සෑම පශ්නයකටම, 
සෑම ගැටලුවකටම, සෑම  ෙචෝදනාවකටම ෙකළින් හිටෙගන 
උත්තර ෙදන්න අප ෙදන්නාම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  මට 
මතකයි, මෙග් තාත්තා එදා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැත්, ෆීලික්ස් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථීර කළාම පත්තරවල 
මාසයකට වැඩි කාලයක්, "ඇයි ෙම් වාෙග් කෲර ෙද්වල් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා කරන්ෙන්?" කියලා පශ්න කරලා 
තිබුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම සිංහල, ෙබෞද්ධ 
ෙකෙනක්. මම  ෙබෞද්ධ ආගම ෙහොඳට අදහන ෙකෙනක්. අද වන 
ෙකොට ෙබොෙහෝ අය කියන්ෙන්, ෙබෞද්ධ ආගම මුල් කර ගත්ත 
අෙප් ෙම් රට ඇතුෙළේ මරණ දඬුවම වාෙග් සංකල්පයක් 
ෙගෙනන්න ෙහොඳ නැහැ කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ආගම එකක්, නීතිය එකක්.  ආගමයි  නීතියයි  

එකට පටලවා ගත්ෙතොත් කවදාවත් රටක සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
ෙවන්ෙන් නැහැ. වැරැද්දක් කරන පුද්ගලයකුට කවදාවත් දඬුවමක් 
ෙදන්නත් බැහැ; වින්දිතෙයකුට කවදාවත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ආගමයි නීතියයි කියන ෙද් කවදාවත් පටලවා 
ගන්න ෙහොඳ නැහැ. අෙප් රෙට් බුද්ධාගම ඇතුළුව පධාන ආගම් 
ගණනාවක් තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් සියලු ආගම්වල ඉන්න 
ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, පූජකයන් ඉස්සරහට එන්න 
ඕනෑ, "ෙම් වැරදි  කරන පුද්ගලයන්, අපරාධකරුවන් පන්සලට 
ෙගනිහින්, ෙකෝවිලට ෙගනිහින්, පල්ලියට ෙගනිහින් මම 
පුනරුත්ථාපනය කරලා ගන්නවා." කියලා. එෙහම කරන්න බැහැ. 
ඒකට තමයි නීතියක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ෙනොෙයකුත් ආගම්වලින්, ෙනොෙයකුත් මාධ්යවලින් අපට 
ෙනොෙයකුත් විධිෙය් බලපෑම් එන්න පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් 
කතන්දර කියන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා 
වාෙග් රටක මිනිස්සු දඬුවමට භයයි. දඬුවමට භය පුද්ගලයා 
නීතියට අවනත වනවා. අපි seat belt එක දමා ෙනොෙගන කාර් 
එකක් පදවා ෙගන යන ෙකොට ෙපොලීසිෙය් නිල ඇඳුමක් දැක්ක 
ගමන් ඉක්මනට seat belt  එක දමා ගන්න බලන්ෙන් ඇයි? 
ෙමොකද, අපි දඬුවමට භය නිසා. අපි ඒ uniform එකට භයයි.   ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දියුණු ෙවන්න බලා ෙගන ඉන්න 
තුන්වන ෙලෝකෙය් රටක නීතිය හරියට කියාත්මක වුෙණ් 
නැත්නම් රටක් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. රටක නීතිය හරියට 
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් ආගමික වශෙයන්වත්, සංස්කෘතික 
වශෙයන්වත්, ආර්ථික වශෙයන්වත් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉතාම  ෙගෞරවෙයන් ෙම් සභාෙව් සිටින ඔබතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාෙගන්ම මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඉතාම  ෙපොඩි ෙදයක්. හයක් 
හතරක් ෙනොෙත්ෙරන, හරියට කථා කර ගන්න බැරි  පුංචි දරුවන් 
කෲර විධියට දූෂණය කරලා ඔවුන්  ඝාතනය කරන පුද්ගලයන් 
එල්ලා මැරිය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට මරණ දණ්ඩනය 
නියම කළ යුතුයි. ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන්, ඇමතිවරුන්ෙගන් මා ආයාචනය කරන්ෙන් 
ෙමයයි. අම්මා ෙකනකු විධියට, තාත්තා ෙකනකු විධියට, හිෙත් 
ෙතතමනයක් තිෙබන පුද්ගලයකු විධියට ෙම් ෙයෝජනාවට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.11] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්  ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව මට ඉතා සමීපයි; 
සම්බන්ධයි. ෙමොකද, ඒ දරුවා සිටිෙය් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මෙග් 
ආසනෙය්, අකරන්ගහ ෙකොටෙදණියාව පෙද්ශෙය් නිසා. ෙම් 
සිද්ධිය එක්කම තමයි  මරණ දණ්ඩනය ගැන රෙට් ජනතාවෙග් 
ඇස් ඇරුෙණ්. බාල දරු දැරියන් දූෂණය ෙකොට දරුණු ෙලස මරා 
දමන ෙම් පාපතරයන්ට මරණ දණ්ඩනය නියම කරන එක ගැන 
සමාජය පුරා ෙලොකු කතිකාවක් ඇති වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග් ෙම් නීතිය ෙගෙනන්න හදද්දී, සාමාන්ය 
ජනතාවෙගන් ෙනොව, මානව හිතවාදි විවිධ කියාකාරින්ෙගන් 
ෙලොකු විෙරෝධයක් එල්ල වුණා, ෙක නකු  එල්ලා මරා දැමීම තුළින් 
අප යම්කිසි කාලකණ්ණි සතුටක් ලබනවාය කියලා; තෘප්තියක් 
ලබනවාය කියලා. නමුත් ෙම් වින්දිතයන් අවුරුදු පහට අඩු 
දරුවන්. ඔවුන්ට තනියම කෑමක් කන්න බැහැ, තනියම ඇඳුමක් 
ඇඳගන්න බැහැ, තනියම ශරීර කෘත්යයක් කර ගන්න බැහැ. ඒ 
අයෙග් මානව හිමිකම් ගැන කවුද කථා කරන්ෙන්? ඒ අය ගැන 
කවුද හිතන්ෙන්? ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් කවුද? අද ඒ 
දැරිය ෙකොටෙදණියාව සුසාන භූමිෙය් මළකුණක් වශෙයන් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග් තව ෙකෙනක් අතුරුගිරිෙය් ඉන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරුගිරිෙය් දරුවා ගැන 
කතා කරද්දී, ෙම් අපරාධකරුවා ඒ මන්නය අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
මාස තුනකට කලින්.  ඔහු ඒ පාෙපෝච්චාරණෙය්දී කියනවා, "ඒ 
දරුවාෙග් පියාට ජීවිත කාලෙය්දීම  විඳින්න පුළුවන් ෙව්දනාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒක තමයි ඔහුෙග් අභිපාය, ඔහුෙග් 
පරමාර්ථය. ඔහුට එෙරහි ෙවලා ඉන්න ඒ පියාට  මන්නෙයන් 
ෙකොටන්න ඔහුට පුළුවන්. නමුත්, ඔහු ඒක කරන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
ඒක කරන්ෙන් නැතිව පුතා මරන්ෙන් ඒ පියාෙග් ජීවිත කාලයම 
විඳවන්න සිද්ධ කරන්නයි.  ෙමවැනි අපරාධකරුවන් අප නැවත 
සමාජයට මුදා හළ යුතු ද? 

මම  දිවුලපිටිය ආසනෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට, 
ෙසේයා සෙදව්මිෙග් සිද්ධිය ආරංචි වුණු ගමන්ම එතැනට ගියා. 
එතැනදී, "ෙමය පැහැර ගැනීමක්, කප්පම්කරුවන්ෙග් වැඩක්, 
මරණයට පත් ෙවලා නැහැ" කියන මතය තමයි ෙපොලීසිය ඉදිරිපත් 
කෙළේ.  එතැනදී මම පසිද්ධිෙය් මාධ්යයට කිව්වා, "රුපියල් 
ෙකෝටියක්ද, ෙදකක්ද ඉල්ලන්ෙන්, අපි ඒක ෙසොයා ෙදන්නම්, 
කරුණාකර ෙම් දරුවාට අපරාධයක් කරන්න එපා, මරන්න එපා" 
කියලා. නමුත් ඒ දරුවා ඉතාම බරපතළ විධියට දූෂණය කරලා, 
ඇඳ ෙගන හිටිය බැනියෙමන් ෙබල්ල ගැට ගහලා, -ෙමතැන 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සටහන් වන නිසා ඒ කරුණු කියන්න බැහැ- 
මරා දමලා තිබුණා. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්, විනිසුරුවරුන් 
ඉදිරිෙය්දී  ඒ ඝාතකයා පාෙපෝච්චාරණය කළ ආකාරයට ඉතාම 
දරුණු විධියට දූෂණය කර මරා තිෙබන බව ආරංචි වුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සිවෙලෝගනාදන් විද්යා කියන යාපනෙය් 
ශිෂ්යාව, ගාල්ෙල්, අක්මීමන අවුරුදු හතක ශිෂ්යාව සහ මුත්තූර්වල 
අවුරුදු ෙදකහමාරක දැරිය පසු ගිය කාලෙය් දූෂණය කර  
තිෙබනවා. ෙම්වා හිතා ගන්නට බැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම්, 
ෙම් අපරාධ කළ පාපතරයන්, ෙම් මානසික ෙරෝගීන් ආරක්ෂා 
කරන්න කියා,  ෙමොන හිතකින්ද එෙහම කියන්ෙන් කියන එක  අපි 
විෙශේෂෙයන්ම හිතන්න ඕනෑ. 

අපි ෙම් සඳහා ෙවන ෙවන රටවල උදාහරණ  ගන්නවා. 
ෙබොෙහෝ විට සිංගප්පූරුව ගන්නවා.  සිංගප්පූරුෙව් මරණ දඬුවම 
තිෙබනවා; ජපානෙය් මරණ දඬුවම තිෙබනවා; මැද ෙපරදිග 
රටවල තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් පාන්ත පනස් ගණනකින් තිස් 
හයක මරණ දඬුවම තිෙබනවා.  කවුද කියන්ෙන් දඬුවම් නිසා 
ෙම්වා අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙමතැන මැද ෙපරදිග ගිහින් තිෙබන ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරු, මන්තීවරු ඇති.   

මැද ෙපරදිග ඩුබායි රෙට් Gold Souk කියලා  market එකක් 
තිෙබනවා. ඒ  රත්තරන් ආභරණ විකුණන කඩ තිෙබන  market 

එකක්. හරියටම සිකුරාදාට පල්ලිෙය් යාච්ඤාව පටන් ගන්න 
ෙවලාවට රත්තරන් ආභරණ විකුණන ඒ කඩවල සියලුම ෙදොර 
ජෙනල් ඇර දමලා, ඒවාෙය් තිෙබන රත්තරන් බඩු ආදී සියලු 
ෙද්වල් ෙම්ස උඩ තියලා  ඒ ෙවෙළන්දන් එළියට යනවා. ඔවුන් 
එළියට ගිහින් පැය ගණනක් යාච්ඤා කරලා ආපසු එනතුරු ගනු 
ෙදනු කරන්න බැහැ. නමුත්, කවුරුවත් ඒ එකම මාලයකටවත්, 
මුද්දකටවත්, වළල්ලකටවත් අත තියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
දඬුවමට බය නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් අය දඬුවමට  
බයයි කියන එකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, පසු ගිය දවසක 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා කළ පකාශය. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙගන් මාධ්යෙව්දිෙයක් ඇහුවා, ''ෙහොර ඡන්ද 
දැම්ෙමොත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න පියවර ෙමොකක්ද, දණහිසට 
පහළින් ෙවඩි තියනවාද?'' කියලා. එතෙකොට මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් මහින්ද ෙද්ශපිය මහත්මයා කිව්වා, ''ඇයි, කකුෙලන් 
පහළට ෙවඩි තියන්ෙන්, කුඩු ෙවන්න ඔළුවටම ෙවඩි තියන්න'' 
කියලා. ඒ පකාශෙයන් පස්ෙසේ අෙප් ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
දැක්කා, පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවැත්වූ මහ මැතිවරණය 
තමයි අඩුෙවන්ම මැරකම් සිද්ද ෙවච්ච මැතිවරණය කියලා.    

දඬුවමට මිනිස්සු බයයි. ඒ නිසා දඬුවමක් තිෙයන්න ඕනෑ. බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග් කාලෙය්ත් දඬුවම තිබුණා. ෙම් දඬුවම් අනිකුත් 
රටවලත් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන් කවුරුවත් එල්ලා මරලා කාලකණ්ණි සතුටක් ලබන්න 
ෙනොෙවයි. තමුන්ෙග්  කටයුතුවත් හරියට කර ගන්න බැරි ෙම් 
දරුවන්ට ෙමෙහම අපරාධ කරන අයට දඬුවම් ෙනොදුන්ෙනොත් ඒක 
මහා අපරාධයක්. ෙම් අපරාධවලට ලක්වන සමහර දරුවන්ෙග් 
වයස අවුරුදු 5යි. සමහර විට අවුරුදු ෙදකහමාරයි. සමහර විට 
අවුරුදු 2යි. සමහර විට අවුරුදු 7යි. පසු ගිය දා ඝාතනය වුණු 
අතුරුගිරිෙය්  දරුවා අවුරුදු 7ක පිරිමි දරුෙවක්. ඉතින් ෙම් අපරාධ 
නවත්වන්න නම්  දඬුවම් කරන්න ෙවනවා.  

දැන් ෙම් මානව හිතවාදීන් කියන අය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ෙම් අපරාධකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කරන්න ලු; නැවත සමාජයට 
ෙග්න්න ලු. බන්ධනාගාරගත කළ ෙම් අපරාධකරුවන් හැසිරුණු 
හැටි පසු ගිය දිනවල අපි දැක්කා. පසු ගිය  කාලෙය් මුළු ෙකොළඹම 
අපරාධ පාලනය කෙළේ කවුද? ඒ තමයි බන්ධනාගාරගත ෙවලා 
ඉන්න අපරාධකරුවන්. ඒ අය තමයි, easy cash කමයට 
telephonesවලින් හිරෙගයින් පිට සිද්ධ ෙවන අපරාධ පාලනය 
කෙළේ . ඒ අය කුඩු ව්යාපාර කළා.  පුවත් පතක සඳහන් ෙවලා 
තිබුණා,  තරහකාරෙයක් මරන අවස්ථාෙව් මරණ මංචකෙය්දී කෑ 
ගහන හැටි එක අපරාධකරුෙවක් හිර ෙගදරට ෙවලා 
දුරකථනෙයන් අහෙගන හිටිය හැටි. ඉතින් ෙම් අය ආරක්ෂා 
කරන්න කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්, මා කියන්ෙන් ඒක 
අපරාධයක්  බවයි. ඒ නිසා අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න 
සූදානම් ෙවන්න එපා.  

මට කථා කරන්න තව ඉතා ෙකටි කාලයයි තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ෙතන්ම මමයි ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න සිටිෙය්. නමුත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයකු හැටියට මට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න බැරිකමක් 
තිබුණා. ඊට පසේසේ මම ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට කථා කළත්, ඒ අයත් 
එයට ඉදිරිපත් ෙවන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඊට පසුව තමයි අෙප් 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ඒ සඳහා කැමැත්ත පළ 
කරලා ෙම් ෙයෝජනාව ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේත්,  මා ෙමම 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේත්. නමුත් අද ෙබොෙහෝ පිරිසක් -27ෙදෙනකු 
පමණ-  ෙම් කාරණය පිළිබඳව කථා කරන්න අවසර ඉල්ලා 
තිෙබනවා. එයින් ෙත්ෙරනවා, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟයි කියලා. 
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අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ගාල්ෙල් දී 
පකාශයක් කළා, එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලැෙබනවා 
නම් එතුමා ෙමයට අත්සන් කරනවා කියලා. ෙම්ක හරිම 
ෙපෞද්ගලිකයි. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා 
ඝාතනය වුණු කාලෙය් ලංකාෙව් මරණ දඬුවම කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. නමුත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඒ නීතිය 
ෙගනාවා. ඝාතනය වුෙණ් තමන්ෙග් පියාදර, දයාබර සැමියා නිසා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඒ නීතිය ෙගනාවා. නීතිය 
ෙගනැල්ලා තුන්ෙදනකු වැරැදිකරුවන් කරලා, ෙසෝමාරාමව 
එල්ලුවා. ඊට පසුව ආෙයත් නීතිය ලිහිල් කළා. ඒ කියන්ෙන්, මා 
අර කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ෙමවැන්නක් තමන්ෙග් ෙකෙනකුට 
ෙවන කල් කාටවත් දැෙනන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. තමන්ෙග් 
දුවකට, තමන්ෙග් පුෙතකුට, තමන්ෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුට 
වුෙණොත් තමයි ඒ ගැන ෙත්ෙරන්ෙන්. නමුත් ෙමතැන සිටින 
කාටවත් ඒ පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙම් අයට tight security තිෙබනවා; ආරක්ෂක භටයන් ඉන්නවා. 
ෙම් අයෙග් දරුවන්ට කරදරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ෙකොටෙදණියාෙව් අකරන්ගහ වාෙග් පෙද්ශවල ෙගදරක 
ජෙන්ලයට ගිල් එකක් සවි කරගන්න,  කම්බි කූරු ටිකක් සවි කර 
ගන්නවත් සල්ලි නැති අහිංසක මිනිසුන්ෙග් දරුවන්ට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්?  

මම පසු ගිය දිනවල දුටුවා, වයික්කාලෙය් නිපුණි රසාංගි 
කියලා දරුවකු පිළිබඳ ෙතොරතුරු. ඒ දරුවාට ෙමොකද වුෙණ්? 
ෙකොටෙදනියාෙව් දැරිය වාෙග්ම දූෂණය කරලා ඇයවත් මරා දමා 
තිබුණා.  අන්තිමට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්?  ඒ අපරාධකරුවාට මාස 
ෙදකකින් ඇප ලැබිලා එළියට ආවා.  සෑම විටම ෙම් වාෙග් 
සිද්ධීන්වලට හසු වූ අපරාධකරුවන්ට ෙපර වැරැදි  තිබුණා. ඒ අය 
තමන්ෙග් ඉතිහාසෙය් ෙම් වාෙග් දූෂණ හතරක්, පහක් පමණ 
කරලා තිබුණු අයයි.  ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් මිනී මරුවනුත්.  "සල්ලි 
බිම  තිෙබනවා, පහත් ෙවලා ඒ සල්ලි ගන්න" කියලා දරුවකුෙග් 
ෙබල්ලට මන්නයකින් ෙකොටන්න, ෙදවියෙන්! කාටද පුළුවන්?  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරුගිරිෙය් ළමයාෙග් 

සිරුෙර් පහෙළොස්  තැනකට පිහිෙයන් ඇණලා, සිරුර ෙකොටස ්
හතකට ෙවන් කරලා තිබුණා, ඒ දරුවා ෙනොකළ වරදකට.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උද්ෙඝෝෂණවල දී, මහජන 
පශ්නවල දී, ෙද්ශපාලන පශ්නවල දී හදිසි ෙකෝපෙයන් කරන මිනී 
මැරුම් ගැන ෙනොෙවයි අප ෙම් කථා කරන්ෙන්.  කරුණාකර 
වරදවා වටහා ගන්න එපා. අප කථා කරන්ෙන්, අවුරුදු 5ත් - 10ත් 
අතෙර් සිටින අහිංසක වින්දිතයන් ගැනයි. තමන්ෙග් ෙදයක්වත් 
තනිවම හරියාකාරව කරගන්න බැරි ෙම් වින්දිතයන්ෙග් මානව 
අයිතීන් ගැනයි අප කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. කරුණාකර ෙම් ෙයෝජනාවට 
පක්ෂව සියලු ෙදනා ඡන්දය ෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. 
බහුතර ඡන්ද පමාණයක්  -ඡන්ද 113කට වඩා- ලැබුෙණොත් අපි ෙම් 
නීතිය අවුරුද්දක් ෙදකක් කියාත්මක කර බලමු.            

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අද ඡන්දය විමසීමක් නැහැ. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඡන්ද විමසීමක් අද නැති වුණත් ඉදිරි කාලෙය් දී එනවා. 

ජනාධිපතිතුමාට ෙම් නීතිය ෙගෙනන්නට ඒ ඡන්ද විමසීෙම් දී 
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්. දැන් ඒ සඳහා 
ඉතාමත්ම සුදුසු කාලය කියලා මම හිතනවා.  ෙමොකද, අපරාධ 
රැල්ල එන්න එන්නම වැඩිෙවමින් තිෙබනවා. ෙසේයා සෙදව්මි 
දැරියෙග් සිද්ධිෙයන් පසුව එක දිගටම ෙම් වාෙග් සිදුවීම් හතර 
පහක්  පමණ සිදු වුණා. ෙම් අපරාධ දැන් රැල්ලක් වශෙයන් 
පවතිනවා.  ඒ නිසා මා ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය.  ඔබතුමියට 

විනාඩි 12ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් දී  ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක්  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය  ඉදිරිපත් කර, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  එය ස්ථිර කර තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා 
කිරීමට ෙපර පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාටත්, අලුෙතන් පත්වුණු ගරු 
කථානායකතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාටත් මෙග් 
ශුභාශිංසන පිරිනමන්නට ෙමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම නැවත වතාවක් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර 
එවන්නට කටයුතු කළ කටාන ආසනය පමුඛ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවටත් මාෙග් ස්තුතිය පුදකරනවා.   

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක්.  
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු කාලෙය් දීත් අපි ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කළා.  
විෙශේෂෙයන්ම ළමා සහ කාන්තා දුෂණ සම්බන්ධෙයන් 
වැරැදිකරුවන් වන අපරාධකරුවන්ට එෙරහිව එල්ලුම්ගහ 
කියාත්මක කරන්න කියලා.  ෙමොකද, අද අෙප් ලංකාෙව් 
වැරැදිකරුවන් එල්ලුම්ගහට නියම ෙවනවා. මිනීමැරුම්වලට, මත් 
දව්ය සම්බන්ධව වැරැදිකරුවන් වන අයට, ඒ වාෙග්ම රජයට 
එෙරහිව යුද්ධ කරන අයට මරණීය දණ්ඩනය නියම වුණත්, එම 
මරණ දඬුවම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් 
සිදුවුණු ෙම් අපරාධත් එක්ක රෙට් ජනතාවෙග් ෙලොකු ඉල්ලීමක්  
තිෙබනවා, නැවතත්  එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කරන්න කියලා.  
ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය්  දරුවන්ට එෙරහිව, කාන්තාවන්ට 
එෙරහිව විශාල අපරාධ රැල්ලක් රට තුළ කියාත්මක ෙවන 
ආකාරය අපි දැක්කා.  ඒ නිසා ජනතාවෙග් එම ඉල්ලීමට සාධාරණ 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  අද රෙට් ජනතාව නීතියට බයයි. යතුරු 
පැදියකින් පාෙර් යනෙකොට ෙහල්මට් එකක් පැළඳිය යුත්ෙත් 
තමන්ෙග් ඔළුව ආරක්ෂා  කර ෙගන, තමන්ෙග් ජීවිතයත් ආරක්ෂා 
කර ගන්නට වුණත්,  ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙහල්මට් එක දමන්ෙන් 
නැහැ. ෙහල්මට් එක දමන්ෙන් ෙපොලීසිය දැක්ෙකොත් විතරයි.  ඒ 
වාෙග්ම තමයි, අද ෙකොළඹ නගරය ඉතාමත්ම ලසස්න නගරයක් 
බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්  කුණු දමන අයට විරුද්ධව නීතිය හරි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආකාරයට කියාත්මක වන නිසායි.  ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ගත්තත්,   ෙඩංගු මර්දනය කරන්නට  නම් කුණු 
ටික විධිමත්ව  බැහැර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා රෙට් ජනතාව 
දන්නවා. හැබැයි, ඒක කෙළේ නැහැ. නමුත් දැන් ඒක කරන්ෙන් 
නීතියට බය නිසායි.  ඒ නිසා මමත් විශ්වාස කරනවා,  එල්ලුම්ගහ 
ටික කාලයකට ෙහෝ කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
දරුවන් සහ කාන්තාවන් දූෂණය කර මරා දමන  භයානක ගණෙය් 
අපරාධකරුවන් මර්දනය කිරීම සඳහා එල්ලුම්ගහ ටික කාලයකට 
ෙහෝ කියාත්මක කිරීම ඉතාමත්ම  වැදගත් කියලා මා හිතනවා.  
එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අෙප් නීති ෙපොෙත් සඳහන්ව 
තිබුණත්  එය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.  

අද සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා බලන ෙකොට ෙපෙනනවා, 2009 - 
2014 දක්වා කාලය තුළ ළමා අපරාධ 32,259ක් සිදු ෙවලා තිෙබන 
බව. කාන්තාවන්ට එෙරහිව අපරාධ 39,604ක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දඬුවම් ලබා දී තිෙබන්ෙන් 714කට පමණයි. 
ෙකොච්චර අපරාධ සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා බලන්න. අද වන 
තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් නඩු අහලා වරදකරුවන්ට කිසිම දඬුවමක් 
ලබා දීලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම  අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විශාල නඩු 
හිරවීමක් දකින්නට ලැෙබනවා.  

2006 දී දූෂණයට ලක් වුණු දැරියක් සම්බන්ධෙයන් 2015 දී 
නඩු විභාගය පැවැත් ෙවන සිද්ධියක් පිළිබඳව පත් තරයක පළ 
ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. ඇය  විවාහ ෙවලා අද වන ෙකොට 
මාස හතරක දරුෙවකුත් ඉන්නවා. ඇය උසාවියට දිවුරුම් 
ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉල්ලා තිෙබනවා, පැමිණිලිකාරිය 
හැටියට ඇයෙගන් සාක්ෂි කැඳවන්න එපා, එෙහම වුෙණොත් 
ඇයෙග් විවාහ ජීවිතයට එය ෙලොකු කැලලක් ෙව්වි, විවාහය ෙදදරා 
යාවි කියලා. නීතිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා, පැමිණිල්ෙල් සාක්ෂි 
කැඳවන්න කියලා. නමුත් මෙහස්තාත්තුමා ඇයෙග් සාක්ෂි කැඳවීම 
පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් නඩු අහන්න අවුරුදු 
ගණනාවක් ගත වුණු අවස්ථා තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අයථා 
ෙලස පරිහරණය කිරීම, නිදන් හෑරීම වාෙග් ෙද්වල් කරන අයට 
 මෙහස්තාත් උසාවිෙයන් ඇප ලබා ගන්න බැහැ. හැබැයි, ළමා 
දූෂණ, කාන්තා දූෂණ කරන අයට ඇප ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇප 
ලබා දී නඩුව අහන්නත් ෙබොෙහෝ කාලයක් ගත ෙවනවා. නඩු 
අහන කාලය වන ෙකොට ෆයිල් එකත් නැති ෙවලා. ඒ නිසා අද ෙම් 
වැරැදි කරන අයට දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ටික කාලයක් යන 
තුරු ෙම් සමාජය තුළ වින්දිතයා ගැන කථා කරනවා. නමුත් 
මාසයක් ෙදකක් යන ෙකොට වින්දිතයා ගැන අමතක ෙවලා 
වරදකරුවා ආරක්ෂා කර ගැනීම, වරදකරුවාෙග් මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව තමයි කථා කරන්ෙන්.  ඒ නිසා අෙප් 
රෙට් අපරාධකරුවන්ට ලබා ෙදන දඬුවම ශක්තිමත් කරලා, 
එල්ලුම්ගහ ටික කාලයකට ෙහෝ කියාත්මක කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

හැබැයි, එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කිරීමට ෙපර අපටත්  ෙගොඩක් 
ෙද්වල් කරන්න තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම නඩු ඇසීෙම් කමෙව්දය 
අපි විධිමත් කරන්නට ඕනෑ. මට කලින් කථා කළ  හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මන්තීතුමියත් කිව්වා වාෙග් අද ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම් සභාව පිහිටුවා තිබුණත් එය හරියට කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. බලය තිෙබනවා නම්, සල්ලි තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට යම්කිසි 
ෙදයක් කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් දුප්පත්, අහිංසක අයට ෙවනම 
නීතියක් තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. තරාතිරම ෙනොබලා, බලය 
ෙනොබලා හැෙමෝටම එක විධියට නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් 
කමෙව්දය අප ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ.  

කාන්තා හා ළමා දූෂණ නඩු විභාග කිරීම සඳහා ෙවනම 
අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කිරීෙම් වැදගත්කම මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී මතු කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අපෙයෝජනයට ලක් ෙවලා 
මානසිකව කඩා වැටුණු දරුවා ෙපොලීසිය, උසාවිය කියන අලුත් 
පරිසරය තුළ තවත් මානසික වශෙයන් අපෙයෝජනයට ලක් 
වනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 18ට අඩු ළමයින් සඳහා 
ෙවනම අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවා.  

ඊළඟට, මා තවත් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, 
"වීඩිෙයෝ සාක්ෂි" ලබා ගැනීම; අපෙයෝජනයට ලක් වන දරුවන් 
පහසු පරිසරයක සිටිද්දී ඒ දරුවන්ෙග් සාක්ෂි නවීන තාක්ෂණය 
හරහා -වීඩිෙයෝ හරහා- ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීම. ඒ 
තුළින් අපට ඒ දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් වැදගත් සාක්ෂි  
ලබා ගන්න පුළුවන් බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම  අවුරුදු 
ෙදකක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ කාන්තා හා ළමා දූෂණ නඩු 
විභාග කර අවසන් කළ යුතුයි. ෙමම නඩු විභාග කර අවසන් වී 
දඬුවම් කරන ෙකොට අවුරුදු 10ක්, 15ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් ගත 
වනවා. සමහර විට අදාළ කාන්තාව අම්මා ෙකෙනක් වන්නට 
පුළුවන්. ඒ අම්මාෙග් විවාහ ජීවිතය පවා සමහර විට කඩාකප්පල් 
වනවා. ඒ නිසා ෙකටි කාලයක් ඇතුළත - අපට කියන්න බැහැ 
අවුරුද්ද ද, ෙදක ද කියලා - එම නඩු විභාග කර අවසන් කිරීෙම් 
කමෙව්දයක්  ඇති කරනවා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි වරදකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 
එය ඉතාම වැදගත් වනවා. දඬුවම් නියම කළ වරදකරුවන්ට සමාව 
ලැබිලා එළියට ආපු කාලයක් තිබුණා. මට මතකයි ඒ අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය හැටියට අපි ඊට විරුද්ධ 
වුණා.  ස්තී දූෂණ, ළමා දූෂණවලට වග කියන වරදකරුවන්ට  
ජනාධිපති සමාව ෙදන්න එපා කියන ෙයෝජනාව අපි එදා ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ වරදකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමත් ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ළමා අපෙයෝජන වැළැක්වීමටත් පියවර ගත 
යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත් 
වනවා. ෙමොකද,  ෙගොඩක් ෙවලාවට කුඩා දරුවන් අපෙයෝජනයට 
ලක් කරන අය මානසිකව යම් අසහනයකට, යම් මානසික ෙරෝගී 
තත්ත්වයකට පත් වුණු අය බව අපි දකිනවා. සමහර විට ඔවුන් 
කුඩා කාලෙය් දී අපෙයෝජනයට ලක් වුණු උදවිය වන්නට පුළුවන්.  

 අද සමහර අම්මලා විෙද්ශගත වන නිසා ළමයින්ෙග් 
රැකවරණය, ළමයින්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු විෙද්ශ 
රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්ය ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාත් සිටිනවා. අද නුපුහුණු කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන එක 
අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විවාහක කාන්තාවක් විෙද්ශගත 
වන විට දරුවන්ෙග් රැකවරණය පිළිබඳව වාර්තා කැඳවලා 
තිෙබනවා. අපි විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  සුෙම්ධා 
ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමිය ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි 
ඇමතිතුමිය හැටියට කටයුතු කරනෙකොට අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් 
සිටින කාන්තාවන් පිට රට යන එක නතර කළා මට මතකයි. ඒ 
අවස්ථාෙව් දී  රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන කාන්තා අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරලා කිව්වා, ඒක වැරැදියි කියලා. හැබැයි, එදා 
කවුරුවත් ළමයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කෙළේ නැහැ.  

ළමයාට අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් රැකවරණය අවශ්යයි.  ළමයාට 
බාහිරව සිදු වන තුවාල අපි දකිනවා. අපට ඒවා සුව කර ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් ආදරය ෙනොලැබීම තුළ, සුරක්ෂිතභාවය 
ෙනොලැබීම තුළ ෙම් ළමයාෙග් මනසට වන තුවාල අපි දකින්ෙන් 
නැහැ. ෙම් දරුවන් කවදා හරි වැඩිහිටිෙයක් බවට පත් වුණාම 
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අපෙයෝජකයන් බවට පත් ෙවනවා. සමහර විට ෙම් දරුවන් 
වැඩිහිටියන් හැටියට පත් වුණාම සමාජයට එෙරහි ෙවනවා.  සමාජ 
විෙරෝධී කියාවන් කිරීමට ෙපළෙඹනවා.  එම නිසා ෙම්වා 
වැළැක්වීම ෙකෙරහි අපි අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාමත්ම 
වැදගත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අම්මලා තාත්තලා දරුවන් රැක 
බලා ගැනීම සම්බන්ධව දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි 
ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය.  ගැහැනු දරු වන් ෙව්වා, පිරිමි දරුවන් 
ෙව්වා, ෙම් දරුවන් පවුලට වැදගත්; රටට වැදගත්. ෙම් දරුවන්ට 
සුරක්ෂිත පරිසරයක ආදරය, රැකවරණය තුළ හැදී වැඩී ෙම් රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක ෙවන්නට පුළුවන් ෙහොඳ වැඩිහිටියන් 
බවට, සාර්ථක වැඩිහිටියන් බවට පත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි 
කියාත්මක කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ස්තී දූෂණ නඩු ගත්තාම සියයට 80ක්ම ඉන්ෙන් අවුරුදු 16ට 
අඩු දරුවන් බව අද අපි දකිනවා. අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් 
girlfriend - boyfriend වුණත්  කැමැත්ත ඇතිව ෙහෝ නැතිව ඒ අය 
ලිංගික කියාවලිෙය් ෙයදුණාම ඔවුන් වැඩිහිටියන් ෙනොවන නිසා 
ඒවාත් යන්ෙන් ස්තී දූෂණ නඩු හැටියටයි. ෙමතැනදීත් අපට විශාල 
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අද රෙට් අධ්යාපනය තුළ දරුවන්ට 
පජනක ෙසෞඛ්ය ගැන, ලිංගික ෙසෞඛ්ය ගැන අපි කියලා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. දරුවන්ට ෙම් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. 
නිවැරදි ෙතොරතුරු ගලා ඒෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. ෙදමව්පියන් සහ 
දරුවන් අතර ෙමවැනි ෙද්වල් අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා, අධ්යාපන කමය තුළින් පජනක ලිංගික 
ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව හඳුන්වා දීලා දරුවන්ට තමන්ෙග් ශරීරය ගැන, 
තමන්ෙග් අවයව ෙවනස්වීම් ගැන දැනුවත් කිරීම. අෙප් දරුවන්ෙග් 
ෙහට දවස ෙවනුෙවන්, දරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය ෙවනුෙවන් අද 
ඉදිරිපත් වුණු ෙයෝජනාව අනුව එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කිරීම 
ඉතාමත්ම වැදගත් බව මතක් කරන්න ඕනෑ. එය කියාත්මක කිරීම 
අතරතුර අපි තවත් ඉක්මනට කියාත්මක වී අධිකරණ පද්ධතිය, 
ෙපොලීසිය හරහා තිෙබන කියාදාමය ශක්තිමත් කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම 
ෙමවැනි අපරාධ වැළැක්වීමත් ෙදකම එකටම ෙකෙරන්න ඕනෑ  
බවත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කාලීන 

වශෙයන් වැදගත් වූ මාතෘකාවක් පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  කාලයක් පුරාවටම 
අෙප් රෙට් අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින දරු සම්පතට සිදු වුණු 
හානිය, විෂමාචාරී කියාවන් පිළිබඳව  රටක් හැටියට, ජාතියක් 
හැටියට අප ඇත්ත වශෙයන්ම කනගාටු විය යුතුයි. ඒ කනගාටුවීම 
තුළ කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා, අෙප් 
පතිචාරයන් හුදු වචනවලට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව සකීය 
කියාදාමයක් තුළින් ෙම් නින්දිත විෂමාචාරවල, මනුෂ්ය ඝාතනවල, 
අතවර කියාවල නියැෙලන සියලු ෙදනාටම ලබා දිය යුතු දඬුවම 
ලබා ෙදන්නට. ඒ සඳහා රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට, රජයක් 
හැටියට අප ඇප කැප විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ළමා 
අපෙයෝජකයන්ට, ළමා ඝාතන සිදු කරන්නට මරණීය දණ්ඩනය 
ලබා දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී, ඉතාමත්ම 
තියුණු ආකාරයට ෙතොරතුරු, කාරණා ෙසොයා බලා ෙම් මාතෘකාව 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් යැයි මා සිතනවා.  

මරණීය දණ්ඩනය කියාදාමයක් හැටියට කියාත්මක කරන්නට 
ෙහේතු සාධක වන කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් එය 
දඬුවමක් හැටියට ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
කියනවා නම් ඒක punishment එකක්; punitive action එකක්. 
වරදක් කළා නම් දඬුවම ලබා ෙදනවා. මරණීය දණ්ඩනය ලබා දීම, 
අනාගතෙය් දී සිදු වන මනුෂ්ය ඝාතන වළක්වන්නට ෙහේතු සහගත 
ෙවනවා කියලා තවත් පැත්තකින් තර්කයක් තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම, අද අෙප් රෙට් දරු සම්පතට  සිදු ෙවලා තිෙබන  මහා 
විනාශය පිළිබඳව විගහ කරන ෙකොට, මම මරණීය දණ්ඩනයට 
පක්ෂපාතීව කටයුතු කරනවා. එයට මම පක්ෂයි. ඒ යම් යම් 
ෙකොන්ෙද්සි මතයි. හැබැයි, කවුරු හරි කියනවා නම්, ෙම් මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙමවැනි ඝාතනයන් වැළැක්වීෙම් 
අදහසින් කියලා, ෙලෝකෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන විවිධ ගෙව්ෂණ, 
සමීක්ෂණ, පරීක්ෂණ වාර්තා ෙදස බැලුවාම ඒ වැළැක්වීෙම් 
කාරණාව ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවලා නැති බවක් තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. එයට ෙහොඳ උදාහරණයක් තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සිදු වන සාහසික 
මිනීමැරුම්වලට- එයට කියන්ෙන් "first degree murder"  කියලා.
- සෘජුව සම්බන්ධ වන අයට  මම දන්නා විධියට නම්,  ආකාර 
පහකින් මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක ෙවනවා. එනම්, විදුලි පුටුව, 
ගෑස් කාමරය, එල්ලා මැරීම, විෂ එන්නත සහ ෙවඩි තැබීම යනාදී 
වශෙයන්. ඇෙමරිකාෙව් පාන්ත 31ක මරණ දඬුවම කියාත්මක 
ෙවනවා. එහි පාන්ත 19ක එය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
ඇෙමරිකාෙව් පාන්ත මට්ටමින් ෙකරී තිෙබන සමීක්ෂණ ෙදස 
බැලුවාම මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වන පාන්තවල වැඩි 
වැඩිෙයන් මිනීමැරුම් සිදු වන බව ෙපෙනනවා. මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක ෙනොවන පාන්ත 19හි එවැනි ඝාතනවල අඩු පතිශතයක් 
දකින්න තිෙබනවා. එතෙකොට මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වන 
පාන්ත 31ක වැඩි වැඩිෙයන් මිනී මැරුම් සිදු වන අතර මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක ෙනොවන පාන්තවල මිනී මැරීම්; සාහසික 
ඝාතන -homicide- අඩුෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ෙම් 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුත්ෙත් වැළැක්වීෙම් 
කියාවලියක් - preventive action එකක් - හැටියටය කියලා කවුරු 
හරි කියනවා නම්, ෙලෝකෙය්  ෙම ෙතක් සිදු ෙවලා තිෙබන විවිධ 
සමීක්ෂණවල වාර්තා තුළින් එවැන්නක් තහවුරු වී ෙනොමැති බව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මම පැහැදිලිවම කියනවා, මරණීය දණ්ඩනය ෙගන එනවා 
නම් ෙගන එන්නට ඕනෑ යම් කිසි වරදකට ඍජුවම, ස්ථිරවම 
වැරදිකරුෙවකු වූ නිසයි කියා. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, මං 
ෙකොල්ල කෑමක් කළාම ඒකට දඬුවමක් තිෙබනවා, ෙවනත් 
අපරාධවලටත් දඬුවම් තිෙබනවා. යම් පුද්ගලෙයකු, විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් රෙට් දූ දරුවන් දූෂණය කර, කරන්න පුළුවන් නින්දිත 
කියාවන් සියල්ලක්ම කර ඒ දුවා දරුවන් මරණයට පත් කරන 
ෙකොට මරණීය දණ්ඩනය සුදුසු නැත්ෙත් ඇයි? මම පැහැදිලිවම 
කියනවා, දඬුවමක් හැටියට එම දඬුවම ලබා දිය යුතුයි කියා. එය 
සිදුවිය යුතුමයි. හැබැයි, ඒ කියාදාමය සිදුවිය යුත්ෙත් ෙකොන්ෙද්සි 
සහිතවයි. ෙමොකක්ද, ඒ ෙකොන්ෙද්සිය?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙකොන්ෙද්සිය ගැන කථා 
කරන ෙකොට පැහැදිලිවම ඉතාමත්ම සාධාරණ, අපක්ෂපාතී, 
නිර්ව්යාජ, විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත වූ අධිකරණ කියාවලියක්, 
අධිකරණ යාන්තණයක් -යුක්තිය පසිඳීෙම් කියාදාමයක්- 
කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ. එවන් කියාදාමයක් ෙනොතිෙබන 
තත්ත්වයක් තුළ මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම සුදුසු නැහැයි 
කියා මා හිතනවා. 

යම් කිසි අධිකරණ කියාවලියකට ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඇඟිලි 
ගැසීම් සිදු ෙවනවා නම්, විවිධ බලවතුන්ෙග් ඇඟිලි ගැසීම් සිදු 
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ෙවනවා නම්,  "ෙම් පුද්ගලයා මා ෙවනුෙවන් ෙපෝස්ටර් අලවපු 
පුද්ගලෙයක්, මා ෙවනුෙවන් canvassing ගිය පුද්ගලෙයක්, 
ෙගයින් ෙගට ගිය පුද්ගලෙයක්, මෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය් 
පමුඛතම කියාදාමයක් කළ පුද්ගලෙයක්, ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ඔහුට මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කරන්න එපා. ඊට වැඩිය 
ලිහිල් දඬුවමක් ලබා ෙදන්න." ආදී ෙද්වල් කියනවා නම්, ඒ වාෙග් 
ඇඟිලි ගැසීම් පවතින කියාවලියක් තුළ විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ 
කියාවලිය යම් ෙද්ශපාලනීකරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
අන්න එවන් තත්ත්වයක් තුළ මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම 
සුදුසු නැහැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. නමුත් පත් කළ යුතු 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ලක්ම පත් කර, අධිකරණ 
කියාදාමය, ආරක්ෂක කියාදාමය, ෙපොලිස් යාන්තණය සහමුලින්ම 
ෙද්ශපාලන ගහණෙයන් සහ ෙවනත් ගහණවලින් ඉවත් කර 
ෙබොෙහොම ශුද්ධ, පිරිසිදු අධිකරණ කියාවලියක් කියාත්මක වන 
යාන්තණයක් ස්ථාපනය කළාට පස්ෙසේ අනිවාර්යෙයන්ම අප 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. අෙප් රෙට් දරු පරපුර ෙවනුෙවන්, දරු පරපුෙර් අනාගත 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් -රැකවරණය ෙවනුෙවන්- අප ඒ යුතුකම 
ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මම විශ්වාස කරනවා, 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කරන ෙකොට “burden of proof”, ඒ 
කියන්ෙන් "ඔප්පු කිරීෙම් භාරය" අපි තව දුරටත් වැඩි කරන්න 
ඕනෑ කියා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක කරනවාය කියන්ෙන් යම් පුද්ගලෙයකුෙග් ජීවිතයක් 
අහිමි කිරීමක්. රජයක් රටක් පාලනය කරන ෙකොට, එෙහමත් 
නැත්නම් රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක කරන ෙකොට අපි හිඩැස ්
සියල්ලක්ම ඉවත් කර, සැක සංකා සියල්ලක්ම ඉවත් කර ශුද්ධව, 
පිරිසිදුව යම් වරදකට වැරදිකරු හැටියට ඔප්පු ෙවනවා නම් 
පමණක් මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම වඩාත් ෙයෝග්යයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් දරු පරපුර -ළමා 
පරපුර- අපචාරකරුවන්ෙග්, දූෂිතයන්ෙග්, මිනී මරුවන්ෙග් 
ගහණයට ලක් ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක මරණීය දණ්ඩනයට 
අමතරව තවත් පියවර රැසක් කියාත්මක කරන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි හැෙමෝම කථා කරනවා, 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් III 
වැනි පරිච්ෙඡ් දෙය් සඳහන් ෙවනවා, මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් III වැනි පරිච්ෙඡ්දෙයන් රෙට් ජනතාවෙග් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ලබා දීම ගැන කථා කළත්, කුඩා ළදරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව, ළදරු පරපුෙර් ආරක්ෂාව, රෙට් අනාගතය භාර ගන්නට 
සිටින දරු පරපුරට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හරහා ලබා දිය යුතු 
රැකවරණය පිළිබඳව අංශු මාතයක්වත් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
එෙහම නම් ෙම් "මූලික අයිතිවාසිකම්" කියන පරිච්ෙඡ්දය ඉක්මන් 
සංෙශෝධනයකට ලක් කර අෙප් සිඟිති දුවා දරුවන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා වන විධියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් වහාම ෙගන ආ යුතුයි කියා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට ජාත්යන්තර පජාව දිහා 
බැලුවාම, ළමා අපචාර, ළමා දූෂණ, ළදරුවන් ආශිත මිනී මැරීෙම් 
කියාවන් අඩුෙවන්ම සිදු ෙවන රටවල් දිහා බැලුවාම -
උදාහරණයක් වශෙයන් ෙනොර්ෙව් වාෙග් රටක් දිහා බැලුවාම- ඒ 
රටවල තිෙබනවා, ළමා ෙක්න්දීය ජන සමාජයක්; ළමා අයිතීන් 
සුරක්ෂා කරන නීති පද්ධතියක්. දුවා දරුවන්ෙග්  පැවැත්ම, 
සුබසාධනය, ඒ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම ෙක්න්ද කරගත් සමාජ 
රටාවක් ඒ රෙට් කියාත්මක ෙවනවා. අපි හැෙමෝම දන්නවා, ළමා 
අයිතීන් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් පඥප්තිය 1989 වසෙර් අෙප් 
රට පිළිෙගන- 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න, ඇමතිතුමා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිෙයන් 
පිළිගත් අයිතීන් අෙප් රෙට් ළමා පරපුරට ලබා දීම සඳහා 1992 
ෙවන ෙකොට ළමා පඥප්තියක් පකාශයට පත් කළා. නමුත් ඒ ළමා 
පඥප්තිය නමට පමණයි. අපි ඒක අෙප් රෙට් නීති රාමුවට ඇතුළත් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි වග බලා ගන්නට ඕනෑ, ජාතික 
ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය වැනි අෙප් රෙට් දරු පරපුෙර් අනාගත 
සුබ සිද්ධිය සුරක්ෂා කරන ඒ රාජ්ය ආයතනවලට මීට වඩා වැඩි 
පිරිස් බලයක් -මානව සම්පතක්- මූල්ය ශක්තියක් ලබා ෙදන්න. ඒ 
වාෙග්ම අපි අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ, අෙප් රෙට් දරු පරපුර 
සුරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජමය වගකීමකුත් තිෙබන බව. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙදමව්පියන්ටත් විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
සමාජමය වගකීම් රටාවත්, ඒ ෙදමව්පියන්ෙග් වගකීම් සම්භාරයත් 
අපි රටක් හැටියට හරියාකාරව කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ.  

මෙග් කථාව අවසාන කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් දූ දරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතතාව උෙදසා 
අපි අනිවාර්යෙයන්ම මරණීය දණ්ඩනය අෙප් රෙට් ස්ථාපනය කළ 
යුතුව තිෙබනවාය කියා. හැබැයි, මරණීය දණ්ඩනය ස්ථාපනය 
කරන ෙකොට ස්වාධීන අධිකරණයක්, ස්වාධීන ෙපොලීසියක්, කිසිම 
ඇඟිලි ගැසීමකින් ෙතොරව යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාදාමය 
කියාත්මක ෙවන යාන්තණයක් අපි අනිවාර්යෙයන්ම සකස් කළ 
යුතුයි. මරණීය දණ්ඩනෙයන් පමණක් ෙනොව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් තුළින් අෙප් දරු පරපුෙර් අයිතීන් 
ආරක්ෂා කරන්න අවශ්යයි. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
ව්යවස්ථාවලට ළමා අයිතීන්, දුවා දරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතතාව 
සාක්ෂාත් කිරීෙම් පතිපාදනයන් සම්බන්ධව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවටත් ඇතුළත් කර ජන සමාජයටත්, ෙදමව්පියන්ටත්, 
රජයටත් රාජ්ය ආයතනවලටත් දූ දරුවන්ෙග් අනාගත 
සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම පධානතම රාජ්ය කාර්ය භාරයක් බවට 
පත් කිරීම අද යුගෙය් අවශ්යතාව බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු අෙප් හිරුනිකා 
මන්තීතුමියටත්, එය ස්ථිර කරපු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව ෙගන ඒම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුයි. 
නමුත් අර වැදගත් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව අපි මනුෂ්යත්වෙය් 
නාමෙයන් ඒ මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කරමුයි කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉදිරිපත් කරපු සියලුම 
කරුණු කාරණා ඇතුළත් ෙල්ඛන හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

249 250 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 

මන්තීතුමිය අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොත වන විට ළමා අපචාර සහ ස්තී දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් මහත් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වී 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය පුරාවටම අෙප් රෙට් සිදු වුණු සත්ී 
දූෂණ, විෙශේෂෙයන්ම ළමා අපචාර පිළිබඳව අප හැම ෙදනා තුළම 
කම්පනයක් තිෙබනවා; අෙප් හද කකියනවා. ඒ පිළිබඳව  
විෙරෝධය හැම තැනින්ම පකාශයට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
සියලුම ජනතාව ෙම් කියා පිළිකුල් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මීට මාස කිහිපයකට කලින් උතුෙර් කයිට්ස් 
දූපෙත්දී ශිවෙලෝගනාදන් විද්යා කියන පාසල් ශිෂ්යාව සමූහ 
දූෂණයට ලක් වුණාම ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව හැම ෙදනාම එයට  එෙරහි වුණු බව ඔබතුමාට මතක ඇති. 
ඒ වාෙග්ම ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය ඝාතනය කළාම, එයට ෙම් රටම 
එෙරහි වුණා. අපි ෙම් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්ෙන් ෙමවැනි ළමා 
දූෂණ, ළමා අපචාර, ස්තී දූෂණ වළක්වා ෙගන ෙම් රට තව දුරටත් 
ශිෂ්ට සම්පන්න කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැනයි. 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් ළමා අපචාර සිදු කර, ස්තී දූෂණ සිදු කර කරන ලද 
ඝාතන සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වනවා. අෙප් රෙට් නීතිෙය් හැටියට 
ඒ ඝාතකයන්ට මරණ දඬුවම ලබා දිය හැකියි.  

දණ්ඩ නීති සංගහය අනුව අෙප් රෙට් මරණ දඬුවම ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් අපරාධ පහක් තිෙබනවා. එවැනි අපරාධ වන්ෙන් 
ඝාතනය, ඝාතනයට අනුබල දීම, එවැනි නඩුවකදී ෙබොරු සාක්ෂි 
ලබා දීම, රාජ්ය විෙරෝධී කුමන්තණය සහ ෙහෙරොයින් වැනි මත් 
දව්ය ගෑම් ෙදකකට වඩා ළඟ තබා ගැනීම ෙහෝ පවාහනයයි. ෙම් 
කරුණු පහට අදාළව මරණ දඬුවම ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට ෙමවැනි 
වරදකට අධිකරණෙයන් මරණ දඬුවම නියම කළාට පස්ෙසේ 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අත්සන ෙයොදා එතුමා කැමැති දිනයක සහ 
ෙවලාවක අදාළ පුද්ගලයා එල්ලා මැරීෙම් දඬුවම කියාත්මක 
කරන්න බලය පවරා තිෙබනවා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මීට 
කලින් සම්මත කරලා තිෙබන නීතියක්. ඒ නීතිය දැන් අෙප් රෙට් 
බලාත්මකයි; බල පවත්වන්න පුළුවන්. එයට අවශ්ය කරන්ෙන් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අත්සනයි. අධිකරණ ඇමතිවරයාෙගන් 
රහසිගත වාර්තාවක් කැඳවා ෙගන, අදාළ විනිශ්චයකාරවරයාෙගන් 
රහසිගත වාර්තාවක් කැඳවා ෙගන, නීතිපතිවරයාෙගන් රහසිගත 
වාර්තාවක් කැඳවා ෙගන තමයි ජනාධිපතිවරයා එයට අත්සන් 
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් පවතින නීතිය තුළ ජනාධිපතිවරයාෙග් 
අත්සනින් කියාත්මක කළ හැකි මරණ දඬුවම සම්බන්ධෙයන් අපි 
කථා කරනවා.  

ෙම් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත වුණත් නැතත් -ඡන්ද විමසීමක් ආෙවොත් 
සම්මත වුණත් නැතත්- ඒ සම්බන්ධෙයන් බලය තිෙබන්ෙන් 
ජනාධිපතිවරයාටයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒ සඳහා බලපෑමක් 
කරන්න බැරි වුණත් හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ඉදිරිපත් 
කළ ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් -ළමා අපචාර සහ ස්තී දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් මරණ දඬුවම ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්- ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ෙග් අදහස ෙමොකක්ද, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එක් එක් මන්තීවරයා කල්පනා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා දැන ගැනීමට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ හැරුණු විට අපි 225 ෙදනාම අත් ඔසවා ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත කළත් දැනටමත් ෙම් නීතිය සම්මත කරලා 
ජනාධිපතිතුමාට බලය පවරලායි තිෙබන්ෙන්.  

දැන් ෙම් රට පුරා උද්ෙඝෝෂණ පවත්වනවා. ඇයි, ෙම් ජනතාව 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්? නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් 
අකාර්යක්ෂමතාවයක් තිෙබන නිසා  නීතිෙය් කාර්යක්ෂමතාව 
පිළිබඳව ඔවුන්ට අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. නීතිෙය් 
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා  ස්තී දූෂණ, ළමා අපචාර, ඝාතන ආදිය 
සම්බන්ධෙයන් අධි ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට සමහර විට අවුරුදු 
10ක්, 12ක් ගත ෙවන බව අපි ඕනෑ තරම් අසා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි නීතිෙය් 
තිෙබන අසාධාරණත්වය හා පක්ෂපාතිත්වය. මා හිතන විධියට ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන අපි සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාව වාෙග්ම 
අවස්ථා කිහිපයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මීට කලින් උදා කර ගත 
යුතුව තිබුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
ඇමතිවරෙයකුෙග් බිරිඳක් කාන්තාවන් ෙදෙදෙනක් ඝාතනය 
කරලා මරණීය දණ්ඩනය නියම ෙවලා ඉන්ෙදද්දී ජනාධිපති ෙපොදු 
සමාවක් යටෙත් ජාත්යන්තර කන්තා දිනෙය්දී ඇයව නිදහස් 
කළාම එයට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එෙරහි විය යුතුව තිබුණා.  
රත්නපුරෙය් බස්නායක නිලෙම්වරයා එවැනි ඝාතනයකට සිර ගත 
වී සිටියදී, ඔහුව ජනාධිපති ෙපොදු සමාව යටෙත් නිදහස් කරන 
ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත 
යුතුව තිබුණා. එදා ඒ ගැන ෙමොකුත් කථා කෙළේ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර කාන්තා 
දිනෙය්දී කාන්තාවන් ෙදෙදෙනකු ඝාතනය කළ කාන්තාවකට 
ජනාධිපති ෙපොදු සමාව දීම වැනි කරුණු නිසා තමයි ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය බිඳ වැටී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි, ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම නීතිෙය් තිෙබන අසමානතාව පිළිබඳව 
ජනතාවට බයක් තිෙබනවා. වැරදිකරුවන් නිවැරදිකරුවන් ෙවලා 
නිවැරදිකරුවන් දඬුවම් ලබන, ඔවුන් එල්ලුම්ගහට යන ෙම් 
අසමානතාව පිළිබඳව ජනතාවට බයක් තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් 
අසාධාරණ, අකාර්යක්ෂම ෙසේවය පිළිබඳව ජනතාවට බියක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පැන නැඟි උද්ෙඝෝෂණ පමාණයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මන්තීතුමිය ඇයෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා, ෙමවැනි අපරාධ 
රැල්ලක් මැඬ පැවැත්වීම සඳහා තිෙබන ඉක්මන් සහ එකම විසඳුම 
මරණ දඬුවමයි කියලා. දැන් ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගන්න 
ෙකොට රෙට් සමහර ජනතාව හිතා ෙගන ඉන්නවා, අද අර ෙසේයා 
දැරියෙග් ඝාතකයා එල්ලා මරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දුවක් 
ගන්න යනවාය කියලා.  

දැනටම ෙලෝකෙය් මරණ දඬුවම කියාත්මක වන රටවල්            
36ක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් 103ක මරණ දඬුවම 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. රටවල් හයක විෙශේෂ 
අවස්ථාවල පමණක් -විෙශේෂෙයන් යුද අපරාධ වාෙග් අවස්ථාවල- 
මරණ දඬුවම කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට වාෙග් 
රටවල් 50ක් පසු ගිය අවුරුදු දහය පුරාම මරණ දඬුවම කියාත්මක 
කරලා නැහැ. අෙප් රටත් 1976 වර්ෂෙය් සිට මරණ දඬුවම 
කියාත්මක කරලා නැහැ. දැන් මරණ දඬුවම කියාත්මක කරන 
රටවල වුණත්, අදාළ වැරදිකරු අවුරුදු 18ට වඩා අඩු නම් ඔහුට 
මරණ දඬුවම දීෙම්දී නීති ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. සවුදි අරාබිය, 
ඉරානය, සූඩානය, පාකිස්තානය වාෙග් රටවල් හතරක් පමණයි, 
අවුරුදු 18ට අඩු වැරදිකාරයාටත් මරණ දඬුවම ලබා ෙදන්ෙන්. 
සවුදි අරාබිෙය් අවුරුදු 18ට වඩා අඩු අයටත් මරණ දඬුවම ෙදන 
නිසා තමයි, අෙප් රිසානාට හිස ්ගැසුම් කන්න සිද්ධ වුෙණ්. අපට 
කිසිම ෙදයක් කරගන්න විධියක් නැතිව, ඇය මරණ දණ්ඩනය 
දක්වා ෙගන යන්න ඒ රටට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් එවැනි නීති 
සම්මත කර තිබුණු නිසායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දඬුවමක් දීෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන පධාන කරුණු හතරක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
අපරාධ වැළැක්වීම, පුනරුත්ථාපනය කිරීම, ඒ වැරදිකරු 
අකර්මණ්ය කිරීම සහ පළිගැනීම් සිදු කිරීම කියන කාරණා හතර. 
ෙගොඩක් අය කියනවා, මරණ දඬුවම කියාත්මක කිරීෙමන් සමාජය 
බය කරන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම නම් දැන් අපි ගමන් කරන්න 
ඕනෑ ෙකොහාටද? බය කරන්නත් තව කම තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
මරණ දඬුවම කියාත්මක කරන රටවල වුණත් මරණ දඬුවම 
කියාත්මක කරන ආකාරය විවිධයිෙන්. පසිද්ධිෙය් ගල් ගසා 
මරනවා; පසිද්ධිෙය් හිස ගසා දමනවා; පසිද්ධිෙය් ෙවඩි තබනවා; 
පසිද්ධිෙය් කසෙයන් තළා මරනවා. එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. දැන් 
අපි ගමන් කළ යුත්ෙත් ඒ පැත්තටද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙය් ෙකොනකින් අල්ලා ගත්ෙතොත්, 
වලිගෙයන් අල්ලා ගත්ෙතොත් අපට යන්න ෙවන්ෙන් ෙම් ෙලෝකය 
පිළිගත් ශිෂ්ට සම්පන්න කමවල ඉඳලා පසිද්ධිෙය් ගල් ගසා මරන 
තැනටයි. ඇයි? සමාජය බය කරන්න. නමුත්  මීට කලින් කථා කළ 
ගරු මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකු ෙපන්වා දුන්නා වාෙග් ෙම් දඬුවම 
විසින් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් අපරාධ අඩු කරලා නැහැ. ෙලෝකෙය් 
පකට සමාජ විද්යාඥෙයකු වන මහාචාර්ය මයිකල් එල්. රැඩෙලට්, 
"Journal of Criminal Law and Criminology" එකට 
ඉදිරිපත්කළ පර්ෙය්ෂණ පතිකාෙව් ෙලෝකෙය් අපරාධ 
විද්යාඥයන්ෙගන් සියයට අනූවක් මරණ දණ්ඩනය ලබාදීෙමන් 
අපරාධ අඩුවන්ෙන් යයි විශ්වාස ෙනොකරන බව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව් කියැවුණු පරිදි 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මරණ දඬුවම කියාත්මක කරන 
පාන්ත 31ක අපරාධවල අඩුවීමත්, මරණ දඬුවම කියාත්මක 
ෙනොවන පාන්තවල අපරාධ අඩුවීමත් ගත්ෙතොත්, මරණ දඬුවම 
ෙනොෙදන පාන්තවල අපරාධ අඩුවීෙම් ශීඝතාව වැඩියි. 1991 ෙවන 
ෙකොට මරණ දඬුවම ෙදන පාන්තවල ලක්ෂයකට නවයයි දශම 
නවයයි හතරක් අපරාධ සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එය 2013 වන 
ෙකොට හතරයි දශම හතයි ෙදකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
මරණ දඬුවම ෙනොෙදන පාන්තවල එය නවයයි දශම ෙදකයි හෙත් 
සිට තුනයි දශම අට දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මරණ 
දඬුවම කියාත්මක කළ පමණින්ම ෙම් සියලු ෙදෝෂ නිවාරණය 
ෙවනවා කියලා අප කවුරුන් ෙහෝ හිතනවා නම් එය මිථ්යාවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාටම ෙපෙනනවා ඇති, ෙසේයා 
දැරියෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගත් පාසල් 
ශිෂ්යයාට සහ අවුරුදු 32ක පුද්ගලයාට ෙපොලීසිය සලකා තිෙබන 
ආකාරය ෙකොෙහොමද කියලා. මා හිතන හැටියට ෙපොලීසිය භාර 
ඇමතිවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. 16වැනි දා උෙද් 9.00ට අත් අඩංගුවට ගත් ශිෂ්යයා 
19වැනි දා තමයි උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඔහුෙගන් 
අහන්ෙන්, ෙම් අපරාධය කළා ද කියලා ෙනොෙවයි, "ෙකොෙහොමද 
ෙම්ක කෙළේ?" කියලායි. ඩීඑන්ඒ පරීක්ෂාවක් කරලාම පශ්න කළා 
නම් ෙන්ද ෙහොඳ?  එෙහම කමයක් තිෙබනවා ෙන්. හැබැයි, ඒ 
විද්යාත්මක කම ෙමොනවත් අනුගමනය කරන්ෙන් නැතිව එල්ලලා 
ගහන තත්ත්වයක්ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය තමයි ෙම් නඩු 
ෙගොනු කරන්ෙන්.  

එංගලන්තෙය් මරණ දඬුවම අෙහෝසි කෙළේ නිවැරදිකරුවකු 
1950 දී එල්ලා මරපු නිසායි. ඒ, අවුරුදු 23ක් වයසැති තිෙමොති 
ඉවාන්ස් නැමැති පියා මාස 13ක් වූ තමන්ෙග්ම දුව ඝාතනය කළා 
කියලායි. ඔහුට මරණ දඬුවම නියම වුණා. හැබැයි අවුරුදු තුනකට 
පස්ෙසේ ෙහළිදරවු වුණා ඔහු ෙනොෙවයි ඒ දරුවා මැරුෙව් කියලා. 
එතෙකොට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  එවැනි ෙද්වල් ඕනෑ තරම් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක නිකම් සිල්ලරට සලකන්න 
පුළුවන් කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙමවැනි ළමා අපෙයෝජන සහ සත්ී 
දූෂණවල ෙගොදුරු බවට පත් වන වින්දිතයන් සහ පීඩකයන් ෙම් 
සමාජ ෙඛ්දවාචකෙය් ෙගොදුරු.  

ෙසේයා  දැරියෙග් කාරණය දිහා බැලුවත් ඇය ෙම් තත්ත්වයට 
පත් වුෙණ් ඇයි? ඒ ඇයෙග් පවුෙල් අයෙග් තිබුණු ෙනොසැලකිල්ල 
නිසා පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඇෙග් අම්මාට, තාත්තාට, සීයාට, 
ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා රාතී කාලෙය්  වැඩ කරන්න, රාතී 12.00ට 
ෙගදරට එන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සීයාත් private security 
firm එකක වැඩ කරන්න යන තත්ත්වයට පත් කෙළේ කවුද? 
ෙමවැනි අනාරක්ෂිත ෙගවල් අෙප් රෙට් ෙකොච්චර තිෙබනවා ද? 
ෙදෙදනාම රජෙය් ෙසේවකයින් වුණත්, loan එකක් අරෙගන 
ෙගයක් හදා ගත්තාට,  ෙගදරට සිෙමන්ති ටිකක් දා ගත්තාට, 
කපරාරුවක් කර ගන්න බැරි, ෙදොර ජෙනල්  සවි කර ගන්න බැරි,  
සරෙන්රු සවි කර ගන්න බැරි අනාරක්ෂිත ෙගවල් අෙප් රෙට් 
ෙකොච්චර තිෙබනවා ද? ඒවාට ෙහේතු  ෙහොයන්ෙන් නැතිව, ඒවාට 
පිළියමක් ෙයොදන්ෙන් නැතිව capital punishment එක විතරක් 
කියාත්මක කළාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. Capital punishment 
එක ගැන කථා කරන ෙකොට, ඒ පවුල් එතැනට පත් කරපු, ඒ 
දරුවන් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් කරපු capitalist system  එක 
ගැනත් අපි කථා  කරන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීතිෙය් 
සාධාරණත්වය ජනතාවට පත්යක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම 
ෙනොකරන තාක් කල් ෙසේයා වැනි දරුවනුත් බිහි ෙවයි, ෙමවැනි 
අපරාධකරුවනුත් බිහි ෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය  ෙකනකු එල්ලා 
මැරීෙමන් පමණක් අත ෙසෝදා ගන්න පුළුවන් කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් පිළිබඳව පුළුල්ව සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ෙමහි 
තිෙබන පදනම, ෙමහි තිෙබන සමාජ විද්යාත්මක ෙහේතු සියල්ල 
අනාවරණය කර ගැනීමකින් ෙතොරව, එන එන පළියට ෙමවැනි  
ලාභ,  බාල ෙද්ශපාලනෙය් නිරත ෙවන්න ගිෙයොත් රටක් 
අනාථභාවයට පත් ෙවනවා. ෙම් නීති සම්පාදනය කරන අයෙග් 
වගකීම වන්ෙන් දූරදර්ශීව ෙම්වාට මැදිහත් වීමයි. ඒ නිසා ෙම් ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය  හරියට ෙත්රුම් අරෙගන අපි හැම 
ෙදනාම එකතුව ෙමවැනි අපරාධ  වැළැක්වීම සඳහා නීතිය 
ශක්තිමත් කරන අතෙර්, ෙම් අපරාධ වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය 
සමාජ වටපිටාව ෙගොඩ නඟමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මා ෙබෙහවින්ම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා අද දින මට ෙම් ගරු සභාව ආමන්තණය 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.  

විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවත්වන මෙග් පථම 
කථාෙව්දී,  මා ෙම්  උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර 
එවීමට කටයුතු කළ  මා නිෙයෝජනය කරන ෙබන්තර - ඇල්පිටිය 
ජනතාව ඇතුළු ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සියලුම ජනතාවට ස්තුතිය පුද 
කිරීම  මෙග් යුතුකමක් කියලා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව කාරණාවක් කියන්න 
මට අවසර ෙදන්න. ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි පළමු කාන්තාව බවට මා පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම අද දිනය වන විට දකුණු පළාතම නිෙයෝජනය කරන්නට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින එකම මන්තීවරිය බවටත් මා පත් වී 
තිෙබනවා. ඒ සියලු වගකීම් දරාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මෙග් හඬ 
අවදි කරන්න  මට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම සංෙව්දී, ඉතාම 
බැරෑරුම්, ෙම් රෙට් සියලු ෙදනා දෑස් දල්වා බලාෙගන සිටින 
කරුණක් පිළිබඳව මට කථා කරන්න සිදු වී තිෙබනවා.  
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විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ට, මවුවරුන්ට, කාන්තාවන්ට 
අතිශයින්ම කනගාටුදායක සිද්ධියක් වන "දරුවන් දූෂණය ෙකොට 
මරා දැමීම" වැනි මාතෘකාවක් යටෙත් කථා කරමින්, එවැනි 
සිද්ධීන් අඩු කිරීමට ෙහෝ නැති කිරීමට දායකවන්නට ලැබීම එක 
විධියකින් භාග්යයක්  හැටියට මා සලකනවා. වසර ගණනාවක් 
මුළුල්ෙල් - ඈත අතීතෙය් සිට- අෙප් රෙටන් වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් 
නන් ෙදසිනුත්  ෙමවැනි භයානක, අසාධාරණ තත්ත්ව ගැන අපට 
නිරන්තරෙයන් අසන්නට දකින්නට ලැබුණා. අද දින අපි කථා 
කරන්ෙන් ෙමවැනි වැරදිකරුවන්ට මරණීය දණ්ඩනය ලබා 
ෙදනවාද, ඒ සඳහා එල්ලුම් ගස කියාත්මක කරනවාද නැද්ද කියන 
කාරණයයි.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා විශ්වාස කරන හැටියට, 
සමස්ත සමාජෙය්ම අහුමුළු තැන් බැලුෙවොත්, මානසික පීඩනෙයන් 
එෙහමත් නැත්නම් මානසික වැටීම්වලින් ෙහෝ උත්පත්තිෙයන් 
ඇති වූ මානසික තත්ත්ව මත ෙමවැනි අපරාධ කරන දූෂකයින් 
දහස් ගණනක් අපට ෙනොෙපෙනන්නට තවත් ඉන්නවා ඇති. ෙම් 
අය ඇතුළු සමසත් සමාජය තුළ  සිටින ෙමවැනි අපරාධකරුවන් ඒ 
අපරාධවලින් වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙමවැනි අපරාධ 
සමාජෙයන් දුරස් කරලා ෙමවැනි අපරාධකාරයන්ෙගන් ෙතොර 
සමාජයක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ෙසොයා බැලීම 
වඩා වැදගත් ෙවනවා, එල්ලුම්ගහ ගැන කථා කිරීමට සමානවම. 

වැරදිකරුවන්ට එල්ලුම්ගහ නියම කළ යුතුයි කියලා අද 
සමාජෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා. ෙම් ගැන අසන අසන සියලු 
ෙදනාම කියන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙමවැනි 
වැරදිකරුවන් අනිවාර්යෙයන්ම එල්ලුම්ගහ දක්වා ෙගන ෙගොස් 
දඬුවම් පැමිණ විය යුතුයි කියලායි. එවැනි සමාජ කතිකාවතක් ඇති 
වුෙණ්,  පසු ගිය දිනයක සිදු වූ ෙමෙලොව හය හතරක් ෙනොදන්නා  
'ෙසේයා' නමැති කිරි දරුවාෙග් ඝාතනය සමඟයි. එයින් කම්පනයට 
පත් මුළු ශී ලාංකික ජනතාව එක හඬින්ම කියන්න ගත්ෙත්, 
"ෙමවැනි වැරදිකරුවන් අපි ෙකෙසේ ෙහෝ නීතිය මඟින් 
එල්ලුම්ගහට යැවිය යුතුයි" කියායි.  

1976න් පසුව එල්ලුම්ගහ ෙම් රෙට් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
1976න් පසුව එල්ලුම්ගහ කියාත්මක ෙනොවීම නිසා ෙම් අපරාධ 
රැල්ල දිගින් දිගටම වැඩි වුණා කියලා කියන්න අමාරු තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි අපරාධ සම්බන්ධෙයන් මට ලැබී 
තිෙබන ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල  2005 දී  සියයට 6.2ක්, 2006 දී  
සියයට 10.2ක්, 2007 දී සියයට 8.2ක්, 2008 දී  සියයට 7.3ක්, 
2009 දී  සියයට 4.6ක් හා 2010 දී  සියයට 3.6ක් වශෙයන් සඳහන් 
වන නිසා. ඒ අනුව ෙමම අපරාධ දිගින් දිටම අඩුෙවමින් පැවෙතන 
බවත් ෙම්  අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.   

එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කිරීෙම්දී, වැරදිකරුවන්  නීතිය ඉදිරියට 
ෙගෙනද්දී, නීතිෙය් සාධාරණත්වය පිළිබඳ සැබෑ වගකීමක් ෙම් 
රෙට් නීති පද්ධතිය තුළ තිබිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
එෙහම ෙනොවී නිවැරදි පුද්ගලයකු එල්ලා මැරුෙවොත් ඔහුට කිසි 
විෙටකත් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සමස්ත රෙට්ම 
දරුවන්ෙග් මනස පාසල් පද්ධතිෙය් සිට සැකසිය යුතු අවස්ථාවක් 
තමයි ෙම්. එවැනි සාපරාධී කියා කරන්නවුන් එල්ලා මැරීම 
පිළිබඳව  මා  කැමැති වන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
එෙසේ කිරීෙමන් ඉදිරිෙය් දී ෙම් රෙට් ෙමවැනි අපරාධ කිරීම් 
යම්තාක් දුරට අඩු ෙවතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන් නිසයි. 
නමුත් අෙනක් අතට ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව සුන් ෙවන්නත් ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද ෙමවැනි අපරාධ යම්තාක් දුරටවත් අඩු කර 

ගන්නට නම්,   ඒ සඳහා සමාජය තුළ මීට වඩා පුළුල් කතිකාවතක් 
ඇති කළ යුතුව තිෙබනවා.  එෙහම නැත්නම් එවැනි තත්ත්වයන්ට 
පත් වී සිටින අයෙග් මනස සෑදීම සඳහා අප කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එවැනි අය බිහි වන එක නතර කිරීම මීට වඩා 
කාෙලෝචිතයි කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්නට  බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය 
කියා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිඳුන් කියා 
තිබුණා. මීට කලින් මරණ දඬුවම කියාත්මක කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුවත්, ෙනොවුවත් වැරැදි කරපු අයට 
එල්ලුම්ගහ, එෙහම නැත්නම් මරණ දඬුවම කියාත්මක කිරීමට ෙම් 
රෙට් බිහි වුණු සෑම ජනාධිපතිවරයකුටම අවස්ථාවක් තිබුණා. 
ෙබොෙහෝ විට ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව, මව්වරුන්ෙග් 
ආරක්ෂාව, ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස පිට රට ෙගොස් ෙසේවය කරන 
කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම තුළින් දරුවනුත්, 
මව්වරුනුත් ෙබ්රා ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඔබ සැමට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 3.12] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 

අමාත්යතුමා, මෙග් පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකතුමා ෙබොෙහොම 
නිවැරැදි දත්ත මත පදනම්ව ඉතා වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කළා.  
"මරණීය දණ්ඩනය අපරාධ වැළැක්වීමට ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි" 
කියා එතුමා කිව්වා.  ෙලෝකෙය් මරණීය දඬුවම කියාත්මක වීම 
පිළිබඳ ඉතාම සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක් තිෙබන අෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් දත්ත පදනම් කරෙගනයි එතුමා එෙහම කිව්ෙව්. 1991 
සිට 2013 දක්වා වූ දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ මරණීය දඬුවම 
කියාත්මක වන පාන්ත 31ක් සහ මරණීය දඬුවම කියාත්මක 
ෙනොවන පාන්ත 19ක් සංසන්දනය කර ලබා ගත් විශ්ෙල්ෂණ 
දත්තයන් අනුව මරණීය දඬුවම කියාත්මක වන පාන්තවල මිනී 
මැරුම් පමාණය වැඩි බවත්, මරණීය දඬුවම කියාත්මක ෙනොවන 
පාන්තවල මිනී මැරුම් පමාණය අඩු බවත් සියයට 100ක්ම 
පැහැදිලියි. එෙහම නම් මෙග් නිෙයෝජ්ය නායක සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා කියපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා එකඟ වනවා.  
මරණීය දඬුවම අපරාධ වැළැක්වීමට කමෙව්දයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමියට, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට ෙහෝ මරණීය දඬුවමට පක්ෂයි 
කියන ෙම් ගරු  සභාෙව් සිටින ඕනෑම ගරු මන්තීතුෙමකුට මා 
අභිෙයෝග කරන්න කැමැතියි, දඬුවමක් ෙලස මරණීය දණ්ඩනය 
මඟින් අපරාධ සිදු කිරීෙම් පවණතාව අඩු කරන බවට මීට වඩා 
පරස්පර දත්තයන් තිෙබනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
පතිපත්තියක් විධියට ෙම් මතය ජනපිය ෙනොවුණත්, අපරාධ නීතිය 
පිළිබඳව අවුරුදු 20ක අත් දැකීම් තිෙබන ෙකනකු හැටියටත්, 
ෙපොලීසිය කියාත්මක වීෙම් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකනකු හැටියටත්, ෙපොලිස් අභ්යාස 
විද්යාලෙය් හිටපු කථිකාචාර්යවරයකු හැටියටත්, ෙම් රෙට් 
විනිශ්චයකරුවන් පුහුණු කිරීෙම් කමෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකනකු හැටියටත්, ෙලෝක ෙය් මරණීය 
දඬුවම පිළිබඳව පක්ෂව සහ විපක්ෂව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
තිෙබන මතවාදයන් පිළිබඳව කරුණු අධ්යයනය කළ ෙකනකු 
හැටියටත්  ෙම් ෙයෝජනාවට ෙහෝ මරණීය දඬුවම කියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳ වූ ෙවන කිසිම ෙයෝජනාවකට එකඟ වන්නට මෙග් බුද්ධිය 
මට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 

අෙප් ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය්  දී අපට හැඟීම් අනුව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්.  නමුත් දස දහස් ගණනක් වුණු ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙම් ගරු සභාවට අප පත් කර එවා තිෙබන්ෙන් හැඟීම් 
අනුව කටයුතු කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් සභාවට මන්තීවරුන් 
වශෙයන් අප පත් කර එවා තිෙබන්ෙන් සාක්ෂි මත පදනම්ව, 
බුද්ධිය අනුව කටයුතු කරන්න; තීරණ ගන්න; කථා කරන්නයි. 
මෙග් කල්යාණ මිත රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාත්, මමත් මිනී 
මරු ඝාතකයන්ට එෙරහිව ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් සටන් කළ 
මිනිස්සු. අප ෙදෙදනාටම මරණීය තර්ජන තිබුණා. අධිකරණ කියා 
මාර්ග හරහා ෙම් කියන කමයට ෙනොෙවයි, මහ පාෙර් ෙවඩි තියලා 
දමන අවදානම රන්ජන්ටත්, මටත් තිබුණා. 1976න් පසුව 
බන්ධනාගාර තුළ නීත්යනුකූලව ඝාතනය ෙනොකළාට, 
බන්ධනාගාර තුළ නීති විෙරෝධී ඝාතන සිදු කළා; එළිෙය්ත් නීති 
විෙරෝධී ඝාතන සිදු කළා. ඒ නිසා එම ඝාතනවලට ලක්වීෙම් බිය 
තිබුණු පුද්ගලයකු හැටියට මට ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
පතිපත්තිමය වශෙයන් එකඟ  වන්නට බැහැ.  

රිසානා නෆීක්ට මරණ දඬුවම ලබා දුන් අවස්ථාෙව් දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ මමයි. 
එය ස්ථිර කෙළේ රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමායි. හැබැයි, එදා 
එතුමාෙග් පතිපත්තියයි, අද පතිපත්තියයි සපුරා ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මෙග් මිතයාටත්, මුළු රටටත් මම ආයාචනා 
කරන්ෙන් හැඟීම්වලට වහල් ෙවන්න එපා කියන එකයි. බුද්ධිය 
අනුව තීරණ ගන්න ඕනෑ කියන එකයි මම කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට  ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
අන්තර්ගතය පිළිබඳව මා අවධානය ෙයොමු කර වන්නට කැමැතියි. 
ඉතාම බරපතළ ළමා අපෙයෝජන සහ ඝාතන පිළිබඳව ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවනවා. මමත් ළමයින් තුන්ෙදෙනක් සිටින 
තාත්තා ෙකෙනක්. මම ෙම් රෙට් පුරවැසියන් 131,000කෙග් 
කැමැත්ත ඇතිව ෙම් ගරු සභාවට පත්ෙවලා ආපු ෙකෙනක්. ඒ 
නිසා පුරවැසියන්ෙග් හැඟීම් පිළිබඳව මටත් දැෙනනවා. හැබැයි, 
ෙම් කෲර අපරාධකරුවන්ට දැෙනන්න; ෙත්ෙරන්න; විඳවන්න ඒ 
අයට දඬුවම් කළ යුතු කමයක් ගැන අප අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මීට වසරකට කලින් 
මහර බන්ධනාගාරය ඇතුළට ගියා. මරණ දඬුවම නියම ෙවලා 
ඉන්න අපරාධකරුවන් 350ක් ඉන්න ඒ death cell එක ඇතුළට 
අවසර ඇතිව ගිහින් ඒ මරණීය දඬුවමට යටත් ෙවලා ඉන්න 350ක් 
මිනිසුන් එක්ක මා සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් කියන්ෙන්, අපව මරන්න 
කියලායි. ෙම් අපරාධකරුවන්ට, ළමා අපචාරකරුවන්ට, ෙම් 
මිනීමරුවන්ට මරණය සැප වැඩියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් 

නැවත එළියට ෙනොඑන ෙලස ජීවිතය අවසාන වන ෙතක් ෙම් 

බරපතළ අපරාධකරුවන්ව බන්ධනාගාරගත කිරීමයි. ඒකට ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියන්ෙන්, “life sentence without parole.” කියලායි. 
ෙම්ක ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මරන්න, මරන්න කියන 
එක ෙනොෙවයි,  ෙමවැනි සුවිෙශේෂ කෲර අපරාධකරුවන්ට නැවත 
කවදාවත් එළියට එන්න බැරි ෙවන්න මැෙරන තුරු හිර කර තබන 
එකයි කළ යුත්ෙත්.  හැබැයි, ෙම්ෙක් තව පැත්තකුත් තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව තව ෙබොෙහෝ දුර 
යන්න තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙපොලීසිෙය් කියාකාරිත්වය, 
ස්වාධීනත්වය, දක්ෂතාව පිළිබඳ බරපතළ පශ්න තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් හැම තැනමත් ෙම් පශ්න තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් විතරක් පසු ගිය 
වසර ගණන තුළ මරණීය දඬුවමට නියම ෙවලා, අභියාචනා 
සියල්ලත් අවසන් වුණු 115ෙදෙනක් අවුරුදු ගණනකට පසුව 
සාක්ෂි ෙසොයාෙගන නිදහස් කර තිෙබනවා. සමහර පුද්ගලයන් 
අධිකරණෙයන් නිදහස් කරනෙකොට ඔවුන්ට මරණීය දඬුවම දීලා 
අවසන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉතාම පදනම් විරහිතයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
ෙවනවා, “ෙලෝකෙය් ඉහළම සංවර්ධනය වූ රටවලත් මරණ දඬුවම 
කියාත්මක වන අතර, ෙමෙසේ මරණ දඬුවම කියාත්මක වීම නිසා 
එම රටවල ළමා අපචාර, ස්තී දූෂණ ෙබොෙහෝ වශෙයන් අවම වී 
ඇත" කියා. මම අභිෙයෝග කරනවා, ෙලෝකෙය් ඉහළම 
සංවර්ධනය වූ රටවල අපරාධ අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් මරණීය 
දඬුවම නිසා ෙනොෙවයි කියලා. ඒ රටවල මරණ දඬුවම කියාත්මක 
වීම නිසා ෙම් අපරාධ අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියන සාධකය ඔප්පු 
කරන්න සාක්ෂි අවශ්යයි. මම කියනවා, දියුණු රටවල අපරාධ අඩු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මරණ දඬුවම නිසා ෙනොෙවයි, සමාජ 
සාධාරණත්වය, යුක්තිය ඉටු වීම, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් ඒ සමාජයට 
ආෙව්ණික වුණු ගුණාත්මකභාවයන් ඉහළ යාම නිසායි කියලා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් අපරාධ පවණතාව වැළැක්වීම මාත් ඇතුළුව රජෙය් 
වගකීමයි. රජයක් විධියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කළ යුතු වන්ෙන් 
සමාජෙය් අපරාධ ඇති වීමට ෙහේතු වූ  මූලයන් ෙසොයා, ඒ මූලයන් 
වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීමයි.  

 දඬුවම් දීම පිළිබඳව ෙලෝකෙය් පිළිගත් මූල ධර්මයන් 
තිෙබනවා.  ඒ මූල ධර්මයන් අනුව කටයුතු කර ෙම් රෙට්  දඬුවම් 
දීම පිළිබඳව වූ කියා පටිපාටිය නැවත සකස් කළ යුතුයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

ෙම් තිෙබන කමය එෙලසම පවත්වන්න කියා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් පශ්නවලට විසඳුම මරණ දඬුවම ෙනොෙවයි.  
මරණ දඬුවම කියන්ෙන් අදක්ෂයන්ෙග් ෙතෝරා ගැනීම; මරණ 
දඬුවම කියන්ෙන් ජනපියත්වෙය් ෙතෝරා ගැනීම; මරණ දඬුවම 
කියන්ෙන් බැරිකෙම් ලක්ෂණය.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சி வர் 

ஷ்பிரேயாகம், ெபண்கள் மீதான வல் ற  நடவ க்ைககள், 
ெகாைலகள் மற் ம் குற்றச் ெசயல்க க்கு அதி உச்சபட்ச 
தண்டைனயாக மரண தண்டைன வழங்கப்பட ேவண் ெமன 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணெயான்  இங்ேக 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . அைத ஆேமாதித் ம் ம த் ம் 
பல க த் க்கள் இங்கு ன்ைவக்கப்ப கின்றன. எம்ைமப் 
ெபா த்தவைரயில் அதி உச்சபட்ச தண்டைனயாக மரண 
தண்டைன இ க்க யா . அந்தக் க த்ேதா  நான் 
மா ப கின்ேறன். அேதேவைள, இந்தப் பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றித் ெதாடர்ந்  என் ைடய க த் க்கைளச் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். 

இன்ைறய நாளில் எம  எதிர்காலச் சந்ததியினாின் 
பா காப்  மற் ம் அவர்களின் ஒளிமயமான எதிர்காலம் 
ெதாடர்பாக ஆக்க ர்வமாக ஆராயப்பட ேவண் ம். 

ரதி ஷ்டவசமாக எம  நாட் ல் சி வர்கள் மற் ம் இளம் 
பராயத்தினர் மீதான வன் ைறகள் அதிகாித்  வந் ள்ளைத 
அவதானிக்க கின்ற . சி வர்கள், ெபண்கள் மீதான 
வன் ைறச் சம்பவங்கள் நாகாிக ச தாயத்ைதத் தைலகுனியச் 
ெசய்வதாகேவ அைமகின்றன. த்தம் நடந்த காலப்பகுதியில் 

ட்ைட விட்  ெவளியில் ெசல்கின்ற ஒ வர் மீண் ம்  
வந்  ேச ம்வைர கு ம்பத்தினர் அச்சத் டேனேய 
இ ந்தனர். அந்த கம் இப்ேபா  இல்ைலெயன்றேபா ம் 
ெபண்கள் மற் ம் சி வர்களின் சுதந்திரமான நடமாட்டம் 
அச்சத்ைதக் ெகா ப்பதாக மாறி ள்ள . நாட்  மக்கள் 
அைனவைர ம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூ ய வைகயிலான 
சம்பவங்கள் ெதாடர்கின்றன. 

ங்கு தீ  மாணவி வித்தியா மீதான பா யல் 
வன்ெகா ைம மற் ம் ெகாைல, கிளிெநாச்சியில் ன்  
வய ச் சி மிையச் சி வன் ஒ வன் கடத்திக் ெகாைல 
ெசய்தைம, வ னியா - ேதாணிக்கல் ல் சி வன் ஒ வன் 
தன  சேகாதரைனேய ெகாைல ெசய்தைம, 
ெகாட்டெதனியாவ சி மி ேசயாைவ  குந்  கடத்திப் 
பா யல் வன்ெகா ைம ெசய்  ெகாைல ெசய்தைம, 
அத் கிாியவில் பத்  வய ச் சி வனான ரவிந் ைவ 
அவன  தகப்பன் மீதான ேகாபத் க்காகப் ப ெகாைல 
ெசய்தைம ேபான்றன அவற் ள் சிலவாகும். சி வர்கள் மீதான 
வன் ைறகள், பா யல் ெதால்ைலகள் என்பன ெப ம்பா ம் 
கு ம்ப அங்கத்தவர்களா ம் கு ம்பங்கேளா  ெந க்கமான 
உறைவக் ெகாண் ப்பவர்களா ேம இடம்ெப வதாக ச க 
அைமப் கள் சுட் க்காட் கின்றன. ஆகேவதான் சி வர்கள் 
மற் ம் ெபண்களின் பா காப்  ெதாடர்பில் த ல் 
ெபற்ேறார் மிகுந்த கவனமாக இ க்கேவண் ெமன் ம் ச க 
அக்கைறயாளர்க ம் காவல் ைறயினர் மற் ம் சி வர் நலன் 
சார்ந்த அைமப் க்க ம் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் 
ேவைலத்திட்டத்ைதத் தீவிரமாக ன்ென க்க 
ேவண் ெமன் ம் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சி வர்கள் மற் ம் 
ெபண்கள் மீதான வன்ெகா ைமகள் மற் ம் ெகா ரமான 
ெகாைலகைளப் ாிேவா க்கான தண்டைனகள் 
க ைமயானதாக ம் அைவ மற்றவர்க க்குப் பாடமாக ம் 
அைமயேவண் ம் என்பேத எம  நிைலப்பாடாகும். 

அேதேவைள, சி மி ேசயாவின் ப ெகாைலேயா  
ெதாடர் ற்றவெரன்ற சந்ேதகத்தின் ேபாில் ைக ெசய்யப்பட்  
விசாரைணக க்குப் பின்னர் குற்றமற்றவெரன 
வி விக்கப்பட்ட 17 வய  மாணவனின் எதிர்காலம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள  என்ற விடயத்ைத ம் நாம் ஒ க்கிவிட 

யா . குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் பி யி ந்  
தப்பித் விட இடமளிக்காத அேதேவைள நிரபராதிகள் 
அநாவசியமாகத் தண் க்கப்படக்கூடா  என்பதி ம் கூ தல் 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

நம  நாட் ல் த்தத்தில் ெபற்ேறாைர, பா காவலர்கைள 
இழந்தவர்கள் மற் ம் அங்க னமானவர்கெளன 
ஆயிரக்கணக்கான சி வர்கள் அநாதரவான நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயினால் அண்ைமயில் ெவளியிடப்பட்ட இலங்ைக 
ெதாடர்பிலான அறிக்ைகயில், இலங்ைகயில் சி வர்களின் 
பிரச்சிைனக க்கு ன் ாிைம அளிக்கப்பட ேவண் ெமன்  
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அத்ேதா , சி வர் ேபாராளிகளாக 

த்தத்தில் ஈ ப த்தப்பட்டவர்கள், உயிாிழந்தவர்கள், 
காணாமல்ேபானவர்கள் ேபான்ேறாாின் கு ம்பத்தினர் 
விேசடமாகக் கவனிக்கப்பட ேவண் ெமன்  
பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ளைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் மற் ம் ெபண்கள் மீதான 
பா யல் வன் ைறகள், ெகாைலகள் ெதாடர்பில் 
குற்றவாளிகள் தண் க்கப்ப வதில் ஏற்ப ம் காலதாமதேம 
குற்றங்கள் அதிகாிக்கக் காரணமாக அைமவதாகப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பில் கூறப்ப வைத ம் ம க்க 

யா . அதிகாித்தி க்கும் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன ம் 
கட் ப்பாடற்ற இைணயத்தளங்க ம் கண்காணிப்பற்ற ‘ெநற் 
கேப’ ேபான்றைவக ம் சி வர்கைளத் தவறாக வழிநடத் ம் 
காரணிகளாக இ ப்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

சி வர்களின் ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ெபற்ேறார்கள், 
பா காவலர்கள் கவனம் ெச த் வ ம் குற்றச்சாட் க்கள், 

ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ெபா ஸார் விைரந்  
ெசயற்ப வ ம் அவசியமாகும். எம  நாட் ன் சி வர்கைளப் 
பா காப்பதற்காக நாம் வளங்கைள அதிகாித் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். சகல மாவட்டங்களி ம் சி வர் நீதிமன்றங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். சி வர்கள் ெதாடர்பான எந்த 
வழக்கு விசாரைணயி ம் விேசட பயிற்சி ெபற்ற 
ெபா ஸா ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் ஈ ப த்தப்பட 
ேவண் ம். இத்தைகய குற்றங்கள் இைழக்கப்ப ம்ேபா  
சராசாியாக எட்  வ டங்க க்கு ேமல் தீர்ப் க்காகக் 
காத்தி க்க ேவண் ள்ளதாக ம் ெப ந்ெதாைகயான 
வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் ேதங்கிக்கிடப்பதாக ம் சி வர் 
பா காப்  அதிகாரசைபயின் தைலவர் ெதாிவித் ள்ளார். 
எனேவ, சி வர்கள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கு விேசட நீதிமன்றச் ெசயற்பா கள் 
அவசியமானதாகும். 

குறிப்பாக, த்தம் இடம்ெபற்ற பகுதிகளில் சி வர்கள் 
பராமாிப்பற்றவர்களாக ம் கல்விையத் ெதாடர யாதவர் 
களாக ம் பா காப்பற்றவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். 
இலங்ைகயில், குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில்  கூ தல் 
வ ைமேயா  அதாவ , ற் க்கு ப்ப  த வ ைமயில் 
மக்கள் வாழ்வதாக அண்ைமய ள்ளிவிபரெமான்  
சுட் க்காட் யி ந்த . அேதேபால த்த அழி கைள ம் 
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இழப் க்கைள ம் எதிர்ெகாண்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் மீள்கு ேயற்ற ம் னரைமப் ப் பணிக ம் 
வாழ்வாதாரங்க ம் ேபா மானதாக இல்ைல. அங்கு வா ம் 
சி வர்களின் ேபாஷாக்கு, கல்வி, சுகாதாரம், பா காப்  இதர 
உாிைமகள் ெதாடர்பாக கூ தல் ன் ாிைம அளிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளி ம் சி வர்கள் ெதாடர்பான 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. ஆனா ம், த்தப் 
பாதிப் க்குள்ளான பகுதிகளில் சி வர்களின ம் 
ெபண்களின ம் பிரச்சிைனகள் அதிகமாக இ ப்பதற்குக் 
காரணம், அந்த மக்களின் வாக்குகைள அபகாித் , 
அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் வ ைமக்குள் ம் பாதிப் க்குள் ம் 
தள்ளிவிட்  சுயலாப அரசியல் நடத் ம் தமிழ் 
அரசியல்வாதிகளின் ெசயல்பா க ம்தான். ேதர்தல் 
காலங்களில் தமிழ் இைளஞர்க க்கு ம பானங்கைள வாங்கிக் 
ெகா த் , அவர்கள  கலாசாரத்ைதத் தமிழ் அரசியல்வாதிகள்  
சீரழிக்கின்றார்கள். இேதேவைள இைளேயா க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளப் ெபற் த்த வதாக வாக்களித் , 
ேதர்த க்காக அவர்கைளப் பயன்ப த்திவிட்  ேதர்தல் 

ந்த டன் அவர்கைளக் ைகவிட்  வி கின்றார்கள். 
இதனால், ஏமாற்றமைடந்த இைளேயார் விரக்தி 
அைடகிறார்கள். அவர்க க்கு ேவைல ெபற் க்ெகா க்கும் 
எந்தப் ெபாறி ைறக ம் தமிழ் அரசியல்வாதிகளிடம் இல்ைல. 
அதற்கான வாய்ப் க்கைள அவர்கள் பயன்ப த் வ மில்ைல.  

லம்ெபயர்ந்ேதாாிடமி ந்  வ கின்ற உண் யல் 
ெபா ளாதாரம் தமிழ் இைளேயாாின் சுயமான 

யற்சிக க்குத் தைடயாக இ க்கின்ற . அவர்கள் 
உண் யல் ெபா ளாதாரத்தில் தங்கியி ந் ெகாண்  
ேசாம்பல் தன்ைமேயா ம் ணாக ெபா ேபாக்கும் 
தன்ைமேயா ம் வாழ்வதற்கான கட்டாயம் 
உ வாகியி க்கின்ற . ஆகேவ, லம்ெபயர் நா களி ள்ள 
உற கள் இங்குள்ள இைளேயா க்கு உதவ வி ம்பினால், 
அவர்கள  நிரந்தர ெபா ளாதார ஊக்குவிப் க்கான 
உதவிகைளப் ாிவேத சிறந்த . 

ெபற்ேறா க்குப் பிள்ைளகள் கட் ப்பட்  நடக்கின்ற 
நிைலைம இன்  ரதி ஷ்டவசமாக மிக அாிதாகி ள்ள . 
இதற்குக் காரணம், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
இயல்  வாழ்  சீர்குைலக்கப்பட் ப்பேதயாகும். நாட் ல் 
உள்ள சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கள் - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, please wind up now. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எவ்வாறாயி ம், சி வர் ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் 

ெகாைலக் குற்றவாளிக க்கு அதிகபட்ச தண்டைனயாக மரண 
தண்டைன விதிக்கப்பட ேவண் ெமன இங்ேக 

ன்ெமாழியப்பட் ப்பைத என்னால் ஏற் க்ெகாள்ள 
யா  என்பைத இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெதாிவித் , வாய்ப் க் 

ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

[අ.භා. 3.29] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට අදහස් 

පකාශ කරන්න ඉඩ ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි.   

ෙමය ඉතා වැදගත් හා බරපතළ ෙයෝජනාවක්. ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව කරුණු, අදහස්, සංඛ්යා ෙල්ඛන, දත්ත දැක් 
වූ ආකාරෙයන්ම අපට ෙපෙනනවා ෙමය වඩාත් සූක්ෂ්ම ෙලස 
විමර්ශනය කළ යුතුයි; ඉන් පසුව අප නිගමනවලට එළඹිය යුතුයි 
කියා. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවක සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව අප නිගමනයකට එළඹිය 
යුතු නැහැ.  

මා හිතන විධියට ෙම් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපි විෙශේෂ 
කාරක සභාවක්  පත් කළ යුතුයි.  පත් කර  විෙශේෂඥයන්ෙග් 
අදහස්, ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව කර තිෙබන සමාජ විමර්ශන 
වාර්තා කැඳවා, පවීණයන්ට සවන් දී, අපි ෙම් පිළිබඳ ගැඹුරින් 
ෙසොයා බලා එළෙඹන තීරණයක් අනුව ෙම් සභාවට ලැෙබන 
වාර්තාවක් පදනම් කර ෙගන විවාදයක් කෙළොත් වඩාත් 
පෙයෝජනවත් කියන එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. නමුත්, දිගින් 
දිගටම  පධාන වශෙයන් ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල වන්ෙන් පුරුෂයන්ට 
බව කිව යුතුයි.  කාන්තාවන්ට බලහත්කාරකම් කිරීම, තමන්ෙග් 
ලිංගික වුවමනාවන් සඳහා පචණ්ඩ ෙලස කාන්තාවන්  ෙයොදා 
ගැනීම, ඉන් පසුව මරා දැමීම කියන එක ෙවනම කාරණාවක්. ඒක 
මනුෂ්ය ඝාතනය පිළිබඳව පශ්නයක්. කුමකින් එය ෙකෙසේ වුණත්, 
එයට ෙම් රෙට් තිෙබන්නා වූ දණ්ඩනය මරණීය දණ්ඩනයයි.  දැන් 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් කාන්තාවන්, ළදරුවන් අපෙයෝජනයට ලක් 
කරන, බලහත්කාර පචණ්ඩත්වයයි. ෙමය දිගින් දිගටම කර ෙගන 
යන බව ෙපෙනනවා නම්, එය පුද්ගලෙයකුෙග් මූලික චරිත 
ලක්ෂණයක් බව ෙපෙනනවා නම්, ඔහු විකෘති කාමාශාවකින් 
ෙපෙළන බවක් ෙපෙනනවා නම්, ඒ වාෙග්ම ඔහුෙග් ජාන 
සබඳතාවන්ෙග් යම් ෙහේතු කාරණා පදනම් කර ෙගන ඔහු -ඔහු 
කියන්ෙන් පුරුෂයන්ට විතරයි.- ෙම් ගති ලක්ෂණෙයන් යුක්ත 
නම්, එබඳු අයෙග් පුරුෂ ශක්තිය පහීණ කිරීම වැනි ෙදයක් සිදු 
කිරීමට කල්පනා කර බැලීම වඩා ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. එෙසේ 
කිරීම ඔහුට දීර්ඝ කාලීන සිර දඬුවමක් ෙදනවාට වඩා බරපතළ 
දඬුවමක් කියා මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමෙසේ අපෙයෝජනයට ලක් 
වී සිටින, බලහත්කාර පචණ්ඩත්වයකින් ලිංගික අපරාධවලට 
ෙගොදුරු වී සිටින සියලුම දරුවන් ෙදස බැලුවත්, කාන්තාවන් ෙදස 
බැලුවත් ෙබොෙහෝ විට අපට ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
අනාරක්ෂිතභාවයයි. අනාරක්ෂිතභාවය බැඳී තිෙබන්ෙන් ඔවුන් 
අයත් වන ආර්ථික තලය අනුවයි,  ආදායම් තලය අනුවයි,  ඔවුන්ට 
රැකවරණය තිෙබන්ෙන්ත් ඒ අනුවයි. ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවන් 
ගැන ෙසොයා බලන්නට ෙව්ලාව තිෙබන්ෙන්ත් ඒ අනුවයි.   

ෙම් කියන සමාජ දර්ශකයන්ෙගන් විෙයෝව අප ෙම් පශ්නය 
දිහා බැලීම, අන්ධයකු අලියකු අත පතගාමින් අලියාෙග් හැඩ රුව 
කියන්නට, හැඩ රුව ෙත්රුම් ගන්නට උත්සාහ කිරීමක් වාෙගයි. 
ඒ නිසා සමාජ දර්ශකයන් ෙමයට අතිශයින් අදාළයි. එය අමතක 
කර අප කටයුතු කළ යුතු නැහැ. වරක් බිතාන්යෙය් ඉතා විශිෂ්ට 
විනිශ්චයකාරතුමකු කියා තිබුණා, "අපරාධකරුවන් 100ෙදෙනකු 
නිදහස් වුණත් කමක් නැහැ. එක් අහිංසක මිනිසකු මරණ දඬුවමට 
යටත් කෙළොත්, එදාට මුළු අධිකරණ පද්ධතියම කැලලකට 
ෙගොදුරු වනවා." කියා. එෙසේ ෙම් ගැන කියන්න ෙයදුෙණ් 
ෙකනකුෙග් ජීවිතය අහිමි කිරීෙම්දී ෙම් පෙව්ශම ඉතාම අවශ්ය 
නිසායි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට මා කල්පනා කළා 
තවත් කාරණයක් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග්ත්, ෙම් ගරු සභාෙව්ත් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න. මරණ දඬුවම ෙදන්න ඕනෑ කියා 
සමහරුන් කියන්ෙන්, එය අපරාධකරුවාට දරාගන්න බැරිම දඬුවම 
කියා හිතාෙගනයි. ගරු අජිත් පී. ෙප ෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
කිව්වා වාෙග්,  අපරාධකරුට දරාගන්න පුළුවන්ම දඬුවම එයයි 
කියන එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. ඔහුට දරාගන්න බැරිම දඬුවම 
තමයි, ඉක්මනින් නඩුව විභාගයට ගැනීම; එෙතක් ඇප ලබා 
ෙනොදීම; ඉන් පසුව ඔහු වරදකරුවකු කරගන්න වුවමනා කරන 
පැමිණිල්ල නියමානුකූලව ෙමෙහයවීෙම් කටයුත්ත හරියාකාරව 
කිරීම. එෙසේ ෙනොකිරීම නිසා හුඟක් අපරාධකරුෙවෝ, සැකකරුෙවෝ 
ගැලවී යනවා. ඒ නිසා, නිවැරැදි විධියට පැමිණිල්ල ෙමෙහයවීෙම් 
කෘත හස්තභාවය ඇති නිලධාරින්, නීතිඥයන් ඒ සඳහා ෙයොදවනවා 
නම්, ඒ ෙයදවීෙමන් පසුව අපරාධකරුවන් වරදකරුවන් වනවා 
නම්, ඔවුන්ට දඬුවම් දීම ඉක්මන් වනවා නම්, එකකට පසුව 
අෙනක වශෙයන් ෙම් කියා දාමය ෙව්ගෙයන් සිදුවී අපරාධකරුවන් 
දණ්ඩනයට යටත් ෙවනවා නම් අපට පුළුවන් ෙවනවා, ෙබොෙහෝ 
අපරාධකරුවන් ෙලෙහසි පහසු කමයට නීතිෙය් රැහැනින් ගැලවී 
යන ෙම් කමය වළක්වන්න. ෙමොකද, අෙප් නීතිෙය් මරණීය 
දණ්ඩනය නියම කර තිෙබන්ෙන් මනුෂ්ය ඝාතන හා තවත් මූලික 
වැරැදි කීපයකට විතරයි. කලින් කී ආකාරයට කටයුතු සිදු ෙවනවා 
නම් අපරාධකරුවන් අපරාධ ෙකෙරහි ෙයොමු වීම වැළකීමට එය 
ෙබොෙහෝ දුරට ෙහේතු ෙවනවා. ඒ අයට ඇප ලැෙබන්ෙන් නැති එක 
ඊට බලපාන පධානම කරුණක් බව මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සමාජ සංහිඳියාව 
නැතිව ෙම් සමාජය සුවපත් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙම් සමාජය සුවපත් කරන්න නම් සමාජ සංහිඳියාව ඇති විය යුතුයි. 
එයින් අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමාජෙය් අවම ජීවන 
තත්ත්වයන් පවතින ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් තමයි සමාජ 
සංහිඳියාවට අවශ්ය වටා පිටාව නිර්මාණය වන්ෙන්. මරණීය 
දණ්ඩනය ෙදන ෙකොටම, ඒ තුළින් සමාජෙය් පචණ්ඩත්වය  
එක්තරා විධියකට පිළිබිඹු ෙවනවා. කුමක්ද කාරණාව, කුමක් 
ෙවනුෙවන්ද මරණීය දණ්ඩනය, කුමන අපරාධත් එක්ක සම්බන්ධ 
වූ විටද මරණීය දණ්ඩනය ෙදන්ෙන් කියන එක ගැන ෙනොෙවයි මා 
කියන්ෙන්. මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීමත් සමඟම 
සමාජෙය් සාහසිකත්වය ෙවනත් පැත්තකින් සැබවින්ම මතු 
ෙවනවා. සමාජය ඉල්ලන්ෙන් "මරන්න! ෙම් මිනිහා මරා 
දමන්න!!" කියායි. එය සමාජෙය් සාහසිකත්වය සමාජය තුළට 
ෙහමිහිට කාන්දු වීමක් බවට පත් ෙවනවා. යුද්ධය පැවැති කාලෙය් 
වාෙග් පුද්ගලයන් මරා දැමීම ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක් කියන අදහස 
සමාජය තුළ තහවුරු කිරීම ෙම් සමාජයට කරන බරපතළ වරදක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක කිරීෙම් ෙහොඳ නරක ගැන කල්පනා කරන ෙකොට අප 
බලන්න ඕනෑ, මරණීය දණ්ඩනය නිසා ෙම් සමාජය ලබන්නා වූ 
තෘප්තිය, ෙම් සමාජය ලබන්නා වූ සතුට මඟින් සමාජයට සිද්ධ 
වන්ෙන් ෙකොයි තරම් භයානක ෙදයක්ද කියන එක. එබඳු වූ 
සමාජයක, ආධ්යාත්මය ෙකොතරම් පරිහානියට ලක් ෙවනවාද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් සඳහා ෙයෝජනාවක්, ඉල්ලීමක් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග්  කථාව අවසන් කරන්න.      

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරන්නයි හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් දුගීභාවය අඩු ෙවමින් යනවා. 
නමුත් සාෙප්ක්ෂ දුගීභාවය සියයට 50ක් අතර පවතිනවා. ඊළඟට, 
පාරිෙභෝජනයට අතිවිශාල තරගයක් තිෙබනවා. පාරිෙභෝජනය 
සඳහා තිෙබන්නා වූ විශාල තරගයත්, ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝජනයට 
මිනිසුන්ව ආකර්ෂණය කරවන විශාල ව්යාපාරික ෙමෙහයුමත්,  
ඊට පමාණවත් ආදායම් ෙනොලැබීමත් කියන ෙමන්න ෙම් 
පරස්පරයන් තුළ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් සමාජෙය් 
අද තිෙබන්නා වූ ෙම් පචණ්ඩත්වය වැඩිෙවමින් තිෙබනවා.  
ෙමොනවාටද මං ෙකොල්ල කෑෙව්? Operation එකක් කර ගන්න.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දැන් මෙග් කථාව 

අවසන් කරනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයනුයි මම ඒ කාරණය සඳහන් කෙළේ. ඒ 
නිසා සමාජෙය් තිෙබන පාරිෙභෝජන රටාවයි, ආදායම් රටාවයි, 
ඒවා අතර තිෙබන පරස්පරයයි අපි බලන්නට ඕනෑ. ෙම් 
තත්ත්වයන් යටෙත් ෙම් සමාජෙය් සිදුවන පරිහානියට අපි 
මතුපිටින් විසඳුම් ෙදන්නට උත්සාහ කිරීම ඇත්තටම ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව අපි ගැඹුරින් විමසීම වළක්වා ෙලෙහසිෙයන්, පහසුෙවන් 
අෙප් ඇස්පනාපිට ෙපෙනන්නා වූ යම් විසඳුමක් හැටියට හිෙතන 
ෙදයකට අපිව ෙයොමු කිරීමක් බව කියමින් ෙම් ෙයෝජනාව අපි 
ඉවත් කර ගත යුතුයි කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් සාකච්ඡාවට 

බඳුන් වන කාරණය ඇත්තටම "දඬුවම" ෙනොෙවයි; දඬුවම 
කියාත්මක කළ යුතුද නැද්ද  යන කාරණයයි.  අද ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළ ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමියෙග් පියාත් 
1997-1998 වාෙග් වකවානුෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් 
ෙයෝජනාවම ඉදිරිපත් කරලා, එදාත් රෙට් සමාජය තුළ මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුද නැද්ද යන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් කතිකාවතක් ඇති කළා මට මතකයි. අද 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් -රටවල් 100කට වැඩි පමාණයක්- 
මරණීය දණ්ඩනය නීතිය තුළ ස්ථාපිත කර නැහැ. මරණීය 
දණ්ඩනය නීතිය යටෙත් වරදක් විධියට හඳුන්වාෙගන නැහැ.  

263 264 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැත්නම් ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම ෙලෝකෙය් අද 
පවණතාව තිෙබන්ෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියම ෙනොකළ යුතුයි -
කියාත්මක ෙනොකළ යුතුයි- කියන කාරණයටයි. විෙශේෂෙයන්ම 
මරණීය දණ්ඩනය පිළිබඳව අපි අර කියන "ඇසට ඇසක්", "දතට 
දතක්" ඒ වාෙග් නීති රාමුවක් නිර්මාණය ෙවන්ෙන් අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ලියන ලද පළමුෙවනි නීති ගන්ථය තමයි 
බැබිෙලෝනියාෙව් හයවන රජතුමා විසින් ලියන ලද "හමුරාබිෙග් 
නීති සංගහය". -"Hammurabi's Code of Law"- එහි තමයි 
ෙලෝකෙය් පළමුවතාවට දඬුවම් දීෙම් කමය හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්. 
එය හඳුන්වා ෙදනෙකොට, හඳුන්වා දුන්ෙන් වරද කළ ෙකනාෙගන් 
පළිගැනීෙම් කමෙව්දයක් විධියටයි. නමුත් වර්තමාන ෙලෝකෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදය පවතින රටවල දඬුවම කියාත්මක 
කරන්ෙන් පළිගැනීෙම් කියාදාමයක් විධියට ෙනොෙවයි; නිවැරදි 
කිරීෙම් කියාදාමයක් සහ පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් කියාදාමයක් 
වශෙයනුයි. ඒ අනුව, යුෙරෝපීය සංගමයට අයත් සෑම රටකම 
මරණීය දණ්ඩනය ඉවත් කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ 
එක්කම ෙලෝකෙය් රටවල් 103ක් වාෙග් පමාණයක මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක ෙනොවුණත්, මරණීය දණ්ඩනය නීතිෙයන් 
වලංගුව කියාත්මකව පවතින තවත් සමහර රටවල් තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ලංකාව වාෙග් රටවල්. හැබැයි, පාෙයෝගික වශෙයන් 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. There is a 
moratorium on the death penalty - although that is part of the 
existing law, it is not being implemented. ඒ වාෙග් රටවල් 
සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ මානව හිමිකම් 
සංවිධාන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 2007 දී 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සම්ෙම්ලනයට 2007 අංක 62/149 දරන 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ෙයෝජනාව අනුව මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක විය යුතුයි කියලා සලකන රටවල් සම්බන්ධව වුණත් 
එය තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙම් කියාවලියකට -moratorium 
එකකට- යා යුතුයි කියලා සඳහන් වුණා.  2008 වසෙර්ත් එවැනි 
ෙයෝජනාවක් -අංක 63/168 දරන ෙයෝජනාව- ෙගනාවා. 2010 දී 
අංක 65/2006 දරන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුණා.    

2007, 2008, 2010 කියන වසර තුෙන්දීම මරණීය දණ්ඩනය 
තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට පක්ෂව ශී ලංකාව රාජ්යයක් වශෙයන් 
එකඟතාව පළ කරලා, අත උස්සලා ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙයෝජනාව සාමාන්යෙයන් අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට දික් කරනවා. 
2012 වසෙර්දීත්, 2014 වසෙර්දීත් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුණු 
අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකාව ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. 2015 දී 
නැවතත් ඡන්දයක් විමසීමට නියමිතයි. අපට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව 2015 දී පවත්වන්නට 
නියමිත ඒ ඡන්දෙය්දී ශී ලංකාව ඊට පක්ෂව -ෙමය තාවකාලිකව 
නතර කර තිබිය යුතුය කියන පදනම මත- ඡන්දය දීම සඳහා 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සම්ෙම්ලනය 
උත්සවාකාරෙයන් ආරම්භ කළ ෙවලාෙව් -සැප්තැම්බර් 24වැනි දා- 
අතිඋතුම් පාප් වහන්ෙසේ ඒ සභාව ආමන්තණය කළා අප දැක්කා. 
මරණීය දණ්ඩනය නීතිෙයන් ඉවත් කරන්න -කියාත්මක කරන්න 
එපා- කියලා උන් වහන්ෙසේ ෙලෝකෙය් සියලුම රටවලින් ඉල්ලීමක් 
කළා. ඒ එක්කම මානව හිමිකම් පිළිබඳව ෙචෝදනා ලබමින් සිටින 
රටක් විධියට අපට ජාත්යන්තරෙය්දී ෙම් පිළිබඳව දිගින් දිගට කථා 
කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව ගිය මාසෙය් -සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
14වැනි දා- එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්දී අෙප් 
රෙට් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
ෙද්ශනයක් කළා. ඒ ෙද්ශනෙය්දීත් ෙම් මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක  ෙනොකරන බවට ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් එතුමා 
පකාශයක් කර තිෙබනවා. අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාව, ෙම් 
වන ෙකොට ඒ රෙට් නීති  ෙකොමිසම් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට භාජනය කරමින් තිෙබනවා. ඒ 

නිර්ෙද්ශය තමයි ඉන්දියාෙව් මරණ දණ්ඩනය අවළංගු කළ යුතුයි 
කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව තවම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ෙම් 
වන විට එය සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් පවතිනවා. චීන රජයටත් 
ෙම් වන ෙකොට  නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, මරණ 
දණ්ඩනය අ ෙහෝසි කරන්න ෙනොව, මරණ දණ්ඩනය නියම 
කරන්න පුළුවන් අපරාධ වැරැදි සංඛ්යාව අඩු කරන්න කියලා. 
වැරැදි කීපයකට හැර අනික් ඒවා සම්බන්ධව මරණීය දණ්ඩනය 
ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය එහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය 
ෙවමින් පවතිනවා. අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්, ෙබොෙහෝ 
සංවිධාන සාකච්ඡාවට භාජනය කරන මාතෘකාවක් බවට                        
ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබන නිසා ශී ලංකාව ජාත්යන්තරෙය්දී 
අරෙගන තිෙබන ස්ථාවරය තමයි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා 
ස ම්ෙම්ලනෙය් ෙයෝජනාවලට එකඟතාව පළ කිරීම මඟින් හා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සම්ෙම්ලනයට අෙප් රෙට් 
ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කිරීම යනාදී කරුණු මඟින් තාවකාලිකව මරණ 
දණ්ඩනය පිළිබඳව තීන්දු කියාත්මක ෙනොකිරීෙම් පතිපත්තියක් -
moratorium එකක්- අෙප් රට අනුගමනය කිරීම. ෙම් අපරාධ සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය මීට වැඩිය පුළුල්ව සාකච්ඡාවට 
අප භාජනය කරන්න ඕනෑ. මෑත කාලෙය් සාහසික අපරාධ 
ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. අද විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාතෘකාව පිළිබඳව 
කථා කරන්න ෙපළඹිලා තිෙබන්ෙන් දරුවන්ට සහ කාන්තාවන්ට 
විරුද්ධව සිදු වන අපරාධ නිසායි.  

අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් "මූලික අයිතිවාසිකම්" 
පරිච්ෙඡ්දය මඟින් විෙශේෂෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය පවරා 
තිෙබනවා, සාමාන්යෙයන් රෙට් තිෙබන මූලික අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනස්කම් කරමින් කාන්තාවන්ෙග් සහ 
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් නීති පනවන්නට. ඒ නිසා ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ පිළිබඳව මීට 
වඩා ගැඹුරින් අධ්යයනය කරලා, නීතිය මඟින් ෙමවැනි අපරාධ සිදු 
වීම වැළැක්වීම පිණිස ගත යුතු කියාමාර්ග පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
ගැනීමට. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.47] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 

මන්තීතුමිය සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සම්බන්ධව අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට  මෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
දිවුලපිටිය ආසනෙය්, බඩල්ගම, අකරන්ගහ කියන පෙද්ශෙය් 
ෙසේයා  දියණියෙග් ඝාතනයත් සමග ෙම් රෙට් "මරණීය දණ්ඩනය" 
කියන මාතෘකාව නැවත සාකච්ඡාවට ගැනුණා. එදා ඒ දියණියෙග් 
ඝාතනය ගැන සැලවීමත් එක්ක මමත්, ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 
අෙප් ගරු මන්තීතුමාත් ගිය අවස්ථාෙව් එතැන සිටි විශාල 
ජනකාය, "ෙම්ක කරපු එකාව ගහලා මරන්න ඕනෑ කිව්වා, ගල් 
ගහලා මරන්න ඕනෑ කිව්වා, අරාබි නීතිය කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ කිව්වා." ඒ වාෙග් ෙව්දනාෙවන්, ආෙව්ගෙයන් එතැන සිටි 
පිරිස කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් සෑම 
තැනකම වාෙග්ම ඒ ෙපොලිස් ස්ථාන අසලත් විෙරෝධතා පැවතුණා. 
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"මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුයි" කියලා මතයක් ගියා. 
ඒ මතයත් එක්කම, රෙට් ඒ මතයට සමානවම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළ අෙප් මන්තීතුමියත්, ස්ථිර කළ අෙප් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න 
ඇති කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙපොඩි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙමතැන කියන්ෙන්, "බාල වයස්කාර 
දරුවන් දූෂණය ෙකොට, ඔවුන්ට දරුණු ෙලස වද දී, කෲර ෙලස 
ඝාතනයට ලක් කිරීම සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙවමින් පවතින 
නඩුවලදී ගරු අධිකරණෙයන් වැරදිකරුවන් ෙලස නම් කරන 
පුද්ගලයින් හට මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරමි." කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් ෙකෙනක් 
මරණයක් සිදු කෙළොත්, ඝාතනයක් සිදු කෙළොත් උසාවිෙයන් 
වරදකරුවකු වුෙණොත් ඔහුට මරණීය දණ්ඩනය නියම වනවා. ඒ 
නිසා ෙම්ක අලුතින් ෙයෝජනා කළ යුතු ෙදයක් ෙනොෙව්. ඒ නීතිය 
රෙට් දැනට කියාත්මකයි. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, "අෙප් රෙට් මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මකයි, නමුත්, පාෙයෝගිකව කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. එෙහම නම්, අලුෙතන් ෙයෝජනා කරලා, ෙමතැන 
ඉන්න සියලුම මන්තීවරු ඊට පක්ෂව අත එෙසව්වත්, විරුද්ධ 
වුණත් එච්චර බලපෑමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක රෙට් 
කියාත්මක නීතිය තුළ තිෙබන ෙදයක් නිසා.  ඒ නිසා ෙම් දඬුවම 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
අපි සාකච්ඡා කළ යුතු වන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දැක්කා පසු ගිය දවසක 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පකාශ කළා, 
"මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කැමැත්ත විමසනවා" කියලා. ඊට දින කීපයකට පස්ෙසේ අෙප් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
අගාමාත්යතුමාත් පකාශයක් කර තිබුණා, "මරණීය දණ්ඩනය අෙප් 
රෙට් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි" කියලා. ඒ 
අනුව, ෙමම කාරණය ගැන ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව තුළ මත 
ෙදකක් පකාශයට පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන 
මන්තීතුමියත්, ස්ථිර කරන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුව තුළ සිටින අය. එම නිසා මම හිතන්ෙන් ෙම් ගැන කථා 
කරලා ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා නම් මීට වඩා 
පාෙයෝගික වටිනාකමක් ඇති වනවා කියලායි. ෙමොකද, ෙම් 
පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය -ඒක ෙගෙනන්ෙන් නැහැයි කියන 
කාරණාව- විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
පැහැදිලිව කිව්වා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන් රෙට් ඇති වන 
රැල්ල තුළ යම් කිසි මතයක් මිනිසුන්ට කියලා, මිනිසුන්ෙග් ඒ 
මතයට දායකත්වයක් ෙදන්න නම්, ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ.  

හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව 
තුළින් අපි දැකිය යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හා               
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා එතුමන්ලාෙග් කථාවලදී                       
සංඛ්යා ෙල්ඛන, දත්ත එක්ක ෙමවැනි සිද්ධීන් ගැන පැහැදිලිව 
කිව්වා.  විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඒ කරුණු කිව්වා. ඒ 
කරුණු ගැන ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
වනවා නම් ඒවා ෙනොෙවන්න අපි ෙමොනවාද කළ යුත්ෙත්?   

අරාබිෙය් නම් ෙමන්න ෙම් වැරැද්ද කළාය කියලා ගල් ගහලා 
මරනවා. අද මුහුණු  ෙපොෙත් අපි ඒවා දකිනවා. හැබැයි, ඒ වැරදිවල 
අඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නැවත නැවතත් ඒවා  වනවා. එෙහම නම් 
ෙම් වැරදි ෙනොෙවන්න නම්, අඩුම තරමින් අවම කර ගන්න නම් 
ෙමොකක්ද අපි කියාත්මක කළ යුත්ෙත්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම නම් ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන් අෙප් දරුවන් 

තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කළ යුතු බවයි. දරුවන්ට ෙහොඳ 
දහම් අධ්යාපනයක් ලබා දීලා, දරුවන් නිවැරදි මාර්ගයට ෙයොමු 
කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා ෙම් සමාජෙය් සිටින සියලු ෙදනාෙග් 
මානසිකත්වය එක මට්ටෙම් නැහැ කියලා. ගැටලු තිෙබන අය 
ඉන්නවා. විෙද්ශ රටවල නම් ඒ වාෙග් අය ෙවනුෙවන්  
counselling  කමයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඉතිහාසෙය්  අෙප් 
පාසල් පද්ධතිය තුළට ගුරුවරු පත් කළා counselling කරන්න. 
නමුත්, අද අෙප් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන අඩු පාඩු 
නිසා ගුරුවරුන් විෂය මූලික ගුරුවරු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
මිසක්,  ඔවුන්ෙග් මූලික කාර්යය ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මානසික ආතතිය තිෙබන අයට ද counselling කමයක් 
හඳුන්වා දීලා, ඒ අයට උදවු උපකාර කරන්න අවශ්යයි. ඒ අයට 
ඇතිවන මානසික තත්ත්වයට පිළියම් ෙයදීම මරණීය දණ්ඩනයක් 
තුළින් කියාත්මක කරන්න බැහැ. මම නම් ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස 
කරනවා, ෙසේයා දියණියට ඒ අපරාධය කළ වැරදිකරුවන්ට ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ උපරිම දඬුවම ෙදන්න ඕනෑ බව. මරණීය දණ්ඩනය 
පවා ෙදන්න ඕනෑ. ගල් ගහලා මැරුවත් කමක් නැහැ. ඒක ෙවනම 
කාරණාවක්. නමුත් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ ඉතාම  වගකීෙමන්. ඒ නිසා 
කලින් සඳහන් කළ කරුණු කාරණා දිහාත් බලලා, ෙම් සම්මුතිවාදී 
ජාතික ආණ්ඩුව තුළ ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කථා කරලා 
එකඟතාවකට එනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියන එකයි මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මට කාලය ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Dharmalingam 

Sithadthan.  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා   
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem ) 
 Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.54] 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெகளரவ ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர அவர்களால் சி வர் 
ஷ்பிரேயாகக் குற்றவாளிக க்கு அதி ச்ச தண்டைனயாக 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மரண தண்டைன விதிக்கப்பட ேவண் ெமன்ற விடயம் 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இந்த நாட் ேல நடக்கக்கூ ய குற்றச் ெசயல்கைளெயல்லாம் 
இந்த மரண தண்டைன என்ப  ற் தாக 
நி த்திவி மா? "நி த்திவி ம்" என்  சில ம் 
"நி த்திவிடா " என்  ேவ  சில ம் இங்ேக 
கூறிக்ெகாண் க்கின்றனர். உண்ைமயிேல நாங்கள் எம  
இளைமக் காலங்களிேல வடக்கி ம் சாி, ெதற்கி ம் சாி  
இவ்வாறான குற்றச் ெசயல்கள் நிகழ்வ  பற்றி மிகக் 
குைறவாகேவ ேகள்வி ற்றி க்கின்ேறாம். இரவிேல ேகாவில் 
தி விழாக்க க்குச் ெசல்கின்ற இளம் ெபண்கள் தி விழா 

ந்  இர  10 - 12 மணிக்குக் கூடப் பயமில்லாமல் தனியாக 
ட் க்குச் ெசன்ற காட்சிகைளெயல்லாம் நாம் 

பார்த்தி க்கின்ேறாம். அந்த நிைலைமகெளல்லாம் இன்  
மாறி, ட் க்குள்ேள இ ப்ப கூடப் பயெமன்ற ஒ  
நிைலைம உ வாகி ள்ள .   

ங்கு தீ  வித்தியாவாக இ க்கட் ம் அல்ல  
ெகாட்டெதனியாவ ேசயாவாக இ க்கட் ம்,  இந்தச் 
சி மிகெளல்லாம் பாடசாைலக்குச் ெசல்கின்றேபா  அல்ல  

ட் ேல இ க்கின்றேபா  கடத்தப்பட் த் ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய்யப்பட் க் ெகால்லப்பட் க்கின்றார்கள் என்றால், இந்த 
நிைலைமக க்ெகல்லாம் அ ப்பைடக்காரணம், இந்த 
நாட் ேல சட்ட ம் ஒ ங்கும் ைமயாகச் 
ெசயற்படாதி ப்ப தான். இந்தச் சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் 
ெசயற்ப த்த ேவண் யவர்கள் - அ  அரசியல்வாதிகளாக 
இ க்கலாம் அல்ல   ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களாக 
இ க்கலாம் அல்ல  அதற்கும்ேமல் உயர் பதவிகைள 
வகிக்கும் உத்திேயாகத்தர்களாக இ க்கலாம் - சட்டம் 
ஒ ங்ைகத் தங்க க்ேகற்றமாதிாி வைளத் ச் சட்டம், 
ஒ ங்கிேல மக்க க்கு ஒ  நம்பிக்ைகயற்ற  தன்ைமைய 
இன்  உ வாக்கியி க்கின்றார்கள். இன்  நாட் ல் சட்டம் 
ஒ ங்கு இ க்கின்றதா? என்ற ஒ  ேகள்விகூட மக்கள் 
மத்தியி ந்  எ வைத அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

அண்ைமக் காலத்தில், க்கியமாக த்தத் க்குப் பிறகு, 
வடக்கிேல வாள் ெவட் க் கலாசாரெமான்  
உ வாக்கப்பட் ப்பைதக் காண்கின்ேறாம். க.ெபா.த 
சாதாரண தரம் ப த் விட்  ேவைலயின்றி இ க்கின்ற 
இைளஞர்கள் திைரப்படங்களிேல வ கின்ற காட்சிகளில் 
காண்பிப்ப  ேபான்  கு க்களாக இயங்கி, 
அவர்க க்கிைடேய வாள் ெவட் க்களில் ஈ ப கின்றார்கள். 
இவ்வாறான நிகழ் கைள அங்கு நாங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் 
ேகள்வி றக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இவற்ைறத் த ப்பதற்கு 
அங்கி க்கின்ற ெபா ஸ் அதிகாாிகள் எ க்கின்ற 
நடவ க்ைககள் ேபாதா ; அவர்கள் உண்ைமயான 
அக்கைற டன் நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல என்ற 
எண்ணப்பா  மக்கள் மத்தியிேல இ க்கின்ற .  

அண்ைமயில் யாழ்ப்பாண உயர் நீதிமன்றத் க்கு - High 
Court - தி . இளஞ்ெசழியன் அவர்கள் நீதிபதியாக 
நியமிக்கப்பட்ட பின்னர், அவர் மிகக் க ைமயான 
நடவ க்ைககள் பலவற்ைற எ த்தி க்கின்றார். அதனால், 
இவ்வாறான நிகழ் கள் ஓரள  குைறந்தி க்கின்றன. 
அவ ைடய வர  மக்கள் மத்தியிேல உ வாகியி ந்த பயத்ைத 
ஓரள  குைறத்தி ந்தா ம்கூட, சிற்சில இடங்களில் 
இவ்வாறான நிகழ் கள் நடந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. 

இதற்கு க்கியமான காரணம், நான் கூறிய ேபால சட்டம், 
ஒ ங்கு என்பவற்ைறச் சாியான ைறயிேல 
நைட ைறப்ப ்த்தாைமயாகும்.  

இவ்வாறான நிகழ் க க்கு மரண தண்டைனதான் ஒ  
வாக இ க்க யா . நிச்சயமாக மரண தண்டைனைய 

நைட ைறப்ப த் கின்ற நா கெளன இங்கு சில 
உதாரணங்கள் ெசால்லப்பட்டன. அ  சீனாவாக இ க்கலாம்; 
அெமாிக்காவாக இ க்கலாம்; அேரபிய நா களாக 
இ க்கலாம். அங்ெகல்லாம் இவ்வாறான குற்றச் ெசயல்கள் 

ைமயாக ஒழிக்கப்பட்டனவா என்றால், நிச்சயமாக 
இல்ைலெயன்ேற கூறலாம். அதற்குச் சாியான சட்டம், ஒ ங்கு 
ேபணப்ப வ  மாத்திரமன்றி, உண்ைமயாகேவ இந்தக் 
குற்றச்ெசயல்க க்கு அ ப்பைடக் காரணம் என்ன? என்ப  

த ல் கண் பி க்கப்பட ேவண் ம்.  

ப த் விட்  ேவைலயற்  என்ன ெசய்வெதன்  
ெதாியாமல் ெத க்களில் நிற்கின்ற இைளஞர்கள் சில 
ேவைளகளில் தாங்களாகேவ கு க்களாக இைணந்  
குற்றச்ெசயல்களில் ஈ ப வைதப் பல இடங்களிேல 
பார்க்கின்ேறாம். இந்தச் சி மிகள் மீதான ஷ்பிரேயாக 
மான  மனேநாய் காரணமாக ம் ாியப்பட் க்கலாம் என்ற 
கூறப்ப கின்ற . சிலேவைளகளில் கு ம்பத் தகரா கள்கூட 
இந்தக் குற்றச் ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்குத் ண் கின்றன. 
ஆகேவ, அந்தத் தகரா க க்ெகல்லாம் அ ப்பைடயாக 
இ க்கும் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படல் ேவண் ம். அதற்குச் 
சாியான ைறயிேல சட்டம், ஒ ங்கு நைட ைறப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

இந்தப் பிரச்சிைனகள் வடக்கிேல அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்றன. இன்  ெதற்கி ம் இைவ பரவலாக 
நைடெபற ஆரம்பித் விட்டன. வடக்கிேல, சட்டம் ஒ ங்ைக 
நிைலநாட்டேவண் ய அதிகாாிகள் மத்தியிேல  அக்கைற 
யின்ைம இ ப்பைதக் காணக்கூ யதாக  இ க்கின்ற . நான் 
எல்ேலாைர ம் குைறெசால்லவில்ைல. அக்கைறேயா  
ேசைவயாற் கின்ற ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் பலர் 
இ க்கிறார்கள். ஆனால், அவர்க க்கு ெமாழிப் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . அதன் காரணமாக, அவர்க க்கு 
ெமாழிெபயர்ப் ச் ெசய்பவர்கள் மிகத்தவறான தகவல்கைளக் 
ெகா ப்பதால், அவர்கள் தவறான நடவ க்ைககைள 
எ ப்பைத நாேன பார்த்தி க்கிேறன். அவர்க க்குப் 
பிைழயான தகவல் ெகா க்கப்பட்டேபா , "இ தான் 
சாியான தகவல்;  இைத மீண் ம் நீங்கள் விசாாி ங்கள்!" 
என்  ெபா ஸா க்குச் ெசால் , அச்சம்பவங்கள் பற்றி 
மீண் ம் விசாாிக்க ைவத்த நிைலைமகைளக்கூட சில 
இடங்களிேல பார்த்தி க்கின்ேறாம்.  

வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ேல இவ்வாறான 
ஷ்பிரேயாகங்கள் மிக ம் அதிகமாக நைடெபற் க் 

ெகாண் க்கின்றன. "இ  த்தத்தால் ஏற்பட்ட விைள " 
என்  பல ம் கூ கின்றார்கள். த்த காலத்திேல த்தத்தில் 
ஈ பட்டவர்கைளத் தவிர சட்டம், ஒ ங்ைக மிக ம் மதிக்கின்ற 
ஒ  ச தாயம் அங்கு இ ந்த . அ  அைனவ க்குேம 
ெதாிந்த விடயம். அந்த நாட்களில் இப்ப யான சி வர் 

ஷ்பிரேயாகங்கேளா அல்ல  வாள் ெவட் க்கேளா 
நிகழ்ந்த  மிகக்குைற . ஆனால், அன்றி ந்த நிைலைமக்கும் 
இன்றி க்கின்ற நிைலைமக்கும் அதிகளவிலான வித்தியாசம் 
காணப்ப கின்ற . த்தத்தின் வ க்கள்தான் இவற் க்குக் 
காரணம் என்  கூறப்பட்டா ம், நிச்சயமாக அைவ 
மட் ம்தான் காரணமல்ல.  
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இன்  மக்கள் ஓரள  சுதந்திரமாக இ க்கிறார்கள். த்தம் 
ந்த பின்  அவர்க க்கு ெதாழில் சம்பந்தமான, கல்வி 

சம்பந்தமான ேதைவகள் அதிகாித்தி க்கின்றன. த்தத்தின் 
காரணமாக ெபற்ேறாைர ம் கு ம்பங்கைள ம் 
இழந்தி க்கின்ற இைளஞர்கள் பலர், அ த்  என்ன 
ெசய்வெதன்  ெதாியாத நிைலைமயில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ, அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகைய வளமாக்குவதற்கு அவர்க க்கு  வழிகாட்ட 
ேவண் ம். அந்த வழிகாட்டல்கள் லம்தான் அந்தப் 
பகுதிகளில் சட்டம், ஒ ங்ைக நிச்சயமாக நிைலநி த்த ம். 
அ மாத்திரமல்ல, சட்டம், ஒ ங்ைக நிைலநி த் வதற்கு 
அதிகாாிக க்கு சாியான ைறயிேல கட்டைளகள் 
இடப்படேவண் ம். அதாவ , இைதத்தான் ெசய்ய ேவண் ம்;  
இ  நிச்சயமாகச் ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்  
கட்டைளயிட்டால், அவர்கள் அதைனச் ெசய்வதற்குத் தயாராக 
இ க்கிறார்கள். அப்ப யாக அங்கு சட்டம், ஒ ங்கு  
நிைலநி த்தப்பட்டால் அங்கி க்கின்ற நிைலைமகைள 
ஓரள க்ேக ம் கட் ப்ப த்த ம்.  யாழ். மாவட்ட ேமல் 
நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் தனிெயா  நபராக இ ந்  சில 
விடயங்கைள அங்கு ெசய்தி க்கிறார் என்றால்,  இந்த 
அரசினால் ஏன் ெசய்ய யா ? என்  ேகட்கேவண் ய ஒ  
நிைலைம இங்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம் த ல் 
இவற்ைறக் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

நான் வடக்கு, கிழக்ைக மாத்திரம் 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  ேபச ன்வரவில்ைல. ஏெனன்றால் 
ஏைனய பகுதிகளி ம் இவ்வாறான பல நிகழ் கள் இப்ேபா  
நைடெபற ஆரம்பித்தி க்கின்றன. ஆகேவ, மரண தண்டைன 

லமாக மாத்திரம் இதைனத் தீர்த் விட யா . இ  
மிக ம் க்கமாக ம் கவனமாக ம் ஆராயப்பட ேவண் ம். 
இ  நிச்சயமான ஒ  தைடயாக இ க்குமா என்  ஆராயப்பட 
ேவண் ம். அைதெயல்லாம் நன்றாக ஆராய்ந் தான் நாங்கள் 
மரண தண்டைனைய அ க்குக் ெகாண் வர ம்.  

இலங்ைகயின் சாித்திரத்திேல கடந்த காலங்களில் 
ஒேரெயா  தடைவதான் மரண தண்டைன 
நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
தி . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபா  
அவைரக் ெகான்ற ேதரர் க்கி டப்பட்டார். அவைரத்தவிர 
ேவ  எவ க்கும் மரண தண்டைன நிைறேவற்றப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இப்ேபா  இ ெவா  திய விடயமாகக் 
ெகாண் வரப்படேவண் யி ப்பதால், இ பற்றி மிகமிகக் 
கவனமாக ஆராயப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், கண் க்குக் 
கண், க்குக்கு க்கு என்ற ாீதியிேல நாங்கள் ெசயற்பட 

யா . இந்தத் தண்டைனயான  அந்த நிகழ் கைளத் 
த ப்பதற்கான ஒ  வழியாக இ க்குமா என்பைத மிகமிகக் 
கவனமாக ஆராய்ந்  அதற்கான சாியான வழி ைறகைளக் 
ைகயாள ேவண் ம். அத் டன், சட்டம் ஒ ங்ைகச் சாியான 

ைறயிேல அ ல்ப த்தி அதைன மீண் ம் 
நிைலநாட் வதன் லம் இந்தப் பிரச்சிைனகைளப் 
ப ப்ப யாகக் குைறத் , அதைன ற்றாக இல்லாமற் 
ெசய்யேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரைய  
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

seven minutes.  

[4.05 p.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Presiding Member, the young debutante 

Parliamentarian Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra has 
brought in this Motion for discussion in the House today, 
I believe because this subject is a matter of public debate 
these days following some gruesome murders that have 
taken place in the recent past.  

I must say that, as a former Minister of Justice, I 
would like to shed some light on some recent 
developments concerning prisoners on death row in our 
prisons. This House has the advantage of having senior 
legal practitioners who have entered the House this time -  
in the criminal justice system, there is the Hon. (Dr.) 
Jayampathy Wickramaratne, who has had years of 
experience as a defence practitioner and we have our 
former Attorney-General, the Hon. Tilak Marapana, 
President’s Counsel, who has both the experience of a 
prosecutor as well as a defence counsel after he left the 
Department. I am sure, they will shed more light on to 
this subject of death penalty and our status as a 
retentionist country when you compare other countries 
which have either abolished the death penalty or have 
retained it in their law books.  

Having said that I must say, Hon. Presiding Member, 
that human civilization has evolved progressively since 
the dark ages of retributive justice. So bearing that in 
mind, I am quite pleased that the Hon. Minister of Justice 
who has succeeded me has shed some light on the issue of 
our country’s position when it comes to our international 
obligations and has made it very clear that we do not 
intend to right away take a decision about abolishing the 
death penalty, but would continue to be a retentionist 
country though there is an attempt by various countries 
based on the current human rights discourse to urge us to 
abolish the death penalty.  

Although no execution took place since 1976, the 
sentence continues to be passed by courts and those 
sentenced resign to their fate of automatic life 
imprisonment remaining in the death row in the absence 
of execution. The consistent practice of retention on death 
row without enforcement of the penalty and 
acknowledging that such retention would amount to a 
violation of the rights - particularly, cruel and degrading 
punishment of the inmates - I was asked by many 
organizations to approach this issue to resolve the 
impasse that we have had for many years.   
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As a consequence of which, I had then appointed a 
committee in early 2014 to review the cases of prisoners 
on death row. The committee consisted of a former Judge 
of the Court of Appeal, the Secretary to the Ministry of 
Justice, the Secretary to the Ministry of Rehabilitation and 
Prison Reforms, Additional Solicitor General, 
Commissioner of Prisons, a psychiatrist and a 
criminologist and it convened regularly on a weekly basis 
in order to identify and recommend cases in which the 
sentence could be commuted to life imprisonment.  

Now, I was told by some of the members of the 
committee that it was yet to be confronted with a case 
where the prisoner alleged that there was a miscarriage of 
justice. That is a very significant point. The significance 
of the recommendations of the committee is that a 
sentence of life imprisonment as opposed to death penalty 
may be limited to a minimum period of twenty years, with 
the President wielding the power of pardon on special 
occasions and release the offender after a few years of 
imprisonment. This issue of commuting life imprisonment 
in fit and proper cases was to be considered and that is 
why we started this process. Having said that, I am told 
that this committee has just submitted an interim report to 
His Excellency the President and I am sure the President 
will be considering this committee’s report to look at even 
this subject, which is very much in the public domain 
these days.  

Apart from that, I would now like to deal with the 
entire criminal justice system in this country. If you look 
at the recent reports about police excesses, custodial 
deaths while in police custody, it has been a serious issue 
that we have had for several years and has not paid 
sufficient attention to. We have now and again heard of 
people supposedly running away from police custody and 
being killed while running away.  These are all issues 
which need to be looked into very closely.  

We ratified the Convention Against Torture and then 
enacted legislation in this House. If you find out from the 
Attorney-General’s Department as to how many 
indictments have been filed or charges brought against 
torture, and then how many were brought before court to 
be charged with the offense of torture, up to now, I am 
told, that there is only one conviction. But, then, torture is 
an issue that needs to be looked at very carefully. 
Therefore, it is important for us to look at police excesses, 
custodial deaths and issues of torture in police custody. 
These are issues which we also need to focus our attention 
to while rightfully discussing issues such as the death 
penalty.  

Since I have very limited time, Hon. Presiding 
Member, I would just submit these matters for 
consideration of the House and conclude my speech. 

Thank you. 

[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රෙට්ත්, සමාජෙය්ත් පසු ගිය 

දිනවල දිගින් දිගටම සිදු වුණු ළමා අපෙයෝජන;  පිරිමි දරුවන්ව 
කපා ෙකොටා මරා දැමීම, ගැහැනු දරුවන් දූෂණය කර පසුව ඉතාම 
අමානුෂික විධියට ඝාතනය කර දැමීම් පිළිබඳව මුළු මහත් 
සමාජයම, රටම කරුණු දැන ගත්තා. ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මන්තීතුමිය කාන්තාවක් හැටියට  එතුමියට ඒ ගැන ඇති වුණු 
ෙව්දනාව තුළින් ෙමම සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අද ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම දකිනවා. රෙට් සිදු වන 
ෙමවැනි සිදුවීම් දකින විට, අහන විට විශාල ෙව්දනාවක්, 
කම්පනයක් මවක් හැටියට, කාන්තාවක් හැටියට  මා තුළ ඇති 
වනවා වාෙග්ම  අප කා තුළත්  -රට පුරා ජීවත් වන මව්වරුන්ට, 
කාන්තාවන්ට, සෙහෝදරියන්ට වාෙග්ම අෙප් පිරිමි 
සෙහෝදරයින්ටත්, තාත්තලාටත් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
දූෂිතයන් පිළිබඳව -එම අපරාධකාරයින් පිළිබඳව- දැඩි ෛවරයක් 
ඇති ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් පවතින නීතිය 
ෙමවැනි අපරාධකරුවන් සම්බන්ධෙයන් හරියාකාරව කියාත්මක 
ෙවනවාද, ඒ වැරදිකරුවන්ට නිසි දඬුවම් ලැෙබනවාද කියන 
කාරණය පිළිබඳව අපි කවුරුත් විෙශේෂෙයන්ම කථා කළ යුතුයි. ඒ 
නිසා අද මම කාන්තාවක් වශෙයන්, මවක් වශෙයන් ළමා 
අපෙයෝජන සහ ස්තී දූෂණ ෙහළා දකිනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් 
රෙට් කාන්තාවන් සහ අෙනකුත් සියලුම ජනතාව එකට එකතු 
ෙවලා ෙමවැනි අපරාධකරුවන්ට දැඩි දඬුවම් පැමිණවීම සඳහා 
නීති ෙගන ඒමටත්, ඒවා කියාත්මක කිරීමටත් සහාය දැක්වීම 
ඉතාම වැදගත් ෙදයක් ෙලස අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ළමා 
අපෙයෝජන, ස්තී දූෂණ පිටු දැකීම සහ මත් දව්ය පිටු දැකීම 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ෙමම උවදුරුවලින් වැඩිපුරම පීඩා 
විඳින්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි.  

 පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු අපරාධ දිහා බැලුවාම ළමා 
අපෙයෝජන සහ ස්තී දූෂණ ගැන සමාජෙය් පුළුල් ෙලස කථා බහට 
ලක් වුණු අවස්ථා අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම පාසල් යන වයෙසේ 
දරු දැරියන් අපෙයෝජනයට ලක් වීම ෙඛ්දවාචකයක්. යාපනෙය් 
විද්යා දැරිය දූෂණය කරලා මරලා දැම්මා. ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා 
දැරිය කෲර ෙලස ඝාතනය කරලා දැම්මා. ඒවා සිදු ෙවලා වැඩි 
දවසක් යන්නට ෙපර අතුරුගිරිෙය් තවත් කුඩා පිරිමි දරුෙවක් 
කපලා ෙකොටලා මරා දමා ඇති බව අපි කවුරුත් රූපවාහිනිය 
මඟින් දැන ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙකොටෙකතන පෙද්ශය කියන්ෙන් 
පසු ගිය කාලෙය් මිනී මැරුම් ගණනාවක් සිදු වුණු පෙද්ශයක්. ටික 
කාලයක් එම පෙද්ශෙය් මිනී මැරුම් නතර ෙවලා තිබුණා. නමුත් 
පසු ගිය දිනක නැවතත් එම ඝාතන රැල්ල මතු ෙවලා කාන්තාවක් 
ඝාතනය කළා. 

විෙශේෂෙයන්ම මාධ්ය මඟින් පළ ෙවන සිද්ධීන් ගැන පමණයි 
අපි දැන ගන්ෙන්. සිදු වන ඝාතන වාෙග් ෙද්වල් පමණයි වැඩි 
වශෙයන් මාධ්යෙයන් දැන ගන්නට ලැෙබන්ෙන්. නමුත් අද අෙප් 
රෙට් කාන්තාවන්, මව්වරුන් අපෙයෝජනයට ලක් වන, දූෂණයට 
ලක් වන තමන්ෙග් කුඩා දැරියන්, පාසල් යන දරුවන් ගැන 
ෙතොරතුරු එළියට ෙදන්ෙන් නැතිව හංගා ෙගන ෙකොයි තරම් 
මානසිව පීඩා විඳිනවාද කියන කාරණය ගැනත් අපි හිතන්නට 
ඕනෑ. මාධ්ය මඟින් වාර්තා වන සිද්ධීන් ගැන පමණයි අපි දන්ෙන්.  
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විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය මඟින් දුරකථන 
අංකයක් ලබා දීලා තිබුණා, මම කාන්තා කටයුතු භාර අමාත්යවරිය 
වශෙයන් සිටින කාලෙය්. 1929 තමයි ඒ දුරකථන අංකය. 

අෙප් කාන්තා ඇමතිතුමියත් ෙමතැන සිටින නිසා කියන්න 
ඕනෑ, මම දන්නා හැටියට ළමා අපචාර කියා සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිලි 4,000ක් පමණ ෙම් වන විට ලැබිලා තිෙබන බව. ෙමම 
පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අධිකරණ කියා 
මාර්ගවලට යන්න කැමැති නැහැ. ෙහේතුව තමුන්ෙග් දරුවාෙග් 
අනාගතය පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී ඇති වන පශ්න නිසා. ෙමොකද, ෙමම 
නඩු පසිද්ධිෙය් උසාවිවල විභාග කරන්ෙන්. ඒ විධියට පසිද්ධිෙය් 
ෙම් නඩු අහන ෙකොට අපි කවුරු වුණත් කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් සඳහා අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ඒ අය පමණක් 
ෙවන් කරලා නඩු අහන අධිකරණ කමයක් පවත්වන්නට කටයුතු 
කරනවා නම් ඉතා ෙහොඳයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන ෙදමව්පියන්, 
වැඩිහිටියන් සහ පාසල් ගුරුවරුන් අපි සියලු ෙදනා පැය 24 පුරාම 
අවධානෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට ෙසේයා 
දැරියෙග් ඝාතනය ගත්ෙතොත්, ඇය ඇයෙග් මව සහ සෙහෝදරයා, 
සෙහෝදරිය සමඟ තමුන්ෙග් නිවෙසේ එකට නිදාෙගන සිටියදී තමයි 
ෙම් අවාසනාවන්ත සිදුවීමට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්ෙග් 
නිවෙසේ කාමරෙය් ජෙන්ලය ඇරලා දාලා, ඒ වාෙග්ම නිවෙසේ ඉදිරි 
ෙදොර ඇරලා දාලා තිෙබන අවස්ථාවක අම්මා ෙකෙනකු තම 
දරුවන් සමඟ එෙහම නිදාෙගන ඉන්නවා ද කියන එකයි අපට 
තිෙබන පශ්නය. එෙහම ෙව්ලාවක අපරාධකරු නිවසට ඇවිල්ලා, 
කාමරය ඇතුළට ඇවිල්ලා ෙම් විධියට දරුවා පැහැරෙගන යන 
තුරුම අම්මා ෙකෙනකුට ෙනොදැෙනනවා නම් ඒක ඒ අම්මාෙග් 
ෙනොසැලකිලිමත්භාවය කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙදමව්පියන් මීට 
වඩා සැලකිලිමත් ෙවනවා නම්, අෙප් දරුවන්ට සිදු වන ෙමවැනි 
හානි අවම කර ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. රෙට් 
අවාසනාවකට ළමා අපරාධ ෙලොකු පශ්නයක් බවට අද වන විට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සෑම ෙදයක්ම නවත්වා ගන්න අෙප් මුළු 
මහත් සමාජයටම පුළුවන්කම තිෙබන්නට ඕනෑ.  

අෙප් කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමිය දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. මට මතකයි එක වතාවක් මම කාන්තා කටයුතු 
ඇමතිවරිය වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් වුණු සිදුවීමක්.  දූෂණය 
කරලා කපලා මරා දාපු කාන්තාවක් පිළිබඳව පුද්ගලෙයක් කථා 
කරලා මෙගන් ඇහුවා, "කාන්තා ඇමතිතුමිය ෙම් වාෙග් අපරාධ 
සිද්ධීන් රෙට් ෙවනවා, ඔබතුමිය නිදි ද?" කියලා. ෙම් වාෙග් 
පශ්නවලදී ඇත්තටම කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමියකටවත්, ඒ 
වාෙග්ම රටක ජනාධිපතිවරෙයකුටවත්, රටක මැති 
ඇමතිවරුන්ටවත් ෙම් සිද්ධීන් එකවර නවත්වන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙමතැනදී මුළු මහත් සමාජයම එකට එකතු ෙවලා ඒ 
දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි සියලුම ෙදනා සාමූහිකව ඒ වගකීම බාර 
ෙගන කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ෙදමව්පියන් සියලු ෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට ලබා 
ෙදන්නයි. ෙදමව්පියන්ෙග් යුතුකම සහ කැමැත්ත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියෙග් කාලය අවසානයි. දැන් අවසන් 

කරන්න. 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙද් කැප කළ යුතුයි. එවිට 

දරුවාට ආරක්ෂාව සහ රැකවරණය ලබා දීමට අනිවාර්ෙයන්ම 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

අද ඇතැම් චිතපටි, ෙටලි නාට්ය තුළින් සංස්කෘතියට 
සිදුවන්ෙන් බරපතළ හානියක්. ඒ වාෙග්ම ෙෆේස් බුක්, සමාජ ෙවබ් 
අඩවි හරහා ද ළමා අපචාරවලට ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ෙපළඹවීම් 
ඇති ෙවනවා. ෙම් සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා ස්තී දූෂණවලට 
ෙපළඹවීම් සිදු වන බව ෙම් පිළිබඳව බලන විට රහසක් ෙනොෙවයි.  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය කළ 
ෙයෝජනාව අනුව ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් පකාශ කළ 
ආකාරයට, මුළු මහත් ෙලෝකයම අද මරණ දඬුවම සමාජෙයන් 
ඈත් කරන්න යන අවස්ථාවක ෙම් වාෙග් අපරාධකරුවන් ෙනොමරා 
මරන විධිෙය් දඬුවම් ලබාදීම ඉතා සුදුසු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි නඩු උසාවිවල දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ විභාග කරනවා.  

මට ෙහොඳට මතක සිද්ධියක් උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම්.  
පුංචි කාලෙය්දී ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 09 දී අපෙයෝජනයට නැතිනම් 
දූෂණයට ලක් වුණු දැරියක් සම්බන්ධව පරීක්ෂණ අවසන් වී 
අන්තිමට නඩු තීන්දුව ෙදන ෙකොට එම දැරියට වයස අවුරුදු 24ක් 
ෙවලා තිබුණා. ඒ ෙවනෙකොට ඇය විවාහ වුණු කාන්තාවක්. 
එෙහම ෙවද්දි ඒ පවුල් අතරත් ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙමවැනි 
පශ්න ඉතාම ඉක්මනින් විසඳීම සඳහා ෙවනම අධිකරණ 
පිහිටුවන්න ඕනෑ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙකොමිෂන් සභා  
පිහිටුවලා ෙම් සඳහා ෙවනමම ඒකකයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  ඒ 
සම්බන්ධ නඩු විභාග කිරීෙම්දී ඉතාමත්ම ෙකටි කාල සීමාවක් තුළ 
විභාග කර ඒ අයට දඬුවම ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා නම් 
ඉතාම ෙහොඳයි; ඉතාම වැදගත් කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි.  

ෙමවැනි අපරාධයක් සමහරවිට අපට ෙවන්න පුළුවන්, කාට 
ෙහෝ ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් කාන්තාවන්ට ෙවන්න පුළුවන්, 
වැඩිහිටියන්ට ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමව්පියන්ට ෙවන්න පුළුවන්  
කියා අපට හැම ෙවෙල්ම හිෙතනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපට 
හිෙතන්ෙන්  ඔහුව මරන්නම ඕනෑ කියන එකයි. මරණීය 
දණ්ඩනය ලබා ෙදන්න කියා අද අපි ෙයෝජනා කළත් එය 
කියාත්මක කරන්න බැරි ෙව්වි. ඒ වුණත් ඒ අයට ඒ වරදට නිසි 
දඬුවම ලබා දීෙම් කමයක් සකස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්ය කියන 
ෙයෝජනාව  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.23] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 

මන්තීතුමිය ෙමම ගරු සභාවට ෙගන ආ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව 
රට වැසියනුත් බලාෙගන සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාරය තුළ 
සිටින රැඳවියනුත් බලාෙගන සිටිනවා. ෙමොකද, මරණීය දණ්ඩනය 
නියම වුණු තැනැත්තන් සහ ෙමවැනි අපරාධවලට ලක් වූ 
තැනැත්තන් ඔවුන්ෙග් අනාගත ඉරණම ෙමොකක් ෙවයි ද  කියන 
එක සම්බන්ධව බලා ෙගන සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි  මම බන්ධනාගාර විෂය භාර අමාත්යවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරද්දී  හුඟක් උත්සාහ කළ බව, ෙමම පුනරුත්ථාපන 
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න. මම ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන් 
නැහැ, ඇතැම් වැරැදිවලට තිෙබන ඒකායන මාර්ගය 
පුනරුත්ථාපනයයි කියා. ෙම් ෙවනෙකොට බන්ධනාගාර තුළ  
මරණීය දණ්ඩනයට ලක් වූ 1113 ෙදෙනක් සිටිනවා. 1113 
ෙදනාෙගන් අභියාචනා 621ක පමාණයක්  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
අභියාචනා ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලද පමාණය 492යි. අභියාචනා 
ඉදිරිපත් ෙනොකළා යැයි කියන්ෙන් මරණීය දණ්ඩනය හිමි වූ අය. 
ඒ නිසා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ 
තැනැත්තන්ෙග් ඉරණම පිළිබඳ තීරණ ගැනීම බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අභිෙයෝගයක් වුණා. අෙප් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් එක කාලයකදී 
බන්ධනාගාරය ඇතුළත හිටපු අය කිව්වා, "එක්ෙකෝ මරාපියව්, 
නැතිනම් නිදහස් කරපියව්." කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඇතුළත හිටපු සිරකරුවන් වහලයට 
නැග්ගා. ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරෙය් හිටපු සිරකරුවනුත් 
වහලයට නැග්ගා. එෙහම වුණාම  මම ඒ අයව මුණ ගැෙහන්න 
ගියාම ඔවුන් කිව්ෙව්, "අපිට මරණීය දණ්ඩනය නියම ෙවලා 
තිෙබනවා, අපි දීර්ඝ කාලයක් මරණීය දණ්ඩනය ෙගවමින් 
සිටිනවා, දැන් අපිට දඬුවම ෙදකයි, අපි සිරකරුවන් විධියටත් 
ඉන්නවා, මරණීය දණ්ඩනය තමයි අපිට හිමි, එක්ෙකෝ මරනවා, 
නැතිනම් එළියට දමනවා." කියා. අෙප් රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා තමයි 
ඒ ෙවලාෙව් අධිකරණ ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ. ෙම් 
දණ්ඩනය ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ අදහස ගැන කල්පනා කර අප 
ඒකාබද්ධ කමිටුවක් හැදුවා. බන්ධනාගාර ගත ෙවලා ජීවිතාන්තය 
දක්වා දිගු කාලීනව සිර දඬුවම් ලබන අයට ලැෙබන සහන 
කාලයන් පාවිච්චි කර ඔවුන්ට ෙවනත් අවස්ථාවන් ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, එළියට යන්න කමානුකූලව පියවර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ තැනැත්තන් ජීවිතාන්තය 
දක්වා සිර දඬුවම්වලට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ඒ 
කමිටුෙවහි බලය තිෙබන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට. අධිකරණ 
අමාත්යාංශය මඟින් ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙමය යවන්නට ඕනෑ.  
මම ෙම් ෙයෝජනාෙව් එක ෙකොටසක් ගැනයි කථා  කෙළේ.  

දැනට පවත්නා නීතිය යටෙත් මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් බන්ධනාගාරගත ෙවලා සිටින රැඳවියන් 
දිහා බැලුවාම ඔවුන්ෙග් හැසිරීම්වල සුවිෙශේෂී ලක්ෂණ තිෙබනවා. 
වැරදිකරුවන් වන සියලුම ෙදනාට එක හා සමාන දඬුවමක් 
ලබාදිය යුතුයි කියා අපි කල්පනා කෙළේ නැහැ. පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියත් පුද්ගලයාෙගන් පුද්ගලයාට ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. 
මම ෙමතැනදී එක කාරණයක් කියන්නම්. ඇත්ත තමයි, අද 
සමාජය ඇතුළත සිදු වන ළමා අපචාර සහ ස්තී දූෂණ සඳහා ෙහේතු 
වන්ෙන් ඉවසාගත ෙනොහැකි කෲරත්වය බව අෙප් විෙශේෂ 
අවධානයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අරෙගන 
බැලුෙවොත් ළමා අපචාර සම්බන්ධ වරදකරුවන් හැටියට 
බන්ධනාගාරවල ඉන්ෙන් 190  ෙදනයි. මට ලැබුණු ෙතොරතුරු 
අනුව අද වන විට පවතින තත්ත්වයයි. ස්තී දූෂණ සම්බන්ධෙයන් 
වරදකරුවන් ෙවලා සිටින්ෙන් 812 ෙදනයි. එතෙකොට මුළු මහත් 
බන්ධනාගාර පද්ධතියම අරෙගන බැලුෙවොත්, සිදු වී තිෙබන 
අපරාධවල ස්වරූපය අනුව ඒ හැම අපරාධයක් පිටුපසම මත් දව්ය 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. විවිධ අපරාධවලට සම්බන්ධ ෙවලා 
බන්ධනාගාරගත වූවන්ෙගන් සියයට 82කට වැඩි අපරාධ 
පමාණයක් පිටුපස තිෙබන්ෙන් මත් දව්ය. ඒ නිසා අපි දඬුවම් දීෙම් 
කමය භාවිතයට නඟනවා වාෙග්ම ඒකට විෂය මූල වූ කරුණු 

සමාජගත වීෙමන් වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් 
අපට පර්ෙය්ෂණාත්මක තත්ත්වයක් අවශ්යයි. ෙම්ක අපි කිහිප 
ෙදෙනකුට විතරක් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් සඳහා හිටපු අගාණ්ඩුකාර සර් ඔලිවර් ගුණතිලක 
මැතිතුමා 1958 අවධිෙය්දී විෙශේෂ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. 
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග්ම මරණීය දණ්ඩනයට ලක් වූවන් 
පිළිබඳව රෙට් තිෙබන ආන්ෙදෝලනාත්මක ස්වභාවය  ගැන ඉතා 
ගැඹුරින් අධ්යයනය කර සමීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න කියා 
තමයි ඒ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කෙළේ. ඒ වගකීම භාර දුන්ෙන් 
ඇඩිෙල්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පීඨෙය් මහාචාර්ය ෙනෝවල් 
ෙමොරිස් මැතිතුමාටයි.  

දඬුවමත්, පුනරුත්ථාපනයත්, අපරාධයත් ෙම් සියල්ල 
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත සමඟ සිදු වන, ජීවිත ඇතුළත තිෙබන ෙද්වල්. ඒ 
නිසා ඉතාම ගැඹුරු මෙනෝ විද්යාත්මක වි ශ්ෙල්ෂණයක් ඇතුව 
තමයි අපි යම් පෙව්ශයකට පිවිෙසන්නට ඕනෑ. මම බන්ධනාගාර 
විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරමින් ළමා අපචාර, සත්ී 
දූෂණ ගැන කියන ෙකොට මෙනෝ විද්යාඥෙයෝ මට කිව්වා, -
පළමුවැනි කාරණය හැටියට මත් දව්ය ගැන කිව්වා.- "සමහර අය 
ධාරකාමුකත්වෙයන් ෙපෙළනවා." කියා. ෙදවැනි කාරණය 
හැටියට තමයි ඒක කිව්ෙව්. මෙනෝ ලිංගික ෙබොළඳතාවල එකක් 
තමයි ධාරකාමුකත්වය. ඒ කියන්ෙන් ළමා කාමුකත්වය. ෙම්කට 
බලපෑ සමාජ සාධක තිෙබනවා. සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමිය කිව්වා, "මාධ්ය පචාරණය, ඊළඟට අපි කන ෙබොන 
ෙද්වල් අනුව අෙප් ජීවන ර ටාෙව් ෙවනස්කම්, අපි සිතන විධිෙය් 
ෙවනස්කම්, එෙහම නැත්නම් ජානමය ලක්ෂණ, ෙමවැනි විවිධ 
කරුණු ෙම්කට පසුබිම් ෙවනවා." කියා. ඒ නිසා ෙම් සියලු කරුණු 
ගැන අපි අධ්යයනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා. 

අද ෙමොනවාද ෙදමව්පිෙයෝ දරුවන්ට ෙදන්ෙන්? නිසි 
රැකවරණයක් නැති දරුෙවෝ ෙකොච්චර ෙම් සමාජෙය් සිටිනවා ද? 
ෙම් තත්ත්වය අෙප් රෙට් විතරක් පවතින ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටවල, ඒ කියන්ෙන් සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවතින රටවල ගාමීය පෙද්ශවල තමයි දිළිඳුභාවය තිෙබන්ෙන්. 
ගාමීය දිළිඳුභාවයත් සමඟ අම්මා තාත්තා ජීවන සටෙන් ෙයෙදන 
ෙකොට දරුවාට රැකවරණය ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කරපු එක්තරා සමීක්ෂණයක් 
ගැන මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කළ සමීක්ෂණයකදී 
ෙහළි වුණු එක කාරණයක් තමයි සමහර දරුවන් විවිධ 
ආබාධවලින් ෙපෙළන බව. සමහරුන්ට ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
සමහරුන්ෙග් කන් ඇෙහන්ෙන් නැහැ. නැත්නම් ෙවන 
ෙරෝගාබාධයක් තිෙබනවා. හැබැයි අම්මාට, තාත්තාට දරුවන් 
ගැන බලන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඔවුන් බරපතළ ජීවන 
අරගලයකයි ඉන්ෙන්. එෙහම නම් සමාජගත වුණු ඒ දරුවන්ට 
රැකවරණය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "සියලු ෙහොඳ ෙද් දරුවන්ටයි" 
කියලා පාඨයක් තිබුණාට දරුවන්ට රැකවරණය ෙදන සමාජ 
කමයක් ෙම් සමාජය ඇතුෙළේ නිර්මාණය ෙවන ෙතක් අපට ඒකට 
විසඳුම් ෙහොයන්න අමාරුයි.  
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[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දරුවන්ට 
ආදෙරයි. ළමා සමාජය සුරක්ෂිත කරන්න රෙට් කා තුළත් 
පාර්ථනයක් තිෙබනවා. අපරාධ අවම කරන්න -අපරාධවලින් 
විෙයෝ වුණු සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න- කා තුළත් පාර්ථනයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් කාරණය ඉෂ්ට කරන්න නම් අධ්යාපනෙය් 
ඉඳලාම ව හාත්මක ෙවනසක් ඕනෑ. අපි දන්නවා, සමහර රටවල් 
මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත හැඩ ගස්වන්න සාහිත්ය, කලාව, සංස්කෘතිය, 
ෙසෞන්දර්ය ෙයොදා ගන්නා බව. ඒවා ෙයොදාෙගන සංෙව්දී මිනිෙසකු 
තනන්න ෙගන යන ඒ කියාමාර්ග ධනපති සමාජ කමය විසින් අද 
අෙපන් උදුරාෙගන තිෙබනවා. සල්ලි මත හඹා යන ආර්ථික 
කමෙව්දයක් තුළ ඇත්ත වශෙයන්ම මනුෂ්යත්වය  අද ෙබොඳ ෙවලා 
ඉවරයි.  මිනිහා  සෙතක් තරමටවත් සලකන්ෙන් නැති තරමට අද 
සමාජය විනාශ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා යහගුණ ඇති 
සමාජයක් ෙම් රට ඇතුෙළේ නිර්මාණය වන්නට අවශ්ය වූ සමාජ 
පරිසරයක් ෙගොඩ නඟන ෙතක් ෙම් සමාජ පිළිලයන් අපට එකවර 
උදුරන්න බැහැ. නමුත් ෙම්වා පාලනය කිරීම සඳහා වූ නීති 
සම්පාදනය විය යුතුයි කියන නිගමනෙය් මම ඉන්නවා. මරණීය 
දණ්ඩනය ගැන අපි ෙවනම කථා කරමු. අෙප් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපට වඩා එහාට ගිය, 
ගැඹුෙරන් ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න පුළුවන් විවිධ ක්ෙෂේතයන්වල 
ඉන්න සම්භාව්ය අයෙග් සංයුතියකින් ඒ පශ්නවලට අපි උත්තර 
ෙහොයන්න කියා කරමුයි කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

[අ.භා. 4.33] 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත වී ඇත්ෙත් එහි සඳහන් 
කර තිෙබන පධාන සිද්ධි ෙදකක් ෙහෝ තුනක් සම්බන්ධෙයනුයි. 
අපි දන්නවා, පසු ගිය වකවානුෙව්දී යාපනය අර්ධද්වීපෙය් 
පුංකුඩුතීවු පෙද්ශෙය් ජීවත් වුණු "විද්යා" නමැති ශිෂ්යාව සමූහ 
දූෂණයකට ලක් ෙකොට ඝාතනය ෙකරුණු බව. අතුරුගිරිෙය් දස 
හැවිරිදි පිරිමි දරුෙවකු කපා ෙකොටා මරා දමා තිබුණා. මෑතකදී 
ෙකොටෙදණියාෙව් "ෙසේයා" නමැති දැරිය දූෂණය කර මරා දමා 
තිබුණා. මා හිතන හැටියට ෙම් කාරණා නිසා තමයි ෙම් මාතෘකාව 
නැවත සමාජගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කරුණු අපට කාෙලෝචිතයි කියලා හිතන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙපොඩි හැඳින්වීමක් වශෙයන් එක 
කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කළ අෙප් ගරු මන්තීතුමිය ෙම් ෙයෝජනාෙව් සිද්ධීන් කිහිපයක් 
ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙදවැනි සිද්ධිය වශෙයන් සඳහන් කර 
තිෙබන ෙදණියාය පෙද්ශෙය් පියකු විසින් දහසය හැවිරිදි දියණිය 
දූෂණය කර ටයි පටියකින් ෙගල සිරකර මරා දැමීම කියන සිද්ධිය 
සම්බන්ධ නඩුව අවසන් වී ඒ පුද්ගලයාට මරණීය දණ්ඩනය නියම 
කර දැනට බන්ධනාගාරගත කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් හතරවැනි සිද්ධිය වශෙයන් සඳහන් කර තිෙබන අට 
හැවිරිදි තම දියණිය වසර ෙදකක් තිස්ෙසේ අපෙයෝජනයට ලක් 
ෙකොට දූෂණය ෙකොට මරා දැමීම කියන සිද්ධිය. ඒ සිද්ධිය 
සම්බන්ධ නඩුවත් අවසන් ෙවලා ඒ පුද්ගලයාටත් මරණීය 
දණ්ඩනය නියම කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම ෙයෝජනාෙව්  
සඳහන් අෙනක් සිද්ධීනුත් 2007, 2012, 2014 සිදු වූ සිදුවීම්. එෙහම 
නම් මරණ දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුද නැද්ද කියන ෙම් 

පශ්නය කාෙලෝචිත ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙසේයා දැරියෙග් මරණය 
නිසා කියලා තමයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිෙබන 
සිද්ධිවලින් අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන් බාල වයස්කාර දරුවන් දූෂණය ෙකොට, ඔවුන්ට දරුණු 
ෙලස වද දී, ඔවුන් කෲර ෙලස ඝාතනයට ලක් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙවමින් පවතින නඩුවලදී ගරු 
අධිකරණෙයන් වැරදිකරුවන් ෙලස නම් කරන පුද්ගලයින් හට 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කරන වගයි. 
එතෙකොට ෙම් ෙයෝජනාව අදාළ ෙවන්ෙන් බාල වයස්කාර 
දරුවන්ට විරුද්ධව කරන අපරාධ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙයන් 
වැරදිකරුවන් වූවන්ට පමණයි. එතෙකොට ඒ දරුවන්ව දූෂණය 
කරලා තිෙබන්නත් ඕනෑ. ඔවුන්ට දරුණු ෙලස වද දීලා 
තිෙබන්නත් ඕනෑ. එෙහම කරලා කෲර ෙලස ඝාතනය කළ   
වැරදිකරුවන්ට තමයි ෙම් මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීමට 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. බාල වයසක්ාර දරුෙවක් නිකම් මරණයට 
ලක් කෙළොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම බාල වයස්කාර දරුෙවක් දූෂණය ෙනොකර කෲර 
ෙලස ඝාතනයට ලක් කෙළොත් ෙම් ෙයෝජනාෙව් හැටියට එයත් 
සැලකිය යුතු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාව අනුව, දරුණු ෙලස 
වද දීලා මැ රුෙව් නැත්නම් ඒකත් අපට අමතක කරලා දමන්න 
පුළුවන්; ඒ වැරදිකරුවාට මරණීය දණ්ඩනය ෙනොදී ඉන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
ආකාරෙයන් වර්ගීකරණය කිරීම සුදුසුයි කියලා මා හිතන්ෙන් 
නැහැ.  

අෙනක් එක, මරණ දඬුවම ලබා දීම බාල වයසක්ාර දරුවන් 
මැරීම සම්බන්ධ වැරදිකරුවන්ට විතරක් සීමා කරන්ෙන් ඇයි? 
බාල වයස්කාර දරුවන්ට අපරාධ සිදු කරන වැරදිකරුවන්ට 
විතරක් අපි ඒක සීමා කරනවා නම්, එෙහම කරන්ෙන් ඒ 
දරුවන්ෙග් අසරණ තත්ත්වය ගැන කල්පනා කර බලායි. 
එතෙකොට අසරණ ෙවලා ඉන්න අෙප් සීයලා - මුත්තලා - වාෙග් 
මහලු තැනැත්තන්ට කෲර ෙලස වද දීලා මරණ අයට මරණීය 
දණ්ඩනය ලබා දීම ගැන අපි සලකා බලන්ෙන් නැද්ද? ආබාධිත 
තැනැත්තන්, mentally handicapped අයව මරා දැම්ෙමොත්, ඒ 
අයට කෲර ෙලස වද දීලා ඝාතනය කෙළොත්, ඒ වැරදිකරුවන්ට 
මරණ දණ්ඩනය ලබා දිය යුතුද නැද්ද කියලා අපි සලකා බලන්ෙන් 
නැද්ද?  

ෙකොයි අවස්ථාෙව්දී, ෙකොයි ආකාරයට ෙකෙනක් මරණ 
ෙකනාටද මරණ දඬුවම ෙදන්ෙන් කියන එක වර්ගීකරණය කිරීම 
ඉතාම අපහසු ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම හැම මිනී මැරුමක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ඒ වැරදිකරුවන්ට මරණීය දණ්ඩනය ලබා දිය 
යුතුයි කියලා කියන්නත් අපට බැහැ. මා හිතන විධියට ඒක 
සිද්ධිෙයන් සිද්ධියට සලකා බැලිය යුතු ෙදයක්; there must be a 
case-by-case assessment whether we are going to actually 
implement the death sentence or not. එතෙකොට තමයි මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුත්ෙත් කුමන අවස්ථාවලදීද කියන 
කාරණය ගැන අපට යම් කිසි අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට ෙමය ඉතාම 
සංකීර්ණ පශ්නයක්. ෙමන්න ෙම් ගණයට වැෙටන අය- බාල 
වයස්කාර දරුවන් දූෂණය ෙකොට, දරුණු ෙලස වද දී, කෲර ෙලස 
ඝාතනය කරන අය- මරණ දණ්ඩනයට ලක් කරන්න ඕනෑ කියලා 
අපට සරල ෙලස කියන්න බැහැ. ෙම් සඳහන් කරලා තිෙබන 
ආකාරයට ෙම් ගරු සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්මත කිරීම ටිකක් අසාධාරණයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. ෙමය 
ඇත්තටම ඉතාම සංකීර්ණ විෂයයක්. ෙම් ගැන ෙහොඳින් කල්පනා 
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කර බලා, අධ්යයනය කරලා, සෑෙහන පරීක්ෂණයකට ලක් කරලා 
කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් අපි විශාල අමාරුවක වැෙටනවාය 
කියන එක තමයි මෙග් මතය.  ඒ නිසා කලබල ෙනොවී ෙම් ගැන 
තීරණයක් ගත යුතුයි. ෙසේයා දැරියෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් අපි 
හැෙමෝම කම්පාවට ලක් වුණා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
We must not let our emotions run high at this moment. 

එම නිසා අපි ෙමම පශ්නය සම්බන්ධව ෙහොඳින් අධ්යයනය කර, 
සලකා බලා තීන්දුවක් අර ගන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම 
ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට 

ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ඔව්, තිෙබනවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
දැන් අලුෙගෝසුෙවොත් නැහැ.  හිටපු ෙදන්නාත් ගියා. 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
අලුෙගෝසුවන් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.42] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද  

මන්තීතුමිය ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමා ඇතුළු 
සියලු ෙදනාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය, යාපනෙය්                 
විද්යා සිසුවිය, ඉඳුරුෙව්දී තම පියා විසින් මුහුදට තල්ලු කර මරා 

දැමූ දැරිය, අතුරුගිරිය-පනාෙගොඩදී මරා දැමූ දරුවා වැනි 
දරුවන්ෙග් මරණත් එක්ක ෙම් අපරාධ රැල්ල සම්බන්ධව ෙම් 
රෙට්  ජනතාවෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග් 
පවා ඇස් ඇෙරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත් අපි 
පැහැදිලිවම දන්නවා, ෙම් කාලය තුළ දැවැන්ත අපරාධ රැල්ලක් 
කියාත්මක ෙවන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රට තුළ ෙම් අපරාධ රැල්ල 
පැවතිෙය් ෙම් කාලය තුළ පමණක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් සම්බන්ධව 
දිගින් දිගටම කථා කෙළොත්, අෙප් ඉතිහාසය තුළත් අපට ඉතාම 
අමිහිරි අතීතයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් අපරාධ රැල්ල ෙම් 
විධියට වර්ධනය ෙවන්නට  පධාන ෙහේතු තමයි, ෙම් රෙට් නීතිය 
හරියට කියාත්මක ෙනොවීම හා සමාන විධියට ජනතාවට ජීවත් 
ෙවන්න අයිතියක් ලබා ෙනොදීම. කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ඒ 
විධිෙය් ගැටලුත් එක්ක තමයි ෙම් අපරාධ රැල්ල දිගින් දිගටම 
වර්ධනය වුෙණ්.  

අපට මතකයි, 88-89 යුගය. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අපට 
මතකයි,  ම්ෙල්ච්ඡ පභාකරන් නැමැත්තා උතුරු-නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙය් අෙප් පුංචි දරුවන් අමු අමුෙව් කපා ෙකොටා මරා දැමූ 
යුගය. ඒ යුගය අපට අමතක කරන්න බැහැ. අපි පැහැදිලිවම 
දන්නවා, ඒ කාලය තුළ දැවැන්ත අපරාධ රැල්ලක් ෙම් රට තුළ 
කියාත්මක වුණු බව. පුංචි බලු පැටිෙයකු පාෙර් මැරී සිටියත්, අෙන් 
අෙපොයි! කියපු ෙම් ශී ලංකාෙව් ජනතාවට, බලු පැටිෙයකු පාෙර් 
මැරී සිටීමක් පවා සාමාන්ය සිදුවීමක් බවට පත් ෙවන තරමට ෙම් 
අපරාධ රැල්ල එන්න එන්නම වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා ෙම් සියලු සිද්ධි හුදු කඳුළුවලට පමණක් සීමා ෙනොකර, ෙම් 
සමාජය ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් බවට පත් කරන අදහසින් 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට 
භාජන කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, ෙම් 
ර ට තුළ ළමා අපරාධ, ස්තී දූෂණ වාෙග්ම ෙම් රට විනාශ කරන 
මත් දව්ය උවදුර පවතින බව. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, සැලසුම් 
සහගතව මිනී මරන පාතාල නායකයන් සිටින බව. ඔවුන්ට  
මරණීය දණ්ඩනය විතරක් ෙනොෙවයි, රජ කාලෙය් පැවැති දඬුවම් 
ෙහෝ ලබා දීලා උපරිම දඬුවම ෙදන්න ඕනෑය කියන මතෙය් 
ඉඳෙගන තමයි, විෙශේෂෙයන්ම මම අද  කථා කරන්ෙන්.  

ගුරුවරයකු හැටියට මා දන්නවා ෙම් රට තුළ දැනට පවතින 
වාතාවරණය කුමක්ද කියලා. පුංචි දරුවකුට තමන්ෙග් නිවස තුළ 
ඉන්න බැරි වාතාවරණයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය 
උදා වීමට ෙහේතු පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය 
කියන එකයි අෙප් අදහස. යුක්තිය රජයන වාතාවරණයක් ෙම් රට 
තුළ නිර්මාණය ෙනොවුෙණොත්, පැහැදිලි ෙලසම අපට නීතිය 
හරියට කියාත්මක කරන්න බැරි වුෙණොත්  මරණ දණ්ඩනය  දීලා 
වැඩක් නැහැ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් සිද්ධ වන්ෙන් 
නිවැරදිකාරයින් වැරදිකාරයින් බවට පත් ෙවලා අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත අහිමි කරන මට්ටමකට  පත් වන එකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පැය 24ම බණ 
කියන, පැය 24ම බණ අහන රටක් තුළ ෙමවැනි අපරාධ රැල්ලක් 
නිර්මාණය වීමට ෙහේතු වන පධාන කරුණු කිහිපයක් අපි සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ අතර ආර්ථික ගැටලු ඇති වීම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්න පුළුවන්.  ඒ පුංචි ෙසේයා දියණියට ඒ නිවස තුළ 
නිවැරදි ආරක්ෂාවක් තිබුණා නම්, ඒ නිවෙසේ ෙදොර ජෙනල් ටික 
සකස් ෙවලා තිබුණා නම්, ඒ අපරාධකරුවාට ඒ අපරාධය එෙහම 
ෙල්සිෙයන් කරන්නට හැකියාවක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොණ්ඩයා, ෙකොණ්ඩයාෙග් සෙහෝදරයා වැනි අයට නිවැරදි 
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අධ්යාපනයක් ලැබී තිබුණා නම්  ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  ෙම් රට තුළ සිදු වන අපරාධ සියල්ෙලන් සියයට 70කට 
පමණ වැරදිකාරයන් වී තිෙබන්ෙන් නිවැරදි අධ්යාපනයක් 
ෙනොලැබූ පුද්ගලයන්. විෙශේෂෙයන් අද නීතිය පිළිබඳවත් රෙට් 
ජනතාව තුළ ඒ තරම් විශ්වාසයක් නැහැ. අද නීතිය හරියට 
කියාත්මක ෙනොෙවන නිසා අපරාධකරුවන් නීතිෙයන් රිංගා ෙගොස ් 
නිවැරදිකාරයන් හැටියට නැවත සමාජගත ෙවලා, නැවත නැවත 
වැරදි කරන මට්ටමක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා  නීතිෙයන් රිංගා යන්න තිෙබන ඒ  විශාල 
හිල් ටික වහන්නත් රජයක් හැටියට වාෙග්ම විපක්ෂයක් හැටියට 
අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා කටයුතු කර ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කළ යුතුයි කියන අදහසත් මා ෙම් ගරු සභාවට  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන බලය 
ෙයොදා ෙගන ෙමොන තරම්  අපරාධ ෙම් රට තුළ සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා ද? 1977 දී ෙම් රෙට්  ඇති වූ ෙද්ශපාලන ෙපරළියත් 
එක්ක ඇති වුණු ෙවනස්වීම් එක්ක සෑෙහන අපරාධ රැල්ලකට ෙම් 
රෙට් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙකෙසේ 
කුමන ආකාරෙයන් කථා කළත්, සමහර ෙවලාවට නීරස වුණත් ඒ 
ෙද්වල් කියන්න ඕනෑ. පුංචි දරුවන් විනාශ කරපු, ඒ වාෙග්ම 
තරුණ තරුණියන් දූෂණය කර මරා දමාපු ෙගෝනවල සුනිල් වැනි 
පුද්ගලයන්ට ජනාධිපති සමාව දීලා, දිවයිනටම බලපාන පරිදි සාම 
විනිසුරුකම් දීලා ඔවුන්ට ෙම් රට තුළ වැජඹීෙම් හැකියා ව 
ෙද්ශපාලන නායකයන් නිර්මාණය කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් කාලෙය්ත් ඒ වාෙග් වැරදි සිදු 
වුණා.   

 

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

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ නිසා අපි දැන් පැහැදිලිවම පක්ෂ පාට ෙභ්දය පැත්තකට 
දාලා ෙම් අපරාධ රැල්ල මඬින්න, ෙම් අපරාධ රැල්ල නැති කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන ෙයෝජනාව කරමින්, 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමියෙග් 
ෙයෝජනාවට මෙග් එකඟතාව පළ කරනවා. එෙසේම ෙමම 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවා නම් අප එය කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් 
රට තුළ  සදාචාර සම්පන්න රටක් නිර්මාණය කරලා, ඒ වාෙග්ම 
අපරාධකරුවන් නීතිෙය් රැහැනින් රිංගලා යන තත්ත්වය නැති 
කරලායි. එවැනි තත්ත්වයක් උදා වුණු දවසට මාෙග් පූර්ණ 
සහෙයෝගය ෙමම ෙයෝජනාවට ලබා ෙදනවා කියන පතිඥාවත් 
ලබා ෙදමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.51] 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය මාෙග් පළමුවන 

පාර්ලිෙම්න්තු කථාව බව පථමෙයන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි.  
එම නිසා මාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවූ 
රත්නපුරෙය් අෙප් ආදරණීය ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය 
පුද කරන්නට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

මෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය් දී මම මා ෙග්ම ෙත්මාවක් 
හඳුන්වා දුන්නා, "ගරු සරු ෙද්ශපාලනයක් - හරි ෙද් ෙවනුෙවන් 
තනිවම ෙහෝ ෙපනී සිටින්න" කියලා. අද අපි කථා කරන 
මාතෘකාවත් මෙග් ඒ ෙත්මාවට අදාළයි කියලා මම හිතනවා. ගරු 
හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ෙයෝජනා කරලා ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ස්ථීර කළ ෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
අවසාන වශෙයන් කියෙවන්ෙන්, - ෙමොන ෙමොන සීමා යටෙත් 
ඉදිරිපත් කළත්- මරණීය දණ්ඩනය ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න 
කියන කාරණාවයි.  එම ෙයෝජනාවට  ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව අපි 
විරුද්ධයි කියන කාරණාව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

ෙම් ෙයෝජනාව එක්තරා විධියකට ෙමෙලස විස්තර කළ 
හැකියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රත්නපුරෙය්, 
ෙකොටෙකතන ඉඳලා ගම්පහ ෙකොටෙදනියාව දක්වාත්, ෙකොළඹ, 
ෙහෝමාගම, යාපනය, ගාල්ල හැම තැනකමත් පසු ගිය කාලෙය් 
විශාල අපරාධ රැල්ලක් ඇති වුණා. ඒ අපරාධ පිළිබඳව විශාල 
සමාජ සංෙව්ගයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා; ෙකෝපයක් මතු  ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ වුණාට ෙම් අපරාධ ඇති ෙවන්ෙන් ඇයි,  ෙම් 
අපරාධ වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, කියන කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් සමාජය සිසාරා පැවෙතන්ෙන් විශාල 
අවිචාරයක්. මරණ දඬුවම කියාත්මක කරන්නට ඉල්ලා සිටිමින් 
පාර පුරා කරන උද්ෙඝෝෂණවල තිෙබන්ෙන් ඒ ෙකෝපය, සංෙව්ගය 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ සමාජ අවිචාරයයි. ඒ සමාජ අවිචාරය ෙම් 
මැති සබය තුළ පතිරාවය නංවන ෙකොට මට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන් - අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග් -  
ඒ පිටුපස  තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙනොහැකියාව, අෙප් අඩු සංෙව්දීතාව 
සහ අෙප් අවිචාරය බවයි. එම නිසා ෙම් වාෙග් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා විචාරවත්ව බැලීමයි අද අවශ්යව 
තිෙබන්ෙන්.  

මරණ දඬුවම කියාත්මක කරනවා නම් එය ඉතාම සරලයි. 
ජනාධිපතිතුමාට එය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. දැන් ගජදීර 
මන්තීතුමා පකාශ කළා; සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා;  මරණ 
දඬුවම නියම ෙවලා 1,100ක් පමණ ෙදනා අද බන්ධනාගාරගත 
ෙවලා ඉන්නවා කියලා. එල්ලුම්ගහ දැන් ෙගනැත් තිෙබනවා, 
කඹය හයි කරලා තිෙබනවා, ජීවහරක -වධක- තනතුරට අයදුම්පත් 
කැඳවා දැන් ඒ තනතුරට ෙකෙනකු පත් කර සිටිනවා. හරිම 
ෙලෙහසියි, දවසට දහෙදනා ගණෙන් එල්ලා මරන්නයි 
තිෙබන්ෙන්. මාස තුනකින් වැෙඩ් ඉවරයි. නමුත්  ෙකොටෙදනියාෙව් 
සිදු වුණු, ෙකොටෙකතන සිදු වුණු ඝාතන, ඒ අපරාධ  එයින් අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් ඊට වඩා  භයානක 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. දුප්පත්කම, නූගත්කම, සංස්කෘතික 
පසුගාමීභාවය, අෙප්ක්ෂා භංගත්වය, ඉච්ඡා භංගත්වය, ලිංගික 
පීඩනය ෙම්වා අද  තිෙබන බරපතළ සමාජ පශන්යි.  ෙම් වාෙග් 
ලාභ මට්ටෙම් ෙයෝජනා ෙගන ඒෙම්දී ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
බරපතළ උත්තර ෙසවීමට අපට ලැෙබන අවධානය අඩු ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම ගරු  විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා පකාශ කළා, 
ෙමවැනි දඬුවම් දීම සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට අපි රටක් 
හැටියට අද ඉන්ෙන් ෙකොතැනද කියන කාරණය ගැන. රජ 
කාලෙය් දඬුවම් ෙයෝජනා කරන එක, එල්ලා මරන්න, ෙවඩි 
තියන්න ෙයෝජනා කරන එක හරිම ෙලෙහසියි.  නමුත් අපි යන්න 
ඕනෑ එතැනට ෙනොෙවයි. අශිෂ්ටභාවෙය් පශ්නය අපි විසඳන්නට 
ඕනෑ  එවැනි වූ අශිෂ්ටභාවයකින් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා ශිෂ්ට 
සම්පන්න කමයකිනුයි. ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් වන 
පසිද්ධ කියමනක් ගැන මා සඳහන් කරන්න කැමතියි: ''When you 
use murder to end murder, you guarantee murder will 
never end." 

එම නිසා අද අප රටක් හැටියට යා යුතුව තිෙබන්ෙන් නැවත 
වතාවක් එල්ලුම්ගහ කියාත්මක කරන තැනට ෙනොෙවයි. කලින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පකාශ කළා වාෙග් මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ පුද්ගලයන්ට දිය 
යුතු  ෙහොඳම දඬුවම තමයි ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම ලබා දීම. 
නමුත් ඒ කාලය ඇතුළත එම අයට පුනරුත්ථාපනය වීමට කිසියම් 
වූ ෙදොරක් විවර කර තැබිය යුතුයි. ඒක තමයි නූතන ශිෂ්ට 
සම්පන්න ෙලෝකෙය් කියාත්මක කළ යුතු කමය. ඒ කමෙයන් 
ආපස්සට යන්න ෙයෝජනා කරන්ෙන් ඇයි? මා හිතන හැටියට 
පඥාවන්ත පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි කරන්න ඕනෑ, පාෙර් මතු 
වන සිල්ලර සටන් පාඨය ඔස්ෙසේ නීති සම්පාදනය කිරීම ෙනොෙවයි. 
සමාජ පගමනයන් දිහා බලා ශිෂ්ට ෙලෝකයක් කරා ගමන් කරන 
රාජ්යයක් හැටියට සලකා නීති සම්පාදනය කර ගන්න ඕනෑ. අෙප් 
දණ්ඩ නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රෙට් නීතිය, 
යුක්තිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අපි මීට වඩා බරපතළ විචාරවත් අදහසකට 
එළෙඹන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් වූ 
සමහර අදහස්වලින් පකාශ වුණා, මරණ දණ්ඩනය සමහර 
ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියලා; සමහර 
පර්ෂද ෙගනැවිත් යළි සලකා බලන්න ඕනෑය කියලා. මා 
කියන්ෙන් ඒවා එකක්වත් වැඩක් නැහැ කියලායි. අෙප් රෙට් 
ඉතාම ෙහොඳ දණ්ඩ නීති සංගහයක් තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක 
ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ පශ්නයට 
උත්තර ෙසොයමු. මරණ දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීෙම්දී එල්ලා 
මැරීම, ෙවඩි තබා මැරීම, විදුලි පුටුෙව් තබා මැරීම යන කම ෙම් 
ශිෂ්ට ෙලෝකයට ගැළෙපන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වූ නවක මන්තීවරයකු හැටියට මා සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. රාජ්යයක් හැටියට අපි ඒ වාෙග් තැන්වලට 
යන්න, යන්න අපි ෙබදා හදා ගන්ෙන් සාහසිකත්වෙය් සතුටයි. 
අපරාධයක් කියා කියන්ෙන් සමාජයට එෙරහිව කරන කටයුත්තක්. 
අපරාධ වැඩි වනවා,  වැඩි වනවා කියන්ෙන් සමාජය සාපරාධී 
වනවාය කියන එකයි. එෙහම නම් සමාජයීය උත්සාහයක් හැටියට 
තමයි අපරාධවලින් ගැලෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මරණ 
දණ්ඩනය කියාත්මක කරන්නය කියා කෑ ගහන ජනපිය ෙඝෝෂාව 
පිටිපස්ෙසේ තිෙබන්ෙන් අෙප් වග කීෙමන් අපි නිදහස් ෙවලා ඒක 
ජනාධිපතිතුමාට පවරනවාය කියා අපි අත ෙසෝදා ගැනීමයි. ඒ අත 
ෙසෝදා ගැනීම නීතියක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් මීට වඩා දරුණු 
තත්ත්වයකට ෙම් සමාජය ඇද වැෙටනවා. එම නිසා ෙම් විවාදය, 
එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන සාකච්ඡාව ගැන අපි 
සලකා බලන්න අවශ්යයි. දුප්පත්කම, නූගත්කම, සංස්කෘතික 
පසුගාමීත්වයන් යනාදී විවිධ ෙහේතු සමුදායන් නිසා අෙප් සමාජය 
සාපරාධීකරණයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් එයින් 
ගැළෙවන්නට අපි සමාජයීය උත්සාහයක් දරන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙමය මණ්ඩපයක් කර ගත 
යුතුව තිෙබනවා. එතැනදී අපි බලන්නට  ඕනෑ, යුක්තිය ඉෂ්ට 
කිරීෙම් දී තිෙබන අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියන එකයි. එවැනි අඩු පාඩු 
සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් සභාෙව් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කළා. ශිෂ්ට 
රටක් හැටියට අපි ඒවා නිවැරැදි කර ගැනීම අවශ්යයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අප රාධ විවිධාකාරයට ෙබෝ වනවා. 
අපරාධ වාර්තාකරණය සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ්ය ඉතාම 
අගතිසහගතවයි වැඩ කරන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් සිටිනවා, අෙප් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. අපි පසු ගිය කාලෙය් 
ජනමාධ්යයට ඉතාම ෙහොඳ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සකස් කරලා 
දුන්නා. ජනමාධ්ය ආයතන ඒවාට එකඟ වුණා. නමුත් කියන්න 
කනගාටුයි, මස් කටුවක් අහු වුණු සුනඛයකු ඒක රස විඳිනවා 
වාෙග් සමහර මාධ්ය ආයතන ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් ඇති වුණාට 
පසුව ඒ සියලු ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කරලා ඒ සිද්ධිය වාර්තා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් සමාජය ඇතුෙළන් මතු 

වන ෙකෝපය, පීඩාව ඔස්ෙසේ පියාඹන්න යුක්තිය පසිඳලන 
නිලධාරින් කියාත්මක වනවා. ෙපොලීසියත්, ජනමාධ්යයත්, 
අෙනකුත් සියලු ෙදනාමත් ඒ ජනපිය රැල්ෙල් ගසා ෙගන යන්නයි 
සූදානම් වන්ෙන්. රිසානාෙග් සිද්ධිය අහපු ෙවලාෙව් ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මරණ දණ්ඩනයට එක ෙහළා 
විරුද්ධව කටයුතු කළා, කථා බහ කළා අපට මතකයි. මැද ෙපරදිග 
රටක මරණ දණ්ඩනය කියාත්මක කරන ෙකොට ඒක නරකයි. 
නමුත් ලංකාෙව් මරණ දණ්ඩනය කියාත්මක කරන්න කියලා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙම් කරුණු කාරණා සියල්ල සඳහන් කෙළේ රාජ්යයක් හැටියට, 

රටක් හැටියට අපි යන්න ඕනෑ ආපස්සට ෙනොෙවයි කියන්නයි. 
අශිෂ්ටත්වෙය්, අශීලාචාරත්වෙය් පශ්නවලට උත්තර ෙසොයන්න 
ඕනෑ, වඩාත් ශීලාචාර කමවලිනුයි. මා හිතන්ෙන් නැහැ, 
ජනාධිපතිතුමා ඒ තීන්දුව ගනියි කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අලුතින් නීති සම්පාදනය කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. අෙප් සමාජයට 
අත් ෙවලා තිෙබන ෙම් භයානක  තත්ත්වෙයන් මිදී සමාජයක් 
හැටියට ඉහළට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි අප කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. ඒ බව සඳහන් කරමින්, අපි මීට වඩා සංෙව්දී, 
විචාරවත් විධියට ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදමුයි කියන ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් අදහස් දැක්වීම ෙමෙතකින් අවසන් 
කරනවා.  ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි . 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රෙට් 

ළමා අපචාර, කෲර ඝාතන, හිංසන පසු ගිය වකවානුව පුරා විශාල 
ෙලස වාර්තා වුණා. ඒ නිසා මරණීය දණ්ඩනය නියම කරන්න 
කියලා හැඟුම්බර විධියට ෙයෝජනා කරනවා.  

ළමා අපෙයෝජන, ළමා දූෂණයන් සිද්ධ ෙවන රටවල් අතර 
ගත්තාම අෙප් ලංකාව ඉන්ෙන් නරක තැනක ෙනොෙවයි කියා 
මුලින්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. -ලංකාව ෙහොඳයි කියලා 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්-. අපි ගත්ෙතොත් තායිලන්තය, අපි 
ගත්ෙතොත් දකුණු අපිකාව,  ඉන්දියාව,  බසීලය, වියට්නාමය වැනි 
රටවල් ෙමවැනි සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් අපට වඩා ඉතාම 
බරපතළ තැනක ඉන්නවා. ළමා අපචාර සිද්ධි ගත්තාම, දකුණු 
අපිකාව වැනි රටක ළමා අපචාර සියයට 16ක් තරම් පමාණයක් 
ෙවනවා. නමුත්, අපි එතරම් පහළට වැටී නැහැ. අද දකුණු 
අපිකාෙව් ළමා අපචාර සිද්ධ ෙවන්න පධානම ෙහේතුව තමයි, 
"කන්යාවියක් සමඟ -ළමෙයක් සමඟ- හිටියාම ඒඩ්ස් ෙරෝගය 
සනීප ෙවනවා, ඒක සුවපත් කරන්න පුළුවන්" කියන මතයක් 
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තිබීම. ඒ නිසා, ඒඩ්ස් ෙරෝගයත් එක්කම විශාල වශෙයන් දරුවන් 
දූෂණය වන තත්ත්වයකට අද දකුණු අපිකාව පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දකුණු අපිකාෙව් ෙම් ඇති වුණු තත්ත්වයට පධාන 
වශෙයන් බලපා තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? අද ඒ මුළු සමාජයම 
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටී අවසන්. අද දකුණු අපිකාෙව් ආයු කාලය 
අවුරුදු 40යි. මුළු අපිකා මහාද්වීපෙය්ම ආයු කාලය අවුරුදු 50ට 
අඩුයි. ෙම් තත්ත්වයට අද රටවල් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමාජ 
ෙරෝග හා ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ පශ්න  තමයි ෙම් මහා 
ෙඛ්දවාචකය ඇති කර තිෙබන්ෙන්. 

ෙබෞද්ධ රටක් වන තායිලන්තය ඉතාම බරපතළ ෙලස ලිංගික 
අපචාර  සිදු වන රටක්. ගාමීය දුප්පත් ෙගොවීන්ෙග් දරුවන් 
නගරයට ෙගනැල්ලා ඉතා අඩු මුදලට විකුණනවා; ෙහට්ටු 
කරනවා. ඒ සඳහා මාෆියා ෙවෙළඳ ෙපොළවල් හැදී තිෙබනවා. අෙප් 
ලංකාව ඒ තැනට ෙනොආෙව්  විවිධ ෙහේතු නිසා. තායිලන්තෙය් 
බැංෙකොක් නගරය වැනි සමාජ පරිසරයක්, පසුතලයක් හදා ගන්න 
හැදුවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට අපි උත්තරයක් ෙහොයද්දී, ෙම් 
පශ්නයට උත්තරය මරණ දඬුවම ෙනොෙවයි. ෙමහි සාධක ටික 
අවගමනය කරන්ෙන්; අඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, නැති කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.   

අද ආහාර සංස්කෘතිය මිනිසුන්ෙග් විවිධ ලිංගික විකෘතිතා ඇති 
ෙවන්න ෙකොපමණ බලපා තිෙබනවාද කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. අද ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා -
'ඉන්ටර්ෙනට්' එෙක් බලන්න පුළුවන්- ජාන විකෘති කළ ආහාර 
සමලිංගිකත්වය ව්යාප්ත  වීමට විශාල වශෙයන් බලපා තිෙබන බව. 
අද ශී ලංකාෙව් අවුරුදු අටට අඩු ළමයින් වැඩි වියට පත් ෙවනවා. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? අවුරුදු අෙට් ළමෙයක් වැඩිවියට පත් වුණා 
නම්, ඒ ළමයා අවුරුදු 10, 11 වන විට කසාද බඳින්න ඕනෑ. නමුත් 
ඒක ළමා අපචාරයක් හැටියටයි අෙප් නීතිෙය් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
ඒ ළමයා වැඩිවියට පත් ෙවනවා. ෙමොකක් නිසා ද? අපි කන ජාන 
විකෘති කළ ආහාර, කෘෂි රසායනික දව්ය විසින් විකෘති කළ 
ආහාර,විවිධ ක්ෂණික ආහාර හා ෙවනත් ආහාර නිසා. ෙම් සඳහා 
කුකුඵ මස් විශාල වශෙයන් බලපා තිෙබන බව මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ. වාණිජ කර්මාන්තයක් විධියට විශාල වශෙයන් අද 
ෙමය කර ෙගන යනවා. ළමා අපචාර කියන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් 
ලිංගිකත්වය හා ෙමවැනි අපචාරවලට ෙප ළඹෙවන එක 
සාධකයක්.   

දිවුලපිටිෙය් ෙසේයා දැරියෙග් සිද්ධිය අර ෙගන බැලුෙවොත්, ඒ 
මනුස්සයා වැරැදි කරලා ෙදවරක් අත් අඩංගුවට අර ෙගන 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් මනුස්සයාට මානසික විකෘතියක් 
තිෙබනවා කියා ෙපොලීසිෙයන්, අධිකරණෙයන් හඳුනා ෙගන 
නැහැ. ඒ නිසා ඔහු විෙශෝධන මධ්යස්ථානයකටවත් යවන්න 
ඕනෑය කියන තීන්දුව අධිකරණෙයන් ලබා දී නැහැ. ඔවුන් ඇප 
දීලා නිදහස් කළා. ඒ නිසා ෙපොලීසිෙය්, අධිකරණ කියාවලිෙය් යම් 
පශ්නයක් අද තිෙබනවා. ඒ දිහා අපි බලන්න ඕනෑ.    

ෙම් පුද්ගලයා පළමුවැනි පන්තියට විතරයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්, 
අකුරු බැහැ. නමුත් බසන්ාහිර පළාෙත් ගම්පහ වාෙග් 
දිස්තික්කයක ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම්, අඩු 
අධ්යාපනයක්, ඒ කියන්ෙන් සාක්ෂරතාව විශාල වශෙයන් අඩු 
දිස්තික්කවල ෙමවැනි ෙද් ෙකොෙහොම ෙවන්න පුළුවන් ද කියලා 
අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, ''ෙසේයා දැරියෙග් සිද්ධිය 
වැනි සිද්ධි රට පුරා සෑමදාම සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක මහා රැල්ලක්" 
කියා අපි එතැනට රට ෙගෙනන්න ෙහොඳ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, මාධ්ය මඟින් 
ෙමවැනි ෙද් පචාරය කරන ආකාරය - මතු කරන ආකාරය- ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් අපචාරය සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද යන්න 

සම්පූර්ණෙයන්ම මාධ්ය මඟින් රස කර කථා කරන්න පටන් අර 
ෙගන තිෙබනවා. ෙමවැනි සිද්ධි මාධ්යවල වාර්තා කරද්දී මීට වඩා 
අනුෙව්දනීය ඇහැකින්, සමාජ විද්යාත්මක ඇහැකින් 
පරීක්ෂණයකට භාජනය කර ගැනීම අවශ්යයි.   

අද අෙප් රටට බලපා තිෙබන ෙම් විකෘතිතාවට එක් ෙහේතුවක් 
තමයි, අෙප් සමාජ සංස්කෘතිය කඩා වැටීම. ඊළඟට, ගාමීය සමාජය 
කඩා වැටීම පිළිබඳ පශ්නය; ගෙම් මිනිස්සු දැඩි 
ආත්මාර්ථකාමිත්වයකට පත්වීම පිළිබඳ පශ්නය. ගෙම් 
එකමුතුකම, සහජීවනය නැතිවීම පිළිබඳ පශ්නයයි ෙම් තත්ත්වයට 
බලපා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙගන බලන්න, 
අද අෙට් පන්තිෙයන් පසු සියයට 15ක් දරුවන් අධ්යාපනය හැර 
යනවා. අෙට් පන්තිෙයන් පසුව අද අෙප් දරුවන්ෙගන් සියයට 
15ක් පාසල් යන්ෙන් නැහැ. SSC පන්තිෙයන් පසු තවත් දරුවන් 
සියයට 50ක් විතර අධ්යාපනෙයන් හැෙලනවා. ෙම් ළමයි 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඔවුන්ට තිෙබන සංස්කෘතික මඟ ෙපන්වීම 
ෙමොකක්ද? ෙම් පශ්නවලට අප උත්තර ෙහොයන්න ඕනෑ. අද ගෙම් 
පාර අයිෙන් -පාෙර් ගැට්ෙට්- යම් මධ්යම පන්තියක් ඉන්නවා. ගම 
ඇතුළට යන ෙකොට දැන උගත් මිනිස්සු නැහැ. අඩු ගණෙන් පාසල් 
ගුරුවරෙයක් ෙහෝ පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරිෙයක් ෙහෝ වුණා නම් 
ඒ මනුස්සයා ගෙම් ඉන්ෙන් නැහැ. ගමට සාප කරලා ෙසේරම 
නගරයට එන්න පටන් ගන්නවා. ගම පාළු ෙවලා ගිහින්. අද 
නාගරික ඉස්ෙකෝලවල තදබදයක් තිෙබනවා. ගෙම් ඉස්ෙකෝල 
වැහිලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය ෙමොකක්ද? අද ගම කියන එක 
සම්පූර්ණෙයන් නැත්තට නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීවිත 
අෙප්ක්ෂා භංගත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අනුරාධපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් පෙද්ශ ගත්තාම, වකුගඩු ෙරෝගය නිසාම 
ඒ දිස්තික්ක ඇතුෙළේ අෙප් ජීවිත අෙප්ක්ෂාව කියන එක අද අවුරුදු 
60ට බැහැලා තිෙබනවා. අෙප් සාමාන්ය ආයු කාලය වුෙණ් අවුරුදු 
73යි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්දී එය අවුරුදු 60 බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇයි ෙම්? ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත, ඒ ෙගොවි කලාපය අද 
එකම ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අෙප්ක්ෂා භංගත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දරුවන්ෙග් සමාජ ආරක්ෂණය 
පිළිබඳ වගකීම තිබුෙණ් පවුල තුළයි. අද පවුල කියන එක විස්තෘත 
ෙවලා තිෙබනවා. අම්මා, තාත්තා, දරුවන්, නෑයන් එක කුට්ටියක් -
ෙපොදියක්- හැටියට තමයි ජීවත් වුෙණ්. ඒ ෙපොදිය අද 
සම්පූර්ණෙයන් විසුරුවා හැර තිෙබනවා. අද අම්මා මැද ෙපරදිග 
ගිහින්. තාත්තා දරුවනුත් එක්ක ෙගදර. ආච්චි අම්මා තමයි දරුවන් 
බලා ගන්ෙන්. ඔවුන්ට රැකවරණයක් නැහැ. අම්මාෙග් රැකවරණය 
දරුවන්ට නැහැ. එෙහනම් ෙම් පශ්න ටිකටයි අප අද උත්තර 
ෙහොයන්න ඕනෑ.  

පළමුෙවන්ම මා කියන්න ඕනෑ, ෙලෝකෙය් ඇති වී තිෙබන ෙම් 
වාණිජ ජීවන රටාව විසින් ෙම් ළමා අපචාර කියන එක අද අෙප් 
රටටත් ෙගනැත් තිෙබන බව. ඇත්ත වශෙයන්ම අද අප සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ, ෙමවැනි සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් විශාල වශෙයන් 
සාකච්ඡා කිරීම ගැන. ඉන්දියාව වැනි රටවල ෙම්වා සාමාන්ය 
සිද්ධි. අද ෙලෝකෙය් ළමා අපචාර වැඩිෙයන්ම සිද්ධ වන රටවල් 
ෙදක ෙමොකක්ද? පළමුවැනි රට දකුණු අපිකාවයි. ෙදවැනි රට 
ඉන්දියාවයි. අප ඒ තත්ත්වයට වැටිලා නැහැ. හැබැයි, අප ඒ 
තත්ත්වයට ඉක්මනින් ගමන් කරමින් ඉන්ෙන් ඒවා වැළැක්වීම 
සඳහා අෙප් වැඩ පිළිෙවළක් නැති නිසායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අප ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් සමාජ 
සංස්කෘතිය පුනර්ජීවනයට ලක් ෙකෙරන වැඩසටහනකින් මිස 
ෙම්කට උත්තර ෙහොයන්න බැහැ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අද මරණ දඬුවම දීම ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. මම කියන ෙම් කාරණය ගැන සමහර විට මෙග් 
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දැනුම හරිද දන්ෙන් නැහැ. මරණ දඬුවම නියම වුණු අයෙගන් වැඩි 
පමාණයකට ඒ දඬුවම හිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කරුණු ෙදකක් මත 
කියලා මට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඉන් එකක් 
තමයි, ඉඩම් ආරාවුල් නඩු. ෙදවැනි එක ෙපේම සම්බන්ධතා. ළමා 
අපචාර මත හිෙර් ගිය, මරණීය දණ්ඩනය නියම වුණු හිරකරුවන් 
විශාල වශෙයන් හිරෙගදර නැහැ. ෙම් කරුණු ෙදෙකන් හුඟක් මිනී 
මරලා තිෙබන්ෙන් ක්ෂණික ෙකෝපය මතයි. මම උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ෙමොනරාගල තාත්තයි, පුතයි එකතු ෙවලා මිනීමැරුමක් 
කළා කියලා, අවුරුදු දහහතෙර් දරුවාට අෙප් අධිකරණෙයන් 
මරණීය දණ්ඩනය දීලා තිෙබනවා.  අවුරුදු දහහතෙර් ඉඳලා අවුරුදු 
විසි අට වනකල් ඒ දරුවා හිර ෙගදර; මරණීය දණ්ඩනයට නියම 
ෙවලා තිෙයනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේෙග් ෙව්ලාව අවසානයි.  

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම කථාව අවසන් කරනවා.  
අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. මරණ 

දණ්ඩනය නියම වූවන් සහ මිනීමැරීම් ෙචෝදනාවලට ලක් වූවන්ෙග් 
සමාජ පරිසරය අප සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. අන්තර්ජාතිකව ෙම් 
යන පවණතාෙවන් අප ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණයට උත්තරය ක්ෂණිකව, ආෙව්ග 
සම්පන්න ෙවලා, "මරණ දඬුවම ෙදන්න" කියන එක ෙනොෙවයි. 
අපි ඒක වුණත් සාකච්ඡා කරමු. නමුත්, ෙම් සමාජ සාධක ඉවත් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් තත්ත්වෙයන් ගැලෙවන්න බැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බසීලෙය්, දකුණු අපිකාෙව්, 
තායිලන්තෙය් තත්ත්වයත් එෙහමයි. කාම්ෙබෝජෙය් සියයට 32ක 
පමාණයක් ළමා අපචාර සිදු ෙවනවා; දරුවන් දූෂණය ෙවනවා. ෙම් 
සමාජ රැල්ල, ජීවන කමය සම්පූර්ණ ෙවනසකට භාජන වන 
සංස්කෘතික වැඩ පිළිෙවළකින් මිස රටක් හැටියට අපට ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්න බැහැ. අපි නරකම තැනක ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. 
හැබැයි, අප නරක තැනට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒෙකන් 
ගැලවීම සඳහා අපි සාමූහික උත්සාහයක ෙයෙදමු කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. අංගුලිමාලට මරණීය දණ්ඩනය දුන්නා නම් ඔහු රහත් 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ධර්මය අනුව නම් මරණීය දණ්ඩනය 
දීම කියන එක ෙනොෙවයි ෙම් කාරණයට හැඟීම්බර උත්තරය 
වන්ෙන්. ෙම් සමාජය සමස්තයක් හැටියට අරෙගන උත්තරයක් 
ෙහොයන එකයි අප කළ යුත්ෙත්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය. ඔබතුමියට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.11] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 8වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් 

පළමුවැනි කථාව කරන්න අදයි අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඒ අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම  
ෙදවැනි වරටත් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවන්නට කටයුතු 

කළ දිගාමඩුල්ල දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය ජනතාවටත් 
පළමුෙවන්ම මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාතෘකාව ගැන කථා 
කරද්දී ෙමය ෙබොෙහොම සංකීර්ණ මාතෘකාවක් විධියටයි මා 
දකින්ෙන්. සමාජය දියුණු වීමත් සමඟ මුළු ෙලෝකෙයන්ම ඈත් 
ෙවමින් යන මාතෘකාවක් වූ මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වන ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් රට ආපස්සට ෙගන 
යන්න කරන ලද ෙයෝජනාවක් විධියටයි මා දකින්ෙන්. අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
මඟින් සෑම මිනිෙසකුටම ජීවිතයට ඇති අයිතිය අප පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
පඥප්තියට අත්සන් කර පුද්ගලයකුෙග් ජීවිතයට ඇති අයිතිය 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, මානව 
හිමිකම් සංකල්ප සමඟ ගමන් කරන රටක් විධියට ෙම් රෙට් 
මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළ යුතුය කියා. මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක කිරීම කියන්ෙන්, ෙකෙනකුෙග් ජීවිතයට ඇති අයිතිය 
උදුරා ගැනීමක්. පුද්ගලයකුට තවත් පුද්ගලයකුෙග් ජීවිතයට ඇති 
අයිතිය උදුරා ගන්න බැරි නම් රටක නායකයාෙග් නියමෙයන් 
එෙහම නැත්නම් යම්කිසි ආයතනයකට ෙම් වගකීම පවරා ෙහෝ 
තවත් පුද්ගලයකුෙග් ජීවිතය උදුරාගන්න ශිෂ්ටසම්පන්න මිනිසුන් 
විධියට අපට අයිතියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතීතෙය් පැවැති නීති ගැන 
අපි දැක්කා. නීති ඉතිහාසය ගැන ගෙව්ෂණය කරද්දී අපට 
ෙපෙනනවා, ඇසට ඇසක්, දතට දතක් ආදි වශෙයන්, විනාශ වූ 
ෙදයම විනාශ කිරීෙම් දඬුවම විකල්පය ෙලස දී තිෙබන බව. නමුත් 
වර්තමානෙය් ඒ නීති තත්ත්වයන් ෙවනස් ෙවලා. අද දියුණු 
ෙලෝකෙය් මිනිසුන් යම්කිසි නීති මාලාවක් සම්මත කරෙගන තම 
රටවල් පාලනය කරනවා. ෙම්කත් යම්කිසි සම්මුතියක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 18ක කාලයක් නීති 
වෘත්තිෙය් ෙයදුණු නීතිඥවරියක විධියට මම විශ්වාස කරනවා, 
අෙප් රෙට් ෙහොඳ නීති කමයක් තිෙබනවා කියා; වැරැදිකරුවන් 
ෙවනුෙවන් තිෙබන දඬුවම් පමාණය පමාණවත් කියා. මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක කරන්න කියා, පනවන්න කියා අද ෙම් 
විධියට ඉල්ලුවාට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක් 
ෙවනුෙවන්  ෙයෝජනාවක් ආවාට මරණීය දණ්ඩනය අෙප් රෙට් 
නීතිෙය් තිෙබන ෙදයක්. හැබැයි, ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැහැ. පසු ගිය කාල සීමාෙව් එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් 
රටවල් ෙබොෙහොමයක් එකතු ෙවලා -ෙම් නීතිය පවතින රටවල 
පවා- ෙම් නීතිය කියාත්මක ෙනොකර සිටීමට එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙමම නීතිය කියාත්මක කිරීම ගැන 
කථා කරන එෙක්දීත් අප පෙරස්සම් විය යුතුය කියන කාරණයයි 
මා දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මවක විධියට මමත් දුටුවා 
ෙසේයා දරුවා විතරක් ෙනොව, තවත් දරුවන් ගණනාවක් ඝාතනය 
කළ බව. පසු ගිය කාලෙය් කාන්තාෙවෝ ගණනාවක් ඝාතනය 
වුණා. අපට ෙම්වා දකින්න බැහැ. ෙම් සියලු කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය දවස්වල ජනතාව උද්ෙඝෝෂණවලට ඇවිත් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒ ජනතාව නීතිය දන්නා අයවත්, ඒ ගැන 
දැනුමක් තිෙබන අයවත් ෙනොෙවයි. එෙහම අය ෙනොෙවයි ෙම් 
ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ජනතා මතය පස්ෙසේ යන 
එක -ඒ මතවාදය පිටුපස හඹා යන එක- ෙනොව, නිවැරැදි මතවාදය 
ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරන එකයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් -ෙම් 
ව්යවස්ථාදායක සභාෙව්- සිටින අය විධියට, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් විධියට අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. ඒ ෛවරය තවදුරටත් 
කියාත්මක කරන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් ෙම් උෙද් ඝෝෂණය කරන 
ජනතාව -ඒ මිනිස්සු- ඊළඟ අවස්ථාෙව්දී නීතිය අතට ගන්නවා.      

289 290 

[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 06  

වැරැදිකාරයා ෙහොයන්ෙන් අධිකරණෙයන්. ෙපොලීසිය 
පරීක්ෂණ කර ෙගනාවාට පස්ෙසේ,  නඩුවක් අහලයි වැරැදිකාරයා 
තීරණය කරන්ෙන්. හැබැයි, නඩු අහලා තීරණය කරන්න 
හම්බෙවන එකක් නැහැ. මිනිස්සු නීතිය කියාත්මක කරයි. ඒ නිසා 
අපි පරිස්සමින් අෙප් රෙට් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපරාධ ගැන 
කථා කරද්දී,  අෙප් රෙට්  මාධ්ය දියුණු නිසා මාධ්යවලින් හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙම් ෙතොරතුරු ලබාෙදන නිසා අපරාධ ගැන අහන්න 
තිෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි, අතීතෙය්ත් අෙප් 
රෙට් අපරාධ තිබුණා.  අපරාධ ෙනොතිබුණා ෙනොෙව්. ඒ කාලෙය් 
මීට වඩා අපරාධ තිබුණා. හැබැයි, මම විශ්වාස කරනවා එදා ෙසේයා 
සෙදව්මි දැරිය නැති ෙවලා දින තුනකින් ෙහෝ හතරකින් තමයි 
අතුරුගිරිෙය් දරුවා ඝාතනය වුෙණ් කියා. ෙසේයා දැරියෙග් ඝාතනය 
දවස පුරා මාධ්යෙයන් කථා කරනෙකොට, මම හිතන්ෙන් අනිත් 
මිනීමරුවාටත් එෙසේත් නැත්නම් ඒ අපරාධය කරපු ෙකනාටත් 
හිෙතන්න ඇති ෙම් දරුවාටත් ෙම් අපරාධය මම කරන්න ඕනෑ 
කියා. ඒ නිසා මාධ්ය හැසිරවීමත් ෙම් රෙට් ෙබොෙහොම පරිස්සමින් 
කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මාෙග් ෙයෝජනාව වන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට ලබා දුන් ෙව්ලාව අවසන්. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි කිහිපයක් ලබා 

ෙදන්න.   

අපි ෙම් කාරණෙය් සමාජ විද්යාත්මක පැතිකඩ ගැන හිතන්න 
වුවමනායි. ෙම් සංකීර්ණ සමාජය තුළ මනස විකෘති වුණ මිනිස්සු 
ගලවා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම 
පරීක්ෂණ කරන ආයතන එනම් ෙපොලීසිය, ජාතික ළමාරක්ෂක 
අධිකාරිය  වාෙග්  විශාල ආයතන සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. එම 
ආයතනවලට මීට වඩා  දැනුම ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 
ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය සම්බන්ධව ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශකවරයා කථා කරනවා මම දැක්කා. මම හිතන හැටියට ඒ 
අයට මාධ්යෙයන් හැම ෙවෙල්ම කථා කරන්න  ෙහේතු වුෙණ් ෙම් 
රෙට් ඇති වුණ තත්ත්වයයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පාරට බැහැලා, 
ෙපොලීසිය අසලට ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කළා; උසාවිය අසලට 
ගිහින් උද්ෙඝෝෂණය කළා. පවතින නඩුවක තත්ත්වය මාධ්යෙයන් 
ෙමතරම් කථා කළ යුතු නැහැ.  පරීක්ෂණ ටිකයි හරියට කළ 
යුත්ෙත්. නමුත් ෙම් ආකාරයට කෙළොත් කිසිම නඩුවක 
පරීක්ෂණයක් හරියට කර ගන්න බැරි ෙවනවා කියා මම විශ්වාස 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් උද්ෙඝෝෂණ ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් නීතිය 
හරියට කියාත්මක කර අපරාධ වළක්වන්න අපි පියවර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපරාධකරුවන්ෙග් වාර්තා එකතු කර ෙගන ෙම් 
අය පුනරුත්ථාපනය කරන්නට; ෙම් අය ගැන පසු විපරම් 
කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රට තුළ හැෙදන්න ඕනෑ. එෙහම 
වුෙණොත් ෙම් රට  මීට වඩා ෙහොඳ තැනකට ෙගෙනන්න පුළුවන් බව 
පකාශ කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඉදිරිපත් කර ඇති 

ෙයෝජනාව මඟින් බාල අපරාධ රැල්ලකට පතිචාර දක්වමින් 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් අපරාධ යුක්ති කියාදාමෙය් අවසාන අදියර 

ගැන පමණයි.  නමුත් ඊට වඩා එය හුඟක් දීර්ඝයි. එයට අපරාධය 
හඳුනා ගැනීම, අපරාධය නිසි ෙලස විමර්ශනය කිරීම, 
අපරාධකරුවා අල්ලා ගැනීම, ඉක්මනින් නඩු පැවරීම, ඉක්මනින් 
නඩු විභාගයට ගැනීම, සාර්ථක ෙලස පැමිණිල්ල ෙමෙහයවීම, 
වරදකරු කිරීම සහ දණ්ඩනය යන දීර්ඝ අපරාධ යුක්ති 
කියාදාමයක් තිෙබනවා.  එල්ලුම්ගහ ෙනොෙවයි, රජ කාලෙය් 
වාෙග් උල තැබීම ආපසු ෙගනාවත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි 
අපරාධකරුෙවක් වැරැදිකරුෙවක් කරන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. 
එම නිසා අර මා කලින් සඳහන් කළ එක step එකක් ෙහෝ miss 
වුෙණොත් ෙම් කුමන දඬුවම තිබුණත් වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා අවශ්ය වන්ෙන් ඒ එක එක පුරුක ශක්තිමත් කිරීමයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තීන් සහ ළමයින්ට එෙරහිව කරන අපරාධවලදී 
ෙපොලිස් නිලධාරින්, පැමිණිල්ල ෙමෙහයවන්නන් සහ විනිසුරන් 
එවැනි කාරණා පිළිබඳ සංෙව්දී කිරීම අත්යවශ්යයි. ෙමොකද, අපි 
තවමත් සිටින්ෙන් පුරුෂාධිපත්ය ෙබොෙහෝදුරට තිෙබන 
සමාජයකයි. ඊළඟට ෙපොලීසියට අවශ්ය පුහුණුවීම්, අලුත් කම - 
modern methods - ඒ වාෙග්ම පරීක්ෂණ, නඩු පැවරීම සහ නඩු 
විභාග ආදිය  පමාදයක් නැතුව  ඉටු කිරීම වැනි කාරණා ඉතාමත් 
අවශ්යයි.  එෙහම නැතුව අන්තිම පියවර වන දඬුවම ගැන විතරක් 
කථා කළාට අපි ෙකොහාටවත් යන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට, සමාජ සාධක - social factors- පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලිය යුතුයි. දරුවන්ෙග් අනාරක්ෂිත වටපිටාව පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලිය යුතුයි. අප දන්නා පරිදි, සමහර මව්වරු පිට රට ඉන්නවා; 
රැකියාවලට යනවා. එවිට ඔවුන්ෙග් ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අපට ඒෙගොල්ලන්ට කියන්න බැහැ, "පිට රට 
යන්න එපා" කියලා. ඒක ඒෙගොල්ලන්ෙග් අයිතිය. අපට කියන්න 
බැහැ, "රස්සාවට යන්න එපා" කියලා. නමුත් සමාජයට වගකීමක් -
a social responsibility එකක් - තිෙබනවා, ෙම් පිළිබඳව කටයුතු 
කිරීමට. ඒ වා ෙග්ම පමාණවත් දැනීමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

අද අප දන්නවා, ෙලෝකය පුරාම ළමා අපචාර සිදු වන බව. 
කනගාටුෙවන් වුණත් මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් අපරාධවලට කිට්ටු 
නෑදෑයන් සම්බන්ධ බවට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්නුම් කරන 
බව. ඒ පිළිබඳව ෙදමව්පියන් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ළමයින්ට 
පවා පාසල්වලින් යම් දැනුවත් කිරීමක් කිරීම අත්යවශ්යයි. එවැනි 
පියවර ගන්ෙන් නැතිව අවසාන පියවර ගැන කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ.  

මරණ දණ්ඩනය පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී මා ෙම් කරුණු ටිකත් 
කියන්න කැමැතියි. දකුණු අපිකාෙව් සුපසිද්ධ නඩුවක් වන 
මක්වන්යාෙන් නඩුෙව්දී මරණ දඬුවෙම් නීත්යනුකූලභාවය 
පිළිබඳව පශ්න මතු වුණා. ව්යවස්ථාධිකරණය ෙමෙසේ කිව්වා: 
“The greatest deterrent to crime is not the death penalty, but 
the likelihood that offenders will be apprehended, convicted 
and punished. It is that which is lacking in our criminal 
justice system." එහි සිංහල පරිවර්තනය ෙමයයි. අපරාධ 
වැළැක්වීෙම් ෙලොකුම නිවාරකය වන්ෙන් මරණීය දණ්ඩනය 
ෙනොෙව්. ඒ වූ කලී වරදකරුවන් අල්ලා නඩු පවරා දඬුවම් කිරීමට 
ඇති හැකියාවයි. අෙප් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කම පද්ධතිය තුළ 
නැත්ෙත්ද එයයි.  

මා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ලංකා සම සමාජ පක්ෂයට 
සම්බන්ධවයි හැදුෙණ් වැඩුෙණ්. ලංකා සම සමාජ පක්ෂෙය් නායක 
ආචාර්ය එන්. එම්. ෙපෙර්රා මහතා 1936 දී රාජ්ය මන්තණ 
සභාෙව්දී කියා සිටියා,  "දතට දතක් සහ ඇසට ඇසක් යන පැරැණි 
මතෙයන් අප දුරු විය යුතුයි" කියලා. 

ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා 1956 දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, "රාජ්යයට ඕනෑම එකක් අරෙගන ආපසු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න පුළුවන්, නමුත් ගත්ෙතොත් ආපසු ෙදන්න බැරි එක ෙදයක් 
තිෙබනවා, ඒ තමයි ජීවිතය" කියලා. ඒ නිසා අප ඉතාමත්ම 
පෙව්ශම් වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙලෝකය පුරාම නි ර්ෙදෝෂී 
පුද්ගලයින් මරණ දණ්ඩනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

එංගලන්තෙය් 1950 දී තිබුණු සුපසිද්ධ නඩුවක් තමයි, තිමති 
එවන්ස් සම්බන්ධෙයන් වූ නඩුව. ඔහුව එල්ලා මරලා අවුරුදු 
ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙජෝන් කිස්ටි නමැති පුද්ගලෙයක් කිව්වා, 
"ඔහු ෙනොෙවයි මම තමයි මිනී මැරුම කෙළේ" කියලා. ඔය වාෙග් 
උදාහරණ ගණනාවක් තිෙබනවා. උතුරු අයර්ලන්තෙය් ගැටුම 
තිබුණු කාලෙය් පැවතුණු නඩු ෙදකක් තිෙබනවා. "Guildford 
Four" කියලා "Guildford" කියන pub එකට ෙබෝ ම්බ ගැසීම 
සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "Maguire Seven" 
කියලා තවත් නඩුවක් තිෙබනවා. පළමුවැනි නඩුෙවන් හතර 
ෙදෙනක් වරදකරුවන් වුණා. ෙදවැනි නඩුෙවන් හත් ෙදෙනක් 
වරදකරුවන් වුණා. ෙම් නඩුවලදී ඔවුන් වරදකරුවන් වු ෙණ් ඔවුන් 
කළ පාෙපෝච්චාරණ අනුවයි. උසාවිය කියා සිටියා, ෙම් 
පාෙපෝච්චාරණ ඔවුන් කැමැත්ෙතන්ම කළ ඒවාය කියලා. ෙහොඳ 
ෙවලාවට ඒ වන ෙකොට මරණ දඬුවම ඉවත් කරලා තිබුණා. අවුරුදු 
ගණනාවකට පස්ෙසේ එළිදරවු වුණා, ඔවුන් කළ පාෙපෝච්චාරණ 
බෙලන් ගත් ඒවාය කියලා. ෙහොඳ ෙවලාවට ඒ වන ෙකොට මරණ 
දඬුවම තිබුෙණ් නැහැ. 1994 දී රුසියා ෙව් පනස් ෙදෙදෙනකු මරා 
දැමූ, ඇන්ෙඩ් විකටිෙලෝ නමැති serial killer ෙකෙනක් සිටියා. 
ඔහුව එල්ලා මැරුවා. ඔහු එල්ලා මැරීමට ෙහේතු වුණු එක 
මිනීමැරුමක් සඳහා ඒ වන ෙකොටත් ඇෙලක්සැන්ඩර් 
කැව්ෙචන්ෙක් නමැති ෙවන ෙකෙනකුව එල්ලා මරලා ඉවරයි. 
ෙපොලීසිය කියා සිටියා, "We wanted to stop the killings 
quickly" කියලා. ඒ නිසා අසරණ මිනිෙහක්ව අරෙගන ගියා.  

ඇෙමරිකාෙව් මරණ දඬුවම සම්බන්ධෙයන් වූ සංඛ්යා - figures 
- ගැන අප අද කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඇෙමරිකාෙව් මරණ දඬුවම තිෙබන පාන්තවල සිදු වන අපරාධ සහ 
මරණ දඬුවම නැති පාන්තවල සිදු වන අපරාධ පතිශතය අතර 
තිෙබන ෙවනස පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

1991 සිට 2013 දක්වා සෑම අවුරුද්දකම මරණ දඬුවම තිෙබන 
පාන්තවල crime rate එක වැඩියි. 1991 එය සියයට 7ක් පමණයි. 
අද එය සියයට 22ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
අවුරුදුවල එය සියයට 44 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එයින්ම 
ෙත්ෙරනවා, මරණ දඬුවම නිවාරකයක් ෙනොෙවයි කියලා.  

2008 දී ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරින් 500කෙගන් ඇහුවා, බල 
අපරාධ වැළැක්වීමට මරණ දඬුවම කියාත්මක කිරීම ෙකොපමණ 
වැදගත්ද කියලා. ඔවුන්ෙගන් අතිවිශාල පමාණයක් කියා සිටියා, 
ඒක තමයි අඩුම වටිනාකමක් තිෙබන සාධකය කියලා. ඒ අනුව 
අපට ෙපනී යනවා, ෙමය වැරදිකරුවන් සියලු ෙදනාම එල්ලලා, 
විදුලි පුටුවට යවලා ගන්න පුළුවන් විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "Journal of Criminal Law 
and Criminology"හි පළවූ ආචාර්ය මයිකල් එල්. රැඩෙලට්ෙග් 
ලිපිෙයන් ෙකොටසක් මම ඊළඟට උපුටා ගන්න කැමැතියි. ඒ 
ලිපිෙය් ඔහු ෙමෙසේ කියනවා. 

I quote: 

“Our survey indicates that the vast majority of the world's top 
criminologists believe that the empirical research has revealed the 
deterrence hypothesis for a myth....”  

ෙලෝකෙය් සිටින ඉහළම අපරාධ විද්යාඥයින් කියා සිටිනවා, 
"ෙම්ක මිත්යාවක්" කියා. ඔවුන්ෙගන් සියයට 88.2ක් කියා සිටියා, 
"මරණීය දණ්ඩනය නිවාරකයක් ෙනොෙවයි" කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.   
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. 

ඊළඟට ඇෙමරිකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටි තර්ගුඩ් මාර්ෂල් 
නමැති සුපසිද්ධ විනිශ්චයකාරවරෙයකුත් කියා සිටියා, "මරණීය 
දණ්ඩනය නිවාරකයක් ෙනොෙවයි" කියලා. He stated, I quote: 

“In light of the massive amount of evidence before us, I see no 
alternative but to conclude that capital punishment cannot be 
justified on the basis of its deterrent effect.” 

අපරාධ නඩුවලට ෙපනී සිටින නීතිඥවරු දන්නවා සැලසුම් 
කරලා මරන ෙකොට - in planned murders - ඔවුන් දඬුවම දිහා 
බලන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔවුන් හිතන්ෙන්, "ෙම්ක foolproof. අපි 
අහු ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලායි. ෙම් පිළිබඳව ද ඇෙමරිකාෙව් 
අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක්ව සිටි එච්.ලී. සෙරොකින් 
කියා සිටිනවා, ෙමන්න ෙමය. 

 I quote: 

“Persons contemplating murder do not sit around the kitchen table 
and say I won't commit this murder if I face the death penalty, but I 
will do it if the penalty is life without parole.” 

ඔවුන් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ, "මරණ දඬුවම තිෙබන නිසා 
මම ෙම්ක කරන්ෙන් නැහැ. ජීවිතාන්තය දක්වා හිර දඬුවම ලබා 
ෙදනවා නම් ඒකට කමක් නැහැ" කියලා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මන්තීතුමිය කිව්ව එක කාරණයක් පිළිබඳව මම එකඟ ෙවනවා. ඒ 
තමයි, සමහර වැරදිවලට තිෙබන දඬුවෙම් ස්වභාවය. මම හිතන 
විධියට ඒවා පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම දිගටම 
වරදකරුවන් කරන්න ඇප දීම පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. 
නමුත්, අපි දිය යුත්ෙත් අපරාධ යුක්ති පතිචාරයක්, not a knee-
jerk reaction. Otherwise, we would only be scratching the 
surface; අපි නිකම් මතු පිට හූරනවා විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, මහාචාර්ය 
ෙබල්ලන්විල විමලරත්න හිමි පසු ගිය 27වන දා "රාවය" පුවත් 
පතට දුන්න interview  එෙක් ෙකොටස ්කිහිපයක් කියවන්නට මම 
කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

".... අෙප් සමාජය තුළ ෙමවැනි තිරිසන් සිද්ධීන් ඇති ෙවන්න මිනිසා 
ෙපලෙබන ෙහේතු කාරණා තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ෙමොනවත් 
ෙහොයන්ෙන් නැතිව නීතිය අතට ගන්න යනවා. රටක නීතියක් ගැන 
ෙනොදන්නා ෙහෝ නීතියක් නැති රටක මිනිස්සු හැසිෙරන්ෙන් ෙම් විධියටයි. 
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[ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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... වැරදිකරුවන්ට   ෙහෝ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් අවශ්යයි. ඒවාට කම සහ 
විධි සකස්කර ගත යුත්ෙත් බුද්ධිමතුන් සාකච්ඡා කිරීෙමන්. ... මිනිස්සු කෑ 
ගහපු පළියට වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදන රටක් රාජ්යයක් ෙලෝෙක් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ." 

මම හිතන විධියට ෙම්වා අපි බරපතළ ෙලස සාකච්ඡා කළ යුතු 
කරුණුයි. නිකම් මතු පිට - surface - විතරක් හූරලා, knee-jerk 
reactionsවලින් ෙමවැනි පශ්න විසඳීමට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 
ගැන අප නැවත සලකා බැලිය යුතුයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.  

ඊ ට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා 
ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම කල් තැබීෙම් විවාදයට 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් මට ෙපර අදහස් දැක්වූ ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කර තිබුණා.  ඊට අමතරව යම් කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මම කැමැතියි. 

මුලින්ම ගත්ෙතොත් අද ගරු සභාව තුළ මතු ෙවලා තිෙබන 
කරුණුත්, සමාජය තුළ තිෙබන කරුණුත් අනුව අෙප් රෙට් 
ශීඝෙයන් වැඩිවන අපරාධ සහ ළමා අපචාර සම්බන්ධෙයන් මරණ 
දණ්ඩනය උත්තරය ෙනෙමයි කියලා සැලකිය යුතු ෙපොදු මතයක් 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් 
සමාජය දිහා බැලුවාම ළමා අපචාර සහ විෙශේෂ ගණෙය් තීව 
අපරාධවලට විරුද්ධ නැත්ෙත් කවුද? බැලුවාම ෙම් අපරාධවලට 
ජනමාධ්ය විරුද්ධයි; ෙපොලීසිය විරුද්ධයි; ගම්වාසීනුත් විරුද්ධයි; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙකනාම වාෙග් විරුද්ධයි; රෙට් සාමාන්ය 
මහ ජනතාව ගත්ෙතොත් ඔවුනුත් විරුද්ධයි.  

ෙසේයා විතරක් ෙනොෙවයි, විද්යා ඇතුළු  නම් සඳහන් කරලා 
තිෙබන ෙම් සියලුම දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් ගත්තත් ඔවුන්ද 
විරුද්ධයි ෙම් ෙවන ෙද්ට. ෙපොලීසියට අල්ලා ගන්න පුළුවන් 
මිනිහාට ෙමොනවා හරි කරලා, හිංසා කරලා වැරදිකරු කියන 
පුද්ගලයා ෙනොෙවයි, අපි ඇත්ත අපරාධකරු  මුණ ගැහිලා එයා 
එක්ක කථා කෙළොත්, එයාත් කියයි ඇත්තටම එයාටත් ෙම්ක 
කරන්න ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා. දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් සමාජෙය් ඔක්ෙකෝම විරුද්ධ ෙදයක් දිගටම ෙවන 
එකයි. හැම ෙකනාම විරුද්ධයි ෙම් වැරදිවලට. සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙගොඩක් කියපු නිසා ෙම් පශ්නය එක තැනකින් අල්ලා ගන්න 
ඕනෑය කියලා මම හිතුවා. ෙම් පශ්නයට අදාළ නව කථාවක් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගාෂියා මාර්ෙක්ස් කියන නව කථාකරුවා කථාවක් ලිව්වා 
"කරුමක්කාර කථාවක්" කියලා. "කරුමක්කාර කථාවක්" තමයි ඒ 
ෙපොෙත් නම. ෙපොත ගැන ෙගොඩක් විස්තර කියන්න ෙව්ලාව නැති 
නිසා මම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ඒ කථාව පටන් ගන්ෙන්ම, 
සන්තියාෙගෝ කියන පුද්ගලයා අද දවෙසේ සවස 5.30ට මාළු 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේදී මරා දමනවා කියලා. ඒ කථාවට අනුව 
සන්තියාෙගෝ අද සවස 5.30ට මාළු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේදී මරනවා. 
ඒක ෙකොෙහොමද දැන ගත්ෙත්? ෙම් සන්තියාෙගෝ කියන පුද්ගලයා 
කාන්තාවක් දූෂණය කරලා, ඝාතනය කරනවා. ඒ කාන්තාවෙග් 
සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා දැන්වීමක් අලවලා නගරෙය් පසිද්ධ 
කරනවා, "අපි  සිකුරාදා 5.30ට  මන්නයකින් කපලා සන්තියාෙගෝ  
මරනවා" කියලා. ඒක මරන්න ඉන්න ෙදෙදනාත් දන්නවා. ඒක 
දන්වලා notice එකකුත් අලවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ නගරෙය් 
ෙපොලීසියත් ඒක දන්නවා; සන්තියාෙගෝත් දන්නවා; ඔක්ෙකෝම 
දන්නවා. ඒ කතාෙව් ඔක්ෙකෝම සිද්ධි මට ෙමතැන කියන්න බැහැ. 
හැබැයි, ඒ කථාෙව් සිද්ධි සියල්ලම ෙපළ ගැහිලා ආවාට පස්ෙසේ, ඒ 
සියලු ෙදනාම දැනෙගන සිටියදීත් ඒ විධියටම මන්නයකින් කපලා 
සන්තියාෙගෝ මරනවා. සන්තියාෙගෝ මරන්න කලින් ඒ  
සෙහෝදරයන් ෙදෙදනාෙගන් පුවත් පත් කලාෙව්දීන් හා විවිධ 
පුද්ගලයන් අහනවා "දැන් ඔයෙගොල්ලන් ඇත්තටම සන්තියාෙගෝ 
මරන්න ද ඉන්ෙන්?" කියලා. ඒ සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා කියනවා, 
"ඇත්තටම අපිට මරන්න ඕනෑ නැහැ" කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
notice එකක් අලවලා තිබුණාට මරනවා කියලා, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් 
සන්තියාෙගෝ මරන්න ඕනෑකමක් නැහැ. හැබැයි,  අවසානෙය්දී අර 
කිව්ව විධියටම සන්තියාෙගෝ  මරනවා.  

මම ෙම් කථාව ෙමතැනට සම්බන්ධ කරලා ගත්ෙත් ෙම් 
නිසායි. සන්තියාෙගෝ හිටපු නග රෙය් මිනිස්සු ඔක්ෙකෝම 
සන්තියාෙගෝ මරන බව දන්නවා. සියලු ෙදනාම ඒකට විරුද්ධයි. 
සන්තියාෙගෝ මැරුවට, මරපු ෙදෙදනාත් ඒකට විරුද්ධයි. හැබැයි, 
ඒ අපරාධය ෙවනවා. අෙප් රෙට්ත් එෙහමයි. විද්යා තරුණිය 
මැරුවාට අපි ඔක්ෙකෝම විරුද්ධයි. නමුත් ඒ අපරාධ දිගටම 
ෙවනවා. ඇත්තටම සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි ෙකඳිරි 
ගානවා විතරයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අෙප් රෙට් 
ජනතාවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙකඳිරි ගානවා. ඔක්ෙකෝම 
විරුද්ධයි නම් ෙම් අපරාධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රට පාලනය 
කරන අය ෙම් ගැන හිතන්න ඕනෑ ෙන්. රෙට් උගත් අය ෙම් ගැන 
හිතන්න ඕනෑ ෙන්. රෙට් ෙද්ශපාලන, සමාජ සංවිධාන ෙම් ගැන 
හිතන්න ඕනෑ ෙන්. ඔක්ෙකෝම විරුද්ධ ෙදයක් දිගටම ෙවනවා. 
එකක් ෙදකක් ෙනොෙවයි. ෙම් තීව ෙලස ඝාතනය කරලා මරන 
ඒවා තමයි වාර්තා ෙවන්ෙන්.  

මෙග් මතකෙය් හැටියට මීට අවුරුදු 6කට කලින්, මා කලින් 
නිෙයෝජනය කරපු කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් 
කිහිපයක උසස් ෙපළ දරුවන් ෙගනැල්ලා නීති ආධාර 
ෙකොමිසෙමන් වැඩ මුළුවක් කළා, මහව විජයබා විද්යාලෙය්. 
එතැන වැඩිපුර හිටිෙය් ගැහැනු දරුවන්. එතැනදී ඒ දරුවන්ට 
කිව්වා තමන්ෙග් ආසන්නතම ඥාතිෙයකුෙගන්  ලිංගික වශෙයන් -
ගහන, බනින ඒවා ෙනොෙවයි- අපචාරයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ලියා ෙදන්න කියලා. Child abuse  සම්බන්ධෙයන්  සමහර රටවල 
වාර්තා මම දැක්කා. සමහර මන්තීවරු කියනවා child abuse 
කිව්වාම, ඒවාෙය් ලිංගික අපචාර පමණක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන් 
කියලා. නමුත් නීති ආධාර ෙකොමිසම හරියටම ඇහුවා, ඔබට 
ලිංගික වශෙයන් ළඟම ඥා තිෙයකුෙගන් -තාත්තා, සීයා, මාමා 
වාෙග් අයෙගන්- අපචාරයක් ෙවලා තිෙබනවාද, ෙවලා තිෙබනවා 
නම් නම්  ගම් විස්තර  නැතිව ලියලා ෙදන්න කියලා. තරුණ 
නීතිඥ කණ්ඩායමක් තමයි ඒ වැඩ මුළුව කෙළේ. මෙග් මතකෙය් 
හැටියට, ඒ නීතිඥ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා අපත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරපු අවස්ථාවකදී කිව්වා, ඒ දරුවන් 400න් දරුවන් 16 ෙදෙනක් 
ලියලා තිබුණා ආසන්නතම ඥාතීන් වන තාත්තා, සීයා, මාමා 
වාෙග් අයෙගන් තමන්ට අපචාරයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
එතැන තමන්ට වුණු  ෙද් ෙනොලියපු දරුවනුත් ඇති.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙම්වා සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට දාලා බැලුවාට පස්ෙසේ, -නීති 
ආධාර ෙකොමිසෙම් නිලධාරින් ඒ ෙවලාෙව් කියපු විධියට- ෙමවැනි 
සිදුවීම් 1,250ක් විතර ලංකාෙව් අවුරුද්දකට වාර්තා ෙවනවා. 
නමුත් ඇත්තටම සිදු වන පමාණය ඒ වාෙග් දස ගුණයක්. 
එතෙකොට සත්ය පමාණය 12,000ක් විතර ෙවනවා. ඒ වාෙග් 
අවුරුදු දහයක් ගියාම තමන්ෙග් තාත්තාෙගන් දූෂණය වුණු දූලා, 
තමන්ෙග් සීයාෙගන් දූෂණය වුණු දූලා ගණන 120,000ක්, 
125,000ක් විතර ෙවනවා. අපි ඒ වාෙග් ෙඛ්දවාචකයක් තිෙබන 
සමාජයකයි ජීවත් වන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ඒකයි.  

ෙම් ගැන කථා කරන්නට තර්ක ෙගොඩක් තිෙබනවා. මරණ 
දඬුවම ඒ සඳහා උත්තරය ෙනොවන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 
මරණ දඬුවම ඒකට උත්තරය ෙනොෙවයි තමයි. නමුත් අපි ෙකඳිරි 
ගානවා විතරයි. අපි ෙකඳිරි ගානවා විතරයි. ඒ නිසා ගාෂියා 
මාර්ෙක්ස් කිව්වා වාෙග් ඔක්ෙකොම දැන දැන ෙම් අපරාධ ෙවන්න  
ඉඩ දීම ෙවනුවට, ඒවාට ෙහේතු  ෙමොනවාද කියලා  ෙසොයා ගැනීමට 
අපට වගකීමක් තිෙබනවා. අපි දකින විධියට ඒකට  සමාජමය 
ෙහේතුවක් තිෙබන්ෙන්.  දූෂණය ෙවලා මැෙරන ෙම් දරුවන් අතර 
සියයට එකක්වත් නැහැ ඉහළ ධනවත් පවුල්වල දරුවන්. ඔවුන්ට 
එෙහම ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මෙග් කිසිම අදහසක් නැහැ. 
කවුද ෙම්වාට ෙගොදුරු වන දරුෙවෝ? විද්යා කියන්ෙන් කවුද? ෙසේයා 
සෙදව්මි කියන්ෙන් කවුද?  ඒ  බහුතරයක් දරුවන්ෙග් ෙගවල්වල 
CCTV නැහැ. පසු ගිය කාලෙය්  ෙම් පශ්නවලට උත්තර වශෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ් ෙම් CCTVයි. එෙහම නම් අෙප් රෙට් 
දරුෙවෝ හැම ෙකනාෙගම ෙගවල්වල CCTV හයි කරන්නට ඕනෑ 
තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් අපි ෙම් රට 
කරෙගන යන විධිය තුළයි. ඒ කාරණයයි මට මුලින්ම කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මරණ දඬුවම 
සම්බන්ධවත් කරුණක් කියන්න  ඕනෑ. අපි ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විධියට පසු ගිය මැතිවරණය තුළදීත්, මැතිවරණයට 
පසුව වර්තමාන ආණ්ඩුවටත්, ජනාධිපතිවරයාටත් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවලිෙය්    එක විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ළමා හා 
ස්තී දූෂණ පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණයක් කියාත්මක කරන්න 
කියලා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී නීතිෙව්දීන් ෙගොඩක් ෙදනා කථා 
කළා. ෙම් ස්තී දූෂණ සහ ළමා අපචාර සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒ සඳහා 
තිෙබන දඬුවම මදිකම නිසා නම් ෙහෝ එෙසේ වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, අපට මරණ දඬුවම ගැන ෙහෝ එවැනි ෙදයකට යන 
එක ගැන කථා කරන්නට පුළුවන්.  

මට මතකයි ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනිය ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යවරිය වශෙයන් සිටි කාලෙය් මාත් සමඟ රූපවාහිනිෙය් 
"සටන" කියන විවාදයට සම්බන්ධ වුණා, විද්යා දැරිය දූෂණය කර 
මරා දමා තිබූ කාලෙය්. එතුමිය එදා  සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව කිව්වා, 
ෙමවැනි අපචාර සඳහා ෙචෝදනා ලබන පුද්ගලයන්ෙගන් සියයට 
තුනකට පමණයි දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් කියලා. දරුවන් සියයකට 
යම් කිසි අපචාරයක් වුෙණොත්, වරදකරුවන්  තුන්ෙදෙනකුට 
පමණයි දඬුවම් ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  දඬුවෙම් පමාණය ෙනොෙවයි 
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් නැති 
එකයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නඩු අහන්ෙන් සියයට 3යි නම්, දඬුවම් ඊටත් අඩුයි වාෙග්. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ඒ ගැන හරිම අවෙබෝධයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. එෙහමත් ෙවන්න පුළුවන්. සමහරවිට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල තිෙබන අඩු පාඩුකම් නිසාත් ඒක ෙවන්න 
පුළුවන්. නිශ්චිත වශෙයන් ගත්ෙතොත් නඩුවලින් වැරදිකරුෙවෝ 
ෙවන්ෙන් සියයට 3යි. අපට ෙකොෙහොමත් කියන්න බැහැ ඒ 
ඔක්ෙකොම වැරදිකරුෙවෝ කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා 
කළා, ෙම් සම්බන්ධ විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන්න කියලා. ඒ 
කාරණය අෙප් පතිපත්ති පකාශනයටත් දැම්මා. විෙශේෂම ෙද්   
ෙමයයි. ගරු ජනාධිපතිවරයා විද්යා දැරිවියෙග් ඝාතනෙයන් පසුව  
යාපනයට ගිහින් ෙපොෙරොන්දු වුණා විෙශේෂ අධිකරණයක් 
පිහිටුවනවා කියලා. නමුත් අපි දකින හැටියට විෙශේෂ අධිකරණ 
100ක් පිහිටවූවත් ෙම් ළමා අපෙයෝජන නතර ෙවන්ෙන් නැහැ; 
අඩු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් ෙම් වැරදි කරන පුද්ගලයන් වැඩි 
පමාණයකට ඒ හරහා දඬුවම් ලැෙබනවා. 

මම උදාහරණයක් කියන්නම්.  ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා 
උදාහරණයට ගත්තා දකුණු අපිකාව. දකුණු අපිකාෙව් ළමා 
අපෙයෝජන සම්බන්ධව විෙශේෂ අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. දකුණු අපිකාෙව්ම ෙවනත් සාමාන්ය උසාවිවල ළමා 
අපෙයෝජන සහ ස්තී දූෂණ සම්බන්ධ නඩු ඇහුවාම, සියයට 7.5ක්, 
සියයට 8ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි දඬුවම් ලබන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
ළමා අපෙයෝජන පිළිබඳ විෙශේෂ අධිකරණය විෙශේෂඥ පුහුණුවක් 
සහිත නීතිෙව්දීන්, ෙපොලිස් නිලධාරින් සහ මෙනෝ විද්යාඥයන් 
සම්බන්ධ කරෙගන කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් විෙශේෂ අධිකරණය 
තුළින් අහන නඩුවල සැකකරුවන්ෙගන් සියයට 75කට ආසන්න 
පිරිසක් වැරදිකරුවන් බවට ඔප්පු ෙවනවා. අෙප් රට ගත්තත්, 
දකුණු අපිකාව ගත්තත්, ෙලෝකෙය් කුමන රටක් ගත්තත් 
අහම්ෙබන් සිද්ධ වන ෙද්වල් හැරුණාම, එක සැරයක් ෙමවැනි 
ෙදයක් කළ පුද්ගලයන් ෙදෙවනි, තුන්ෙවනි, හතරෙවනි සැෙර්ටත් 
ඒ සඳහා ෙපලෙඹනවා. ඒක ඒ පුද්ගලයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අවංකව කියනවා නම් වැඩිම ගැහැනු 
සංඛ්යාවක් සමඟ, -මෙග් වචන නරකද දන්ෙන් නැහැ- වැඩිම 
කාන්තාවන් පමාණයක් සමඟ නිදියන ෙකනා වීරයා කළ 
සමාජයක් ෙන් අද තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙන් ඇත්ත. 

ඒක තමයි ෙපොරත්වය. නළුෙවෝ, නිළිෙයෝ ඔක්ෙකොම - ඒක 
තමයි ෙපොරත්වය. අෙප් ජනමාධ්ය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
සමස්ත සංස්කෘතියම හැදිලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. එම නිසා ෙමහි 
වින්දිතයා - victim - බවට පත් ෙවන්ෙන් ෙසේයා සෙදව්මි 
ෙනොෙවයි. ඒකට සම්බන්ධ පුද්ගලයායි. මම දන්ෙන් නැහැ ඒ 
ෙකොණ්ඩයාද, තට්ටයාද කියලා. ඔහුත් ෙම්ෙක් වින්දිතෙයක් 
ෙවනවා. ඇයි? ඔහුට බලපෑම් කරනවා, "ෙමොනවා හරි කර ගනින්" 
කියලා. ෙගෝල් ෙෆේස් ෙහෝටලයට හරි, හිල්ටන් බැංෙකොක් 
ෙහෝටලයට හරි ඔහුට යන්න බැහැෙන්. ඒ නිසා ඔහු 
ෙකොටෙදනියාෙව් ෙගයක් අස්සට රිංගනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙමහි සමාජමය කතාන්දරයක් තිෙබනවා. මට ඒ පැත්ත ගැන 
ෙනොෙවයි කියන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  ෙම් වැරැද්ද ෙවනවා. 
ඒක නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් කමයට ෙම් වැරැදි නතර කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද ෙමහි මූලය  ගැටගැහිලා තිෙබන්ෙන් කාන්තා 
නිදහස සම්බන්ධ පශන්යත් එක්ක නිසා. එක වතාවකට වඩා සත්ී 
දූෂණ, ළමා අපචාර කරන පුද්ගලයන් තමයි ෙම් වැරැදි වැඩි 
පමාණයකට  වග කියන්ෙන්.  ඒ නිසා පධාන වශෙයන් ඉතාම 
සරල පතිසංස්කරණයක් විධියට අපි  ෙයෝජනා කරන්ෙන්,  විෙශේෂ 
අධිකරණයක් පිහිටු වීෙමන් ෙම් වැරැදි කරන අයට දඬුවම් ලබා දීම 
කරන්න පුළුවන්ය කියලායි. දැන් ෙසේයා දැරිය ජීවතුන් අතර 
නැහැ ; විද්යා දැරිය ජීවතුන් අතර නැහැ. නමුත් ජීවත්ව සිටින  
ෙලොකු පිරිසක් සිටිනවා ෙන්. එතෙකොට ඔවුන්ට ෙපෙනනවා 
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තමන්ෙග් අපරාධකරුවා හිෙර් කියලා. දැන් ෙම්ෙක් තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි විෙශේෂෙයන්ම ගැහැනු ළමයින්ට අදාළව 
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වුණාම ගැහැනු ළමයි හැම ෙව්ලාවකදීම හිතන 
ෙදයක් තමයි, තමන්ෙග් වැරැද්ෙදන් ෙමය සිදු වුෙණ් කියන එක. 
"මං අපරාෙද් හවස ගිෙය්, මම අපරාෙද් උෙද් ගිෙය්, මම අපරාෙද් 
mobile phone එක ෙගනිච්ෙච් නැත්ෙත්" කියලා ඔවුන් හිතනවා. 
ඔය විධියට ෙමහි  වැරැදිකරුවා බවට තමන්ම පත් ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තමන්ටම ශාප කර ගන්නවා. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අන්න හරි. තමන්ටම ශාප කර ගන්නවා. ඒ නිසා අපි 

කියන්ෙන් ෙම් සඳහා විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන්න කියලායි.  

අපි දකුණු අපිකාව ගත්ෙතොත්, එහි සමහර දරුවන් ඉන්නවා 
තමන්ෙග් දූෂකයාව බලන්නවත් කැමැති නැති. ඔවුන් බයයි. එම 
නිසා ඒ සඳහා ෙවනමම අධිකරණයක් හදලා තිෙබනවා. 
අපරාධකාරයා ෙවනම ෙදොරකිනුත්, දූෂණයට ලක්වුණු දරුවා 
ෙවනම ෙදොරකිනුත් තමයි අධිකරණයට ෙගෙනන්ෙන්. සමහර 
දරුවන් ඉන්නවා අපරාධකරුවන්ෙග් මුහුණ බලන්න බයයි. එම 
නිසා ඔවුන්ට  ෙවනම වීඩිෙයෝ කාමරයක් දීලා තිෙබනවා. මෙනෝ 
විද්යාඥයන් මඟින් තමයි ඒ දරුවන්ෙග් පශ්න ගන්ෙන්. ඒ නිසා එම 
අධිකරණය ගත්තාම එය නඩු අහන තැනක් වාෙග්ම,  ඒ වින්දිතයා 
පරිපූර්ණව නැවත සමාජගත කිරීමට උත්සාහ දරන තැනකුත් 
ෙවනවා. මම හිතනවා ෙම් රෙට් නාස්ති කරන මුදල් කන්දරාෙවන් 
ෙකොටසක්වත් ෙයොදවා ෙමවැනි විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවනවා 
නම්,  අඩුම තරෙම් තමන් ට අපරාධය කරපු මිනිසා හිෙර් ඉන්නවා 
කියලා හිතලා බියක් නැතිව ජීවත් වන්නටවත්  වින්දිතයාට අයිතිය 
ලැෙබනවා කියලා. එෙහම නැතිව ෙමම අපරාධ සිදුවීම නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, "ලංකා" පුවත් පෙත් පළවී තිබුණු 
නස්රුදීන්ෙග් කථාව ගැනත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්න 
කැමැතියි. මම ඒකත් කියලම මෙග් කථාව නතර කරන්නම්. 
නස්රුදීන් හිටපු රෙට් රජ්ජු රුෙවෝ කිව්වලු ෙබොරු කියන හැෙමෝවම 
එල්ලා මරණ දඬුවම ලබා ෙදනවා කියලා. රජ්ජුරුෙවෝ ෙමය 
සත්යගරුකවයි කරන්ෙන්. එතුමා ෙබොෙහොම සත්යවාදී රජ 
ෙකෙනක්.  ඒ නිසා එතුමා හිතනවා, ෙබොරු කියන අයට දඬුවම් 
ෙදන්නට ඕනෑ කියලා. ෙබොරු කියලා හසු වුණු මිනිසුන් සිය 
ගණනක් ඒ විධියට එල්ලා මරන්න පටන් ගත්තා. දැන් නස්රුදීන්ට 
ෙමය දිරවන්ෙන් නැහැ. දවසක්දා නස්රුදීන් ෙම් ආකාරෙයන් 
මරණ දඬුවම කියාත්මක කරන තැනට ගිහිල්ලා කියලා තිෙබනවා 
"මම මැෙරන්න කැමැතියි, මම ආෙව් එල්ලිලා මැෙරන්න" කියලා. 
දැන් ෙම් නිලධාරින් දන්නවා, නස්රුදීන් කියන්ෙන් ෙබොරුවක්ය 
කියලා. නස්රුදීන්ට වුවමනාවක් නැහැ එල්ලිලා මැෙරන්න. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් නස්රුදීන්ව එල්ලා මැරිය යුතුයි. ෙමොකද, 
ඔහු ෙබොරුවක් කියන නිසා. හැබැයි, එල්ලා මැ රුෙවොත් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? එල්ලා මැරුෙවොත් එල්ලලා මරණ අයව වැරැදිකරුෙවෝ 
ෙවනවා. නමුත් නස්රුදීන් ෙපෝරකය ළඟට  ගිහින් කියලා 
තිෙබන්ෙන් "මම  මැෙරන්න කැමැතියි" කියලායි. ෙම් නිසා  
රජ්ජුරුවන්  ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. ෙම්  case  එක 
නිලධාරින්  රජ්ජුරුවන් ළඟට ෙගන යනවා.  "රජතුමනි, නසර්ුදීන් 
ඇවිල්ලා ෙබොරුවක් කියනවා, ඔහුව එල්ලා මරනවාට කැමැතියි" 
කියලා,  නමුත් - 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. මට තව තත්පර 10ක කාලයක් පමාණවත් 
ෙවයි.  

නමුත්, ෙමොහු කියන්ෙන් අසත්යයක්. ෙමොහුව එල්ලන්නත් 
ඕනෑ, එල්ලුෙවොත් ෙමොහු කියන එක ඇත්ත ෙවනවා. අවසානෙය් දී 
රජ්ජුරුවන් නස්රුදීන්ට කථා කරලා ඇහුවා ලු, තමන් ෙමයට  ලබා 
ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා.  නස්රුදීන් කිව්වා ලු "රජතුමනි, 
හැම ෙදයම නීතියට කරන්න බැහැ. හැම පශන්යක්ම නීතියට 
විසඳන්න බැහැ" කියලා. ඒ වාෙග් ෙමයත් සමාජ පශ්නයක්. 
ෙම්කට එල්ලා මරන එක උත්තරයක් ෙනොෙවයි.   සන්තියාෙගෝව 
මරන බව දැන දැන ෙකඳිරි ගගා හිටියා වාෙග් අපි ෙකඳිරි ගාන්ෙන් 
නැතිව ෙම් රට දරුවන්ට ෙහොඳ රටක් බවට පත් කරන්න අෙප් 
උපරිම ශක්ති පමාණය ෙයොදා සත්ය ෙලස වැඩ කරමුය කියන 
අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next  speaker is, Hon. Vadivel Suresh. You have 

only four minutes.  
 
 
[பி.ப. 5.47] 

 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ப ைள 

மாவட்டத்தி ந்  என்ைன இரண்டாவ  ைறயாகத் 
ெதாி ெசய்  இந்த எட்டாவ  பாரா மன்றத் க்கு 
அ ப்பிைவத்த அந்த மாவட்ட மக்க க்கு என  மனமார்ந்த 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். சர்வேதச ஆசிாியர் 
தினம் ெகாண்டாடப்ப ம் இவ்ேவைளயிேல சி வர் 

ஷ்பிரேயாகம் சம்பந்தமாகக் ெகாண் வரப்பட்ட இந்தப் 
பிேரரைண மீதான விவாதத்திேல மைலயக மக்க ைடய 
பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல நான் கலந் ெகாள்கின்ேறன். 
மரண தண்டைன வழங்குவதா, இல்ைலயா? என்பைதவிட, 
எந்தெவா  நிரபராதி ம் தண்டைனக்கு உள்ளாகிவிடக் 
கூடா ; எந்தெவா  குற்றவாளி ம் தண்டைனயி ந்  
தப்பித் விடக்கூடா  என்ப தான் மைலயக மக்க ைடய 
எதிர்பார்ப் . மரண தண்டைனயான  அ ல்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், அ  சாியான ைறயில் உண்ைமயான 
குற்றவாளிக்ேக வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

எங்க ைடய தாயகம் மைலயகம். இந்த மைலயகத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல அங்கு சி வர் ஷ்பிரேயாகத் க்கு 
உள்ளாக்கப்ப கின்ற இன்ேனாரன்ன ெசயற்பா கள் இன்  
பரவலாக அரங்ேகறிக்ெகாண் ப்பைத நான் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ற அேதேவைள, நீதித் ைற ம் காவற் ைற ம் 
சாியான ைறயிேல ெசயற்பட ேவண் ம் என்ப  
என் ைடய ேவண் ேகாளாகும். விேசடமாக மைலயகத்திேல 
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சட்ட ர்வமற்ற ம பான விற்பைன நிைலயங்கள், 
உதாரணமாக கசிப்  உற்பத்தி நிைலயங்கள், அதிேவகமாகப் 
பரவி அள க்கு அதிகமாகச் ெசயற்ப கின்றன. இதன் 
காரணத்தினால் மைலயக வதிக ம் சிறார்க ம் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத் க்கு உள்ளாகுவைதக் கடந்த காலங்களில் 
நாங்கள் ஊடகங்கள் லமாக அறிந்தி க்கின்ேறாம். 
அ ேபால், மைலயக ஆசிாியர்க ைடய மற் ம் சி வர் 
க ைடய பா காப்  மிக ம் இன்றியைமயாததாக இ க் 
கின்ற . ஆகேவ, உடன யாக அ க்கு வ ம் வைகயில் 
மைலயகத்திேல ம பானசாைலகள் குைறக்கப்பட ேவண் ம்; 
கசிப்  உற்பத்தி நிைலயங்கள் அழித்ெதாழிக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள 
உயர்ைவச் சாியான ைறயிேல, சாியான ேநரத்திேல 
வழங்காததன் காரணத்தினால், வ ைமயின் காரணமாக 
மைலயகச் சிறார்கள் இன்  தைலநகரத் க்கும் ேவ  
பிரேதசங்க க்கும் ெதாழில் ேத  அைல ம்ேபா  
இன்ேனாரன்ன இன்னல்க க்கு கம் ெகா த் க் 
ெகாண் ப்பைத ம் நான் இங்கு ஞாபக ட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இயற்ைக அழி களின் காரணத்தினால் எம  
மக்க க்கு இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள்!அவர்கள் வா ம் 
பிரேதசத்திேல அவர்க க்குாிய கள் மற் ம் வாழக்கூ ய 
வசதிகள் உாிய ைறயில் இல்லாததனால் இன்ேனாரன்ன 
இன்னல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள் என்பைத நாங்கள் 
ஊடகங்கள் லமாக அறிகின்ேறாம். அங்கு ெகாஸ்லாந்ைத 
பிரேதசத்திேல, மீாியெபத்த பிரேதசத்திேல, ெவத ல்ல 
பிரேதசத்திேல மண் சாி ! இதனால் அங்குள்ள மக்கள் தாம் 
வாழ்கின்ற இடத்தி ந்  ேவ  இடங்க க்கு இடம்ெபயர் 
வதனா ம் மைலயகச் சிறார்கள் பலவிதமான ஷ்பிரேயாகங் 
க க்குள்ளாகின்றார்கள்.  

இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
நாங்கள் ஒன்ைற எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அதாவ , கடந்த 
காலங்களிேல ெவ மேன வாக்கு திகள் மட் ம் 
வழங்கப்பட் , மைலயக மக்க ைடய வாழ்விேல ஒ  
மாற்ற ம் ஏற்படாமல் இ ந்த ஒ  கசப்பான அ பவத்ைத 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நான் ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலங்களிேல மைலயகத்தில் 
'லயன்' என்கின்ற பதம் அகற்றப்பட் , அங்கி க்கின்ற 
'லயன்'கள் ற்றாக அழிக்கப்பட்  தனி கள் 
அைமக்கப்ப வதன் லமாக மைலயகச் சிறார்க ைடய, 

வதிக ைடய பா காப்  உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
விேசடமாக, மைலயகப் பாடசாைலகளிேல பாடசாைல 
மாணவ, மாணவிக ைடய பா காப்  இன்றியைமயாத . 
ஆகேவ, அவ்வாறான விடயங்கள் அைனத்ைத ம் உ தி 
ெசய்வதற்கு இந்தப் பாரா மன்றம் திடசங்கற்பம் 

ணேவண் ம். யாழ்ப்பாணம் வித்தியாவின ம் கம்பஹா 
ேசயாவின ம் ெசய்திகள் ேபான்  எமக்குத் ெதாிந்தவைகயில் 
மைலயகத்தி ந் ம் அவ்வாறான ெசய்திகள் வந்தவண்ணம் 
இ க்கின்றன. ெதாியாத ெசய்திகள் எவ்வளேவா இ க்கலாம்! 

மைலயகத்திேல வ ைமைய ஒழிக்கேவண் மானால், 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான 
சம்பள உயர்ைவ உடன யாக வழங்க ேவண் ம். அேதேநரம் 
மைலயகப் பாடசாைலகளின் மாணவச் ெசல்வங்க ைடய 
பா காப் ம் உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய 

தாயகமான மைலயகத்தின் பா காப்ைப உ தி ெசய்வதற்குப் 
பாரா மன்றத்திேல நாம் ெதாடர்ந் ம் குரல் ெகா ப்ேபாம். 
மைலயக மக்களின் வாக்குகைளப் ெபற்  இங்கு வந்த நாம், 
இந்தப் பாரா மன்ற நாற்கா கைளச் சூடாக்குவைத வி த் , 
உாிய விடயங்கைளச் சாத்தியப்ப த் வதற்காகத் ெதாடர்ந்  
குரல் ெகா ப்ேபாம் என்  கூறி, வாய்ப் க் ெகா த்ததற்கு 
நன்றி ெதாிவித்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 

ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙසේයා දියණිය සැප්තැම්බර් 12වැනි දා අපව ඇ ෙඬව්වා. මුළු 
මහත් සමාජයම, හිතක් පපුවක් තිෙබන හැම ෙකෙනකුම ෙසේයා 
දියණියෙග් අනුෙව්දනීය කථාව අහලා ඇඬුවා. ඒ ඇඬීමත් එක්ක 
අප තුළ ඇති වුණු සංෙව්දීභාවය නිසා අපව ආන්තික තීරණවලට 
ෙගනයන එක වළක්වන්නත් බැහැ. ඇතැම් අයට හිතුණා, ෙසේයාට 
අපරාධය කරපු ෙකනාව ඒ ෙවලාෙව්ම ගල් ගහලා මැරුවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා. අෙප් සංෙව්දීභාවෙය්ම තර්කානුකූල පතිඵලයක් 
හැටියට තමයි එෙහම වුෙණ්. ඒ නිසා ඒ සංෙව්දීභාවය නිසාම අපි 
ආන්තික තීරණවලට එළැඹීෙම් පවණතාවකුත් තිෙබනවා කියලා 
අපට ෙපෙනනවා. හැබැයි, ඒක නිවැරදිද? 

 ෙසේයා දැරියව ශාරීරිකව වධ හිංසාවලට ලක් කරලා ඉතාම 
තුච්ඡ විධියට මරා දැම්මා, ඒ බිළිඳියව -දැරියව- අපචාරයට ලක් 
කළා. ඒ වාෙග්ම දහහත් හැවිරිදි පාසල් දරුෙවක් වන 
සුරන්ජන්වත් ආත්මීයව මරා දැම්මා. දැන් සුරන්ජන් ගැන කථාවක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 33ක් වුණු ෙපදෙර්රු ශිල්පිෙයක්ව 
ආත්මීය වශෙයන් මරා දැම්මා. දැන් ඒ පිළිබඳ කථාවකුත් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මම සුරන්ජන් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. අද ඒ දරුවාට ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය ගැනත් අපි වග කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
කැලුම් කියන පියාට ඇති වී තිෙබන තත්ත්වයටත් අපි වග 
කියන්න ඕනෑ. ඔවුන් ආත්මීයව මැරුණු මිනිස්සු. හිෙතන හිෙතන 
විධියට ඔවුන් පිළිබඳ මිථ්යා මත වැපිරුවා. ෙසේයාෙග් සිද්ධිය ෙහොඳ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත් කර ගත්තා. ඒ කාරණය පිළිබඳව 
කථා ෙවන්ෙන් ඉතාම අඩුෙවනුයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු විය යුතුයි. ෙකොෙහොම වුණත් ෙමවැනි ගණෙය් කෲර අත් 
දැකීම් අපට හමු ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙම්ෙක් මාතෘත්වය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ෙම්ෙක් ඇත්ත ෙහේතුව තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතකයි එක්තරා 
කාලයක කථාවක් පැතිරුණා "බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි හම්බ 
කරන ආර්ථිකයක් තමයි ෙම් රටට ඕනෑ" කියලා. ඒ ගමන්ම ඒකට 
පතිඋත්තරයක් හැටියට තව කථාවක් පැතිරුණා, "ආච්චි වුණත් 
කමක් නැහැ ෙහොඳට ලව් කරනවා නම්" කියලා. බල්ෙලෝ මරලා 
හරි සල්ලි හම්බ කරන්න පටන් ගත් ගමෙන් තර්කානුකූල 
පතිඵලය ෙනොෙවයිද ෙසේයා සම්බන්ධ සිද්ධිෙය් අත් දැකීම. අපි ඒ 
විධියට පශ්න කරගන්න අවශ්ය නැද්ද? ඒෙක් තර්කානුකූල 
පතිඵලය ෙනොෙවයිද සිවෙයෝගනාදන් විද්යාෙග් අත් දැකීම. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබත් මමත් ජීවත් වන 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් එක්තරා නිවසක ඉන්නවා, වියළි කලාපය ආශිතව 
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පදිංචි ෙවලා හිටපු අවුරුදු 13ක ගර්භිණී දරුෙවෝ තුන්ෙදෙනක්. 
ඒවා මාධ්යයට එන්ෙන් නැහැ. ඒ ගර්භිණී දරුෙවෝ තුන්ෙදනාෙගන් 
එක්ෙකෙනක් අවුරුදු 12යි, අෙනක් ෙදෙදනාට අවුරුදු 13යි. ඒ 
තුන්ෙදනාෙග් කථාවත් මීට සමාන්තරයි. සමාන්තර ෙනොෙවනවා 
නම් ෙනොෙවන්ෙන් ඔවුන් මැරුෙණ් නැති එෙකන් විතරයි. ඒ නිසා 
ෙම් පශ්නය එෙසේම තිෙබනවා. එෙහම තිබියදී ෙසේයාෙග් පශ්නය 
අපට පපුවට ගහගන්න හිෙතන පශ්නයක් තමයි; ෙසේයාෙග් පශ්නය 
අපි අතරත් ගලක් මුලක් ෙහෝ, කැත්තක් මන්නයක් ෙහෝ එකතු 
කරන පශ්නයක් තමයි, අපටත් ඒ අපචාරකයාව මරා දමන්න 
හිෙතන තරම් සංෙව්දී පශ්නයක් තමයි. හැබැයි, කථාවට ආපු නැති 
-සාකච්ඡාවට ආපු නැති- පශ්න ෙගොඩකුත් තිෙබනවා. ඒ 
පශ්නවලට මඟ පෑදුෙව් ෙමොකක්ද? අර අවුරුදු දහතුෙන් දරුවා. 
ඔබතුමාත්, මමත් ජීවත් වන පළාෙත් ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන නිවසක ඉන්න දරුවාෙග් කථාව ෙමොකක්ද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ දරුවාෙග් අම්මා ඉන්ෙන් පිට රට. 
ඒ දරුවාෙග් පියා අතින් තමයි ඒ දරුවා දූෂණය වුෙණ්. දරු ගැබක් 
සහිතව දැන් ඇය ඒ නිවෙසේ ජීවත් ෙවනවා. එයට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඒ ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැද්ද? ඒකට උත්තරයක් 
ෙහොයන්ෙන් නැද්ද? නීති ඇති කරලා කවෙරකු හරි එල්ලා මරා 
දැමූ පමණින් ෙමවැනි ෙද්වල් නැති ෙවයි කියලා අපට හිතන්න 
පුළුවන්ද? අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් සාකච්ඡාව පැන නැඟිච්ච එක 
ෙහොඳයි කියලා. හැබැයි ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී, ෙසේයාෙග් අත් 
දැකීෙමන් පමණක් අපට වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් ෙසේයාෙග් 
අත් දැකීම දිග එළිෙවන එක වළක්වන්න, ෙසේයාෙග් අත් දැකීම 
තවදුරටත් වැෙඩන එක වළක්වන්න ෙකොතැනින්ද ෙසේයාලෙග් අත් 
දැකීම් නිර්මාණය ෙවන්න පටන් ගත්ෙත් කියලා ෙසොයා බලන්න 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ගැඹුරු කල්පනාවකට යන්න ඕනෑ. ඒකට 
ෙහේතුවක් ෙනොෙවයිද, "බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි හම්බ කරන්න 
ඕනෑ"ය කියලා යන ගමන? ඒකට ෙහේතුවක් ෙනොෙවයිද, ඊට ඕනෑ 
විධියට ෙම් රෙට් ඇගයුම් පද්ධතිය විනාශ කරපු ගමන? 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ඒ සම්බන්ධෙයනුත් ෙයොමු 
කරවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළ වුණ එක සමීක්ෂණ 
වාර්තාවක් තිෙබනවා, පචණ්ඩ ස්තී දූෂණ, ළමා දූෂණ සහ 
අපචාරවලට මූලිකව වග කිව යුතු අයෙගන් -දැනට ඒවාෙයන් 
වැරැදිකරුවන් ෙවලා ඉන්න අයෙගන්- සියයට 82ක් විෂ මත් දව්ය 
පාවිච්චි කරපු -කුඩු පාවිච්චි කරපු- අය කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා දන්නා තරමින් දණ්ඩ නීති සංගහය යටෙත්, 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත් කුඩු ෙගන ඒම, ෙබදා හැරීම 
සහ අෙළවි කිරීම මරණීය දණ්ඩනය ලැබිය හැකි වරදක්. නමුත් 
තවම ලංකාෙව්  කුඩු ෙගන්වපු ජාවාරම්කාරෙයකුට මරණීය 
දණ්ඩනය දුන්නා ද? මම කියන්ෙන් ගෙම් අහිංසකෙයක් කුඩු 
ටිකක් බිව්ව එක ෙනොෙවයි. මහා පරිමාණෙයන් කුඩු ෙගන්වන 
ජාවාරම්කාරයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වර්තමාන ආණ්ඩුව හඳුනා 
ෙගනත් තිෙබනවා. ඒ හඳුනා ගත්තු අයටවත් ෙම් මරණීය 
දණ්ඩනය කියාත්මක කළා ද?  

අද ලංකාෙව් සිදු වන ස්තී දූෂණ සහ ළමා අපචාරවලට වග කිව 
යුතු චූදිතෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි වැරැදිකාරයන් හැටියට පත් ෙවලා 
ඉන්න අයෙගනුත් සියයට 82කෙග් පසු බිෙම් තිෙබන්ෙන් කුඩු. ෙම් 
සිදුවීම්වලට  කුඩුත් එක්තරා බරපතළ සාධකයක්. හැබැයි, නීතියක් 
තිෙබද්දීත් ඒ කිසි ෙකෙනකුට දඬුවමක් පැන වුෙණ් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සංවාදය ෙහොඳයි. ෙම් සාකච්ඡාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් සීමා ෙනොකර, ළමා අපචාර පිළිබඳව, 
ස්තී දූෂණ පිළිබඳව, ෙම් නැඟී එන කාම රැල්ල නතර කිරීම 
පිළිබඳව බරපතළ අත් දැකීම් ෙද්ශීයව සහ ජාත්යන්තර අත් දැකීම් 
තිෙබන, ෙම් පිළිබඳවම විෙශේෂඥතාව තිෙබන විෙශේෂඥයන්ෙග් 
සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කරලා ඒ කමිටුව මාර්ගෙයන් වාර්තාවක් 

හදලා ඒ වාර්තාව අනුව අප විවාදයකට ගිහිල්ලා ඊට පස්ෙසේ අවශ්ය 
තීන්දු කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලමින් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම සංෙව්දී ඒ වාෙග්ම 

කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන සතුටු ෙවනවා. මමත් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගෙනන්නයි හිටිෙය්. නමුත් එතුමිය ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, මට කලින්.  

ෙසේයා දැරිවිය ඉතාමත් කෲර ෙලස ඝාතනය වීමත් එක්ක ළමා 
අපචාර සම්බන්ධව විශාල මතයක්, විශාල කතිකාවක් අද අප රට 
තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ළමා අපචාර ගැන කථා 
කරද්දී අපට කරුණු කාරණා කිහිපයක් ගැන අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ළමා අපචාර සිදු 
වුණ තැන්වල තිෙබන පරිසරය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් ළමා 
අපචාර සිදු වන්න ඒ පරිසරය බලපානවා; ඒ සමාජ මට්ටම 
බලපානවා; ඒ අනාරක්ෂිතභාවය බලපානවා. අපි ඉන්න පරිසරවල 
ෙම් අනාරක්ෂිතභාවය තිෙබනවා. නමුත් ෙදමව්පියන්, 
වැඩිහිටියන්, ගුරුවරුන් ෙම් අනාරක්ෂිතභාවය දකින්ෙන් නැහැ. 
ඒක තමයි අපට තිෙබන බරපතළම පශ්නය. ඒකට ෙහේතුව අෙප් 
අධ්යාපන කමෙය් තිෙබන යම් කිසි අඩු පාඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. 
අෙප් දැනුෙම් තිෙබන යම්කිසි අඩු පාඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන ආකාරයට තමන් ළඟ ඉන්න තමන්ෙග් 
දරුවා, තමන්ෙග් ඥාතියාෙග් දරුවා, තමන්ෙග් අසල්වැසියාෙග් 
දරුවා අප දන්නා හඳුනන පුද්ගලෙයකුෙග් ෙගොදුරක් බවට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම් 
අනාරක්ෂිතභාවය හඳුනා ගන්ෙන්?  

ෙසේයා දැරියෙග් ෙගදර අනාරක්ෂිත පරිසරයක් තිබිලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය බලපානවා ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් නිවස අනාරක්ෂිතයි කියා  ඒ ෙදමව්පියන්ට දැනුණා 
නම් ආර්ථික පශ්න ෙනොව ෙමොන පශ්න තිබුණත් තමන්ෙග් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් යම් කිසි ආරක්ෂිත කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කරන්න තිබුණා. ඒ නිසා දරුවන්ෙග් අනාරක්ෂිතභාවය 
සම්බන්ධෙයන් ෙදමව්පියන්, වැඩිහිටියන් දැනුවත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන අපට දැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් අධ්යාපනය මඟින් පමණක් 
ෙනොව  විෙශේෂෙයන්ම පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් ලවා 
අනාරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව, තමන්ෙග් දරුවා ආරක්ෂා කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙදමව්පියන් 
දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ගෘහස්ථ භූමිය අවට 
පරිසරය අධ්යයනය කර ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ෙයෝජනා කරන්න 
පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා කියා මා හිතනවා. ඒ සඳහා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය, ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා ෙපොලීසිය 
වාෙග් ආයතන ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා අෙප් පවුල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැඩ බිමක නම්  
Environmental Safety Officer ෙකෙනක් සිටිනවා. සමහර වැඩ 
බිම් අවුරුදු ෙදක, තුන පවත්වා ෙගන යන බව අප දන්නවා. මට 
මතකයි, Ace Power Embilipitiya (Pvt.) Limited එක ෙමගා 
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ෙවොට් සියයක ව්යාපෘතියක් කළ බව. ඒක අවුරුදු තුනක 
ව්යාපෘතියක්. එක අනතුරක් වන්ෙන් නැතුව ඒ ආයතනය ඒ 
ව්යාපෘතිය කළා. ෙමොකද, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කර 
කටයුතු කරන්න ඉහළ නිලධාරි මණ්ඩලයක් සිටියා. ෙම් වැඩ 
බිම්වල කියාත්මක වන ආකාරයට පවුල් ඒකකවල පවතින 
අනාරක්ෂිතභාවය, ෙනොදැනුවත්කම නැති කර දැනුවත්භාවය ඇති 
කර ඒ තුළින් යම් කිසි රැකවරණයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
තුළින් ළමා අපචාර වැනි ෙද්වල් සිදු වීම වළක්වන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා හිතනවා. ෙසේයා සෙදව්මි කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
කටයුත්තක්වත් තමන්ට තනිවම කර ගන්න බැරි ෙබොෙහොම 
අහිංසක අවුරුදු 5ක විතර කුඩා දරුෙවක්; ළදරුෙවක්. 
දැනුවත්භාවය ඇති කරන කටයුත්තක් කෙළොත් ෙම් වාෙග් දරුවන් 
රැක ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා.  

අද සමාජෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතිහාසය පුරාම ෙම් වාෙග් 
විකෘති ලිංගික ආශාවන් සහිත  මිනිසුන් හිටියා. නමුත් ඒ අය හඳුනා 
ගන්නට කමෙව්දයක් නැහැ. අන්න ඒකයි අද පවතින  ගැටලුව 
වන්ෙන්. ෙසේයා දැරිය සම්බන්ධ සිද්ධිෙය්දී සැකකරුවන් කිහිප 
ෙදෙනකු ගැන කථා වුණා. ඒ අය මීට කලිනුත් ෙම් හා සමාන 
පයත්න දරා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි ඒ තුළින්වත් ඒ වාෙග් අය 
හඳුනා ගන්න ඕනෑ. අපි ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග් අය ආවරණය 
කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග් අය පුනරුත්ථාපනය කරන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග් අය යම් කිසි විධියකින් ෙකො ටු කරන්ෙන්? 
එවැනි කමෙව්දයක් නැහැ. එෙහම කමෙව්දයක් තිබුණා නම් ෙම් 
දැරියෙග් මරණය සිදු ෙනොවන්න ඉඩ තිබුණා. විකෘති මානසික 
තත්ත්වයක් තිෙබන අයට ෙමොන දඬුවමක් ලබා දුන්නත් ඔවුන් 
නැවත සමාජයට ආවාම නැවත තමන්ෙග් හිත ඇතුළත තිෙබන 
ආශාව සන්සිඳුවා ගැනීම ෙවනුෙවන් ඕනෑම කටයුත්තක් කරන්න 
ෙප ළෙඹනවා කියන එක තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.   

එෙහම නම් ඒ අය හඳුනා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ අය අෙප් 
සමාජෙයන් අයින් කර තබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ෙවනවා. හුඟක් 
මන්තීවරුන් අදහස් දැක්වූවා වාෙග් බාල වයස්කාර දරුවන්ට සිදු 
කරන අපරාධ සම්බන්ධව විෙශේෂ අධිකරණයක් තුළින් කඩිනම්ව 
ඒ නඩු විභාග කර අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකයි අපට 
වැදගත් වන්ෙන්. ඒ නඩු අවසන් වන තුරු ඒ අය නැවත සමාජගත 
ෙනොවන අයුරින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් එයත් වැදගත් 
ෙවනවා. ෙම් සැකකරුවන් මාසයක්, ෙදකක්, තුනක් යන විට ඇප 
මත නැවත සමාජයට එන බව අප දන්නවා. එතෙකොට ඔවුන්ට 
නඩුව ගැන මතක නැහැ. ඔවුන්ෙග් ආශාවන් ඉස්මතු වන විට 
අෙනක් සියලු ම ෙද්වල් අමතක ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

ඒ සියලුම ෙද්වල් අමතක කර ඔවුන්ෙග් පහත් ආශාවන් ඉෂ්ට 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් කුඩා මල් කැකුළු බිලි ගන්නා මට්ටමට 
ඔවුන් පත් ෙවනවා. එෙහම නම් අපි ඒවා ආවරණය කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම මා කියනවා, ෙම් අයට දඬුවම් දීම අවශ්යයි කියා. 

එතෙකොට ෙමවැනි කියා යම් මට්ටමකට ෙහෝ සීමා ෙවනවා. යම් 
මට්ටමකට ෙහෝ සමාජය පාඩමක් ඉෙගන ගන්නවා. ෙමවැනි 
කුරිරු අන්දෙම් අපරාධ කිරීම යම් මට්ටමකට ෙහෝ සීමා ෙවනවා.  

මිනී මැරුම් සම්බන්ධව මම කියන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් 
බාල අපචාර සම්බන්ධවයි. බාල අපචාර තුළින් සිදු වන මිනී 
මැරුම්වලට සම්බන්ධ  චූදිතයන්ට දඬුවම් දීම අත්යවශ්යයි. ඒ 
තුළින් ෙම් බාල අපචාර සිදු වීම යම් මට්ටමකට ෙහෝ අඩු ෙවනවා. 
ෙම් සමාජයට යම් කිසි පණිවුඩයක් ලබා දීමට අපි එකතු ෙවමු 
කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මහත්මිය හා අෙප් ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා ෙමම 
ෙයෝජනාව සමාජගත කිරීමට දැක්වූ උත්සාහයට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නවතිනවා. සියලු ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.07] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

මාෙග් මංගල කථාව කිරීම සඳහා මා හට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම මා හට ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුව කරා පවිෂ්ට වීමට 
ඡන්දය ලබා ෙදමින් සහෙයෝගය දැක්වූ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
දිවුලපිටිය ආසනෙය් මෙග් ජනතාවටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවුලපිටිය ආසනෙය් සිදු 
වුණු ෙඛ්දවාචකයක් පාදක කර ෙගනම මෙග් මංගල කථාව 
කිරීමට සිදු වීම සම්බන්ධෙයන් යම් කනගාටුවක් මා තුළ ඇති 
ෙවනවා. පසු ගිය ෙදොෙළොස් වැනි දා ෙසේයා දැරියෙග් ඝාතනය 
සම්බන්ධ ෙඛ්දවාචකය සිදු වූෙය්, බඩල්ගම කියන මෙග් ගම් 
පෙද්ශෙය්දීයි. ෙම් වන විට  ෙසේයා දැරිය ඝාතනය කළ ඝාතකයන් 
කවුද කියා ෙසොයා බැලීම සඳහා සැකකරුවන් ගණනාවක් 
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ ඝාතකයන් කවුද කියා ෙසොයා 
බැලීෙම්දී දැරියෙග් තාත්තාෙග් ඉඳලා ෙම් ෙවන ෙතක් ඝාතකයන් 
ගණනාවකට නම් තැබුවා. නමුත් අද වන තුරු සැබෑ ඝාතකයා 
කවුද කියා ෙසොයා ගන්න බැරි වී තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය නිසා 
ගෙම් හිටපු දහහත් හැවිරිදි අහිංසක පාසල් සිසුෙවකුට හා එක්දරු 
පිෙයකුට අද ගමට එන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. 
මිනිසුන් පාරට බැහැලා ඉල්ලුවා, එල්ලුම්ගහ ෙගනැත් ෙදන්න; 
ෙම් මිනිහාව එල්ලන්න; ෙම් අපරාධ කළ මිනිහාව එල්ලන්න 
කියා. අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් හැඟීම්බර වුණා, අෙප් 
ෙද්ශපාලඥයන් ඒ මිනිසුන්ට එකතු වුණා. අන්න ඒ එකතු වීෙම් 
පතිඵලයක් විධියට අද එල්ලුම්ගහ කියන මාතෘකාව බඩල්ගම 
ෙක්න්ද කර ෙගන, ෙසේයා දැරිය ෙක්න්ද කර ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව 
දක්වා පැමිණ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කථා ගණනාවකට ඇහුම්කන් දුන්නා. අපි කාට ෙහෝ ෙම් සමාජයට 
කීමට හැකියාවක් තිබුණා නම්, එෙහම නැත්නම් කියන්න 
වුවමනාවක් තිබුණා නම් ෙමම ගැටලුවට සැබෑ උත්තරය 
එල්ලුම්ගහ ෙනොව මිනිසුන්ව දැනුවත් කිරීම හා මිනිසුන්ෙග් හැඟීම් 
දැනුවත් කිරීමයි කියා එය ඉතා වටිනවා. නමුත් ඒ ටික කියා ගන්න 
පුළුවන් ෙද්ශපාලනඥෙයකු දිවුලපිටිෙයන් ෙහොයා ගන්න අමාරු 
වුණා කියා මම හිතනවා. සියලු ෙදනා පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 
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කළා, සියලු ෙදනා කෑ ෙමොර දුන්නා. එතැන නා නා පකාර ජාතිෙය් 
ජනතාව සිටියා. කවුරු හිටියත් -ෙද්ශපාලනඥයන් සමඟම- සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා කිව්ෙව්,  "එල්ලුම්ගහ ෙගෙනන්න ඕනෑ." කියා. 
එහිදී ෙද්ශපාලඥ යන් විධියට ඒ ජනතාව අදහස් කළ ෙදයම සිදු 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ජනතාවට හරි ෙද් ෙපන්වා ෙදනවාද 
කියන  පශ්නය අප තුළ තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙගන ආ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් අෙප් ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා පකාශ කළ ෙද් ගැනත් මට 
යම් කිසි කනගාටුවක් ඇති වුණා. එතුමා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරෙයකු නිසා එතුමාට එම ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න බැරිය, 
ඒ ෙහේතුෙවන් මන්තීතුමියට දුන්නාය කියා එතුමා කිව්වා. නමුත් 
එතුමා ඊටත් කලින් කිව්වා, "එතුමා ෙකෝටියක් හරි දීලා ෙම් 
දරුවාව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකයි සිටිෙය්." කියා. එතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් මෙග් ෙම් කථාව හැන්සාඩ්ගත 
ෙවයි. එතුමාට ෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම  ෙපොඩ්ඩක් මාසයකට, 
ෙදකකට පැත්තකින් තබා ෙම් දරුවා ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න බැරුව ගිෙය් ඇයි කියා මම එතුමාෙගන් අහනවා. 
නියම ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග්, නියම ෙද්ශපාලනය කථා කරන 
පුද්ගලෙයකුෙග් චරිතය ආදර්ශෙයන් තමයි රටට ෙදන්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි මෙග් හැඟීම වන්ෙන්. ඒ ෙද් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. නමුත් 
ෙම් කතිකාවත ෙබොෙහොම වැදගත්. ෙමය කාෙලෝචිත කතිකාවතක්. 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමියටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් 
තිෙබනවා. අද ගම්වලට ගිහිල්ලා ජනතාවට ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් දහ ෙදොෙළොස්ෙදනකු  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල 
ඉන්නවා. පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව, සමෘද්ධි නිලධාරියා, ගාම 
නිලධාරියා, කෘෂිකර්ම ප ර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරියා, 
උපාධිධාරි නිලධාරියා වැනි නිලධාරින් ගණනාවක් අද පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල තුළ සිටින අතර ඒ අයට ගමට ගිහිල්ලා කරන්න 
ෙලොකු කාර්ය භාරයක් අද තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව සමාෙයෝජක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක් ඉන්නවා. වතාවක් අෙප් අතුරලිෙය් රතන 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ දිවුලපිටිය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
ෙමෙහයවූවා. ඒ අවස්ථාෙව් උන් වහන්ෙසේ ඒ ගම්වලට ගිහිල්ලා 
ෙමවැනි ෙද්වල් ගැන වැඩමුළු පැවැත්වූවා. අද ඒවා සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ගැන අපට කනගාටුවක් තිෙබනවා. අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් වැඩසටහන් කඩිනමින් ගමට එවන්නය කියලායි. අවශ්ය 
වන්ෙන් එල්ලුම්ගහ  ගමට එවන එක ෙනොෙවයි; වැඩ සටහන්, 
වැඩ පිළිෙවළවල් ගමට එවන එකයි.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
දිහා බලාෙගන ඉන්දැද්දී  යම්තාක් දුරට අප දකින කාරණා 
තිෙබනවා. අද ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් රජෙය් 
අමාත්යවරු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඇති වන 
ආහාර වර්ගවලට බදු වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලායි. ඒක 
ෙනොෙවයි සිද්ධ විය යුත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම කියනවා වාහන 
ආනයනය කරනවා වැඩියි, ඒවාට වැඩි බදු අය කරන්න ඕනෑයි 
කියලා. ඒක ෙනොෙවයි සිද්ධ විය යුත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම  අපචාර සිදු 
වනවා වැඩියි,  මරන්න ඕනෑයි කියලා කියනවා. ඒක ෙනොෙවයි 
සිද්ධ විය යුත්ෙත්. ඇත්ත වශෙයන්ම පශ්නවලට නියම උත්තර 
ෙසවීමයි සිද්ධ විය යුත්ෙත් කියන එක මා ෙම් විද්වත් සභාවට 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා කඩිනමින් වැඩ 
පිළිෙවළක් හැදිය යුතුයි. ෙපන්නුම් කරන්න විතරක් හදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි, යථාර්ථයක් වන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක් ලබා දුන්නා.    

මීළඟට ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
තිෙබන්ෙන් ඉතා සුළු ෙව්ලාවක්. 

[பி.ப. 6.13] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எனக்குப் 

ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்காக நன்றி.  இன்  இங்ேக 
ெகளரவ ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர அவர்கள் சி வர் 

ஷ்பிரேயாகக் குற்றங்க க்கு மரண தண்டைன 
வழங்கப்ப வ  காலத்திற்ேகற்ற ஒ  விடயெமன ஓர் 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய ன்ைவத்தி ந்தார். அதைன 
நான் வ மாக வரேவற்கின்ேறன். ஏெனனில், இன்  
இந்த நாட் ேல நைடெப கின்ற குற்றச் ெசயல்கைளப் 
பார்க்கின்றேபா , மரண தண்டைனயான  மிக 
அத்தியாவசியமான ஒ  தண்டைனயாகக் க தலாம். இன்  
இந்த நாட் ேல பச்சிளங்குழந்ைதகள் க்கத் க்கக் 
கற்பழிக்கப்ப வ ம் அவர்கள் ெகாைல ெசய்யப்ப வ ம்  
சர்வசாதாரண ஒ  நிகழ்வாகிக்ெகாண்  வ வைத நாங்கள் 
பார்க்கக் கூ யதாக இ க்கின்ற . தன  ெசாந்தக் 
குழந்ைதையேய தந்ைத ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வ ம் 
அேதேபால் சேகாதாிகைளச் சேகாதரர்கள் ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய்வ மான பா காப்பற்ற ஒ  நிைலைம ஒவ்ெவா  
கு ம்பத்தி ம் இ ப்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இதற்ெகல்லாம் காரணம், இவ்வாறான 
க ைமயான தண்டைனகள் அ ல்ப த்தப்படாைமதான். 
இந்த நாட் ேல மரண தண்டைன என்ப  சட்டாீதியாக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  தண்டைனயாக இ ந் ம் பல்ேவ  
காரணங்க க்காக அ  நைட ைறப்ப த்தப்படாமல் 
இ க்கின்ற . பாாிய குற்றச் ெசயல்கைளத் த க்காமல் 
நாங்கள் ெவ மேன நீதி, நியாயத்ைதப் பற்றி ம் மனித 
உாிைமகைளப் பற்றி ம் ேபசிக்ெகாண் ப்பதிேல 
அர்த்தமில்ைல.   

அேதேபால் இன்  ேபாைதப்ெபா ட்களின் பாவைன மிக 
அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாவைத நாம் பார்க்கக் கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ேபாைதப்ெபா ள் ெதாடர்பான 
குற்றவாளிக க்குக்கூட மரண தண்டைன வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்ப  இந்த நாட் ன் சட்டமாக இ ந்தா ம் 
அவ்வாறான ஒ  தண்டைன வழங்கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, 
இந்த நாட் ேல குற்றம் ெசய்பவர்க க்குப் பயமில்லாத ஒ  
தன்ைம ஏற்பட் க்கின்ற . இன்  நாங்கள் விேசடமாக 
மத்திய கிழக்கு நா கைளப் பார்த்தால், அங்ேக 
குற்றவாளிக க்கு மிகக் ெகா ரமாகத் தண்டைன 
வழங்கப்ப வைதக் காணலாம். இவ்வா  ெசய் ம்ேபா , 
குற்றங்கள் ெசய்யக்கூடா , குற்றங்கள் ெசய்தால் இேத 
தண்டைனதான் தமக்கும் கிைடக்கும் என்ற அந்தப் பயம் 
இயல்பாகேவ மனதில் உ வாகும்.   

நான் ஒ  விடயத்ைத இந்த இடத்திேல கூறேவண் ம். 
இன்  நீதிமன்றங்களிேல மரண தண்டைன 
விதிக்கப்ப கின்ற . அவ்வா  மரண தண்டைன 
விதிக்கப்ப ம்ேபா  குற்றவாளி நீதிமன்றத்திேல கதறி 
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அ வைத ம் மயக்கமைடந்  வி வைத ம் நாங்கள் 
பார்த்தி க்கின்ேறாம். அப்ப ெயன்றால், மரண 
தண்டைனயான  அந்தக் குற்றவாளியின் மனதில் ஒ  
தாக்கத்ைத ம் ெகா ரமான ஒ  பயத்ைத ம் 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . ஆகேவ, மரண தண்டைன 
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம். இந்தத் தண்டைனைய 
அ ல்ப த்த ேவண் ய  காலத்தின் ேதைவயாகுெமனக் கூறி, 
வாய்ப்பளித்த பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.17] 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙබොෙහොම 

කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව ෙම් ගරු  සභාෙව්  කතිකා 
කරන අවස්ථාෙව්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් අමාත්යාංශය 
හරහා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන අදහස් 
හා ෙයෝජනා කිහිපයක්  ගැන විෂය භාර අමාත්යවරිය හැටියට 
අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

කැබිනට් අමාත්යවරියක් හැටියට අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පළමුෙවන් කරන කථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි, විෂයභාර 
ඇමතිවරිය හැටියට වැඩ භාර ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා ෙබොෙහොම 
සංෙව්දී අවස්ථාවලටයි, සිදු වීම්වලටයි මට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුෙණ් කියන එක. ඇත්තටම ෙම් සිදු වන සිදු වීම් පිළිබඳව අපි 
ස්ථිරසාර විසඳුම් ෙසොයන්න අවශ්යයි. දැඩි දඬුවම් පැමිණවීමත්, 
එල්ලුම්ගහ ෙගන ඒමත් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියන 
එකයි මෙග් මතය.  විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් ජන සමා ජය ෙම් පිළිබඳව 
දැඩි අවෙබෝධයකින් කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  

ෙසේයා දැරියෙග් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් විශාල 
ආන්ෙදෝලනයක් රට පුරා  ඇති වුණා. මාත් ඒ අවස්ථාෙව්දී එම 
දැරියෙග් නිවසට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි දැක්කා, ඒ හිටපු 
ජනතාව ෙකොයි විධිෙය් තත්ත්වයකටද පත් ෙවලා සිටිෙය්, ෙමොන 
තරම් ෛවරයකින්ද ඔවුන් කථා කෙළේ කියලා. ඔවුන් විවිධ 
පුද්ගලයන්ට ඇඟිල්ල දික් කළා. ඒ වාෙග් ෙබොෙහොම භයානක 
තත්ත්වයක් ඒ වටපිටාව තුළ  තිබුණා. අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ, අපි එකිෙනකා හා බැඳුණු, එකිෙනකා හඳුනාගත්ත මනා 
අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කරන සංස්කෘතික උරුමක්කරුවන් වන  
බව.  අෙප් පවුල තුළ ඉන්ෙන් අම්මා,  තාත්තා, දුවා දරුවන්, 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් කියන ෙම් හැම ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා 
කටයුතු කරන, සාරධර්මවලින් ෙපෝෂණය වුණු පිරිසක්. හැබැයි, 
අද වන විට ෙම් තත්ත්වය ෙම් සමාජය තුළ ෙකොයි ෙදසටද ගමන් 
කරන්ෙන්,  අෙප්  සංස්කෘතික උරුමය කුමක්ද කියන කාරණය 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මට ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් ෙවනවා, අෙප් ගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමන් කළ පකාශයක්. ෙමවැනි 
වැරදිවලට දඬුවම් පැමිණවීමට කමෙව්දයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බහුතර කැමැත්ත මත සලස්වන්න ඕනෑය කියා එතුමා පකාශ 
කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය අද 
ෙගනා ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අද එය 
දැඩි ෙලස සමාජගත වුණු  පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් කරුණ ෙම් සමාජය තුළ මීට වැඩිය සාකච්ඡාවට භාජන කළ 
යුතු කරුණක් ෙලසට  මාත් විශ්වාස කරනවා. නමුත් මරණ දඬුවම 
කියාත්මක කිරීම හරහා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්නට අපට 
පුළුවන් කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

විෂය භාර අමාත්යතුමිය හැටියට මම හිතනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී කරන්න ඕනෑය කියලා හිතන, අපි 
හඳුනා ෙගන තිෙබන ෙයෝජනා කීපයක් ෙම් සභාවට ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑය කියලා.  

ශී ලංකාෙව් ජන සමාජෙය් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ පැවෙතන 
පන්ති පරතරය ෙහේතුෙවන් ඇති ෙවලා තිෙබන දිළිඳුභාවය ෙම් 
කරුණු කාරණාවලට තුඩු දීලා තිෙබනවා. සම්පත් නිසියාකාරව 
ෙබදී ෙනොයෑම නිසා මතුව ඇති ගැටලු හා අර්බුද හමුෙව් පැන 
නඟින ෛවරය, සමාජ අනවෙබෝධය, නූගත්කම, අධ්යාපන 
විෂමතා මත ෙගොඩනැඟුණු සමාජ ගැටලු, දීර්ඝ කාලීන මානසික 
පීඩා, මානසික ව්යාකූලතා ෙහේතුෙවන් ඇතිව තිෙබන මානසික 
ව්යාධි තත්ත්ව  හා මානසික ආතතිය, කුඩා කල අපෙයෝජනයට 
ලක් වීම, ෙදමාපියන් අතහැර යෑම  -විෙශේෂෙයන්ම මව- රැකබලා 
ගන්නකුෙග් පූර්ණ රැකවරණයට භාජන ෙනොවීම වැනි ෙහේතු මත 
ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණාවලට 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැනට 
අධිකරණ කියාවලිෙය් අර්බුද, ගැටලු පවතින ස්ථාන සංෙශෝධනය 
කරමින් නීතිය කියාත්මක කිරීම කඩිනම් කරන්න ඕනෑ. ළමා 
ලිංගික අපෙයෝජන සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා අෙප් රෙට් නීති 
පද්ධතිෙය් ඇති බරපතළ අඩු ලුහුඬුකම් හා වර්තමානෙය් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පවත්නා විවිධ සමාජ ගැටලු යන කරුණු ෙදකම 
සලකා දිගුකාලීන විසඳුම්වලට අපි යා යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීතිමය පද්ධතිය පිළිබඳව සලකා 
බැලීෙම්දී නීතිය කියාත්මක කිරීමට, කාර්යක්ෂම කිරීමට හා 
කඩිනම් කිරීමට පමුඛතාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ළමා ලිංගික 
අපෙයෝජන සිද්ධීන්වලට අදාළ  නඩු විභාග සඳහා ෙවනම උසාවි 
ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙසේ කිරීමට අපහසුතාවක් තිෙබනවා නම් 
ෙමවැනි නඩු කඩිනමින් විභාග කර විසඳුම් ලබා දීමට රට පුරා 
උසාවිවලට එක දිනයක් ෙවන් කළ යුතුයි. වර්තමානෙය් ෙමවැනි 
අපෙයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීමට අවුරුදු 8ක් ෙහෝ ඊට 
වඩා වැඩි කාලයක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ළමා අපෙයෝජන 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කිරීමට හා කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීමට 
මහාධිකරණ පද්ධතියකුත් ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑය කියලායි අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

අපට ලැබී තිෙබන දත්ත අනුව ෙමවැනි ළමා ලිංගික 
අපෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් වූ පැමිණිලි 4,000ක් පමණ 
මහාධිකරණවල හා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ෙගොඩ ගැසී 
තිෙබන බවට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා කඩිනමින් විභාග 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
පළාතකට අතිෙර්ක මහාධිකරණයක් පිහිටු වීම ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි කියා විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ළමා අපෙයෝජන සිද්ධීන් සඳහා ඇති 
නීතිමය පතිපාදන පිළිබඳව නැවත ඇගැයීම් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ තුළින් ළමා අපෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් දණ්ඩ නීති සංගහෙයන් 
ලබා දී ඇති උපරිම දඬුවම ලබා දීම සහතික කිරීම හා නව 

309 310 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 06  

මාර්ෙගෝපෙද්ශ පතිපත්ති හඳුන්වා දීම කළ යුතුයි කියා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ළමුන් සම්බන්ධ  ෙසේවා  සපයන ෙපොලීසිය, 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා අධිකරණය වැනි සියලු ආයතන ෙද්ශපාලන 
බලපෑම්වලින් ෙතොරව වෘත්තීමය වශෙයන් විෙශේෂ හා ළමා ෙක්න්ද 
වූ ස්වාධීන අංශ ෙලස කියාත්මක වීමට කටයුතු සැලසුම් කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ආයතනවල නිලධාරින් එම පෙද්ශෙය් 
ජනතාව කථා කරන භාෂාෙවන් රාජකාරිය ඉටු කරන්න ඕනෑ. 
සාක්ෂි එකතු කිරීෙම්දී මීට වඩා ඔවුන්ට සමීප ෙවලා, ඒ අය 
ෙත්රුම් ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියා විශ්වාස කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 
නිලධාරින් විසින් සිවිල් සමාජ ශක්තිමත් කිරීම හා අදාළ ක්ෙෂේත 
පිළිබඳව ඔවුන් ෙහොඳින් දැනුවත් කිරීම් කරන්න ඕනෑය කියලා. 
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් සමාජ මාධ්ය භාවිතය පිළිබඳ  නීති-රීති 
වැඩි කරන්න ඕනෑ. සමාජ මාධ්ය ෙමවලම් භාවිත කිරීෙමන් 
අපරාධවලට ෙපළඹීෙම් ඇති අවදානෙම් පවණතාව අඩු කිරීම 
සඳහා දැනුවත් කිරීම් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අනාරක්ෂිත 
අවදානම් තත්ත්වෙයන් මිදීමට දරුවන් දැනුවත් කිරීම, ෙදමවුපියන් 
හා වැඩිහිටියන් දැනුවත් කිරීම කමවත් අයුරින් හා විධිමත්ව සිදු 
කරන්න අවශ්ය වනවා. ඒ දැනුවත් කිරීම් මාධ්ය මඟින් පචලිත 
කරන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කුඩා කල සිටම 
දරුවන් සාර ධර්ම අධ්යාපනය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවීම අවශ්ය 
වනවා. වර්තමානෙය් දරුවන්ට දහම් පාසල් අධ්යාපනය ලබා දීම 
ෙබොෙහෝ විට මඟ හැරී ෙගන යනවා. අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු පළාෙත් දරුවන් ආගම දහම පැත්තට ෙයොමු වීම අඩු ෙවලා 
තිෙබන බව. පසු ගිය සතිෙය් අපි යාපනය දිස්තික්කයට ගිය 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් ෙම් සිදු වීම් පිළිබඳව විමසා සිටියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපට ෙම් සම්බන්ධව ආරංචියක් ලැබුණා. ඒ නිසා මා 
හිතන හැටියට සාර ධර්ම, දහම් පාසල් අධ්යාපනය හා පාසල් 
අධ්යාපනය පැත්ෙතන් මීට වඩා දැනුවත් කිරීම් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාෙග්ම ෙදමවුපියන් මීට වඩා දරුවන් ගැන අවධානය ෙයොමු කර, 
දරුවන්ට මීට වඩා සමීප ෙවලා, දරුවන් ෙවනුෙවන් මීට වඩා 
කාලය ෙයොමු කර ඒ දරුවන් එක්ක කටයුතු කිරීම අවශ්යයි. 
එෙහම වුෙණොත් ෙමවැනි ෙද්වල් අවම කර ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

කාලය හරස් වී තිෙබන නිසා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරනවා. කිහිප ෙදෙනක්ම ෙම් කථාව කිව්වා.  
ආසියානු රටවල් කිහිපයක මරණ දඬුවම නියම ෙවලා තිබුණත්, 
අපි දකින විධියට ඒ රටවලත් ෙමවැනි සිදුවීම් අවම ෙවලා නැහැ. 
ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි මීට වඩා සමාජය දැනුවත් කරලා, ෙම් 
සම්බන්ධව පුළුල් විධිෙය් කතිකාවක් ඇති කරලා,  පුළුවන් හැම 
අංශයකින්ම නීතිමය පැත්ත ශක්තිමත් කරලා කටයුතු කෙළොත් 
මීට වඩා ෙවනසක් ෙම් රට තුළ  ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම විෂය භාර ඇමතිතුමිය හැටියට මමත්, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් එකතු වී  
ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති  
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියමින්, මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 07 වන 

බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 
அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ  பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2015 ஒக்ேராபர் 07, தன்கிழைம பி. 

ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 
It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 07th 

October, 2015. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන: 
 සභාපති නාමාවලිය 
  
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
     යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නිෂ්පාදිත එළවලු සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ අවසථ්ා 
  
අවතැන්වූවන් සඳහා වන සුබසාධන මධ්යසථ්ානවල අඩු පාඩු: 
     පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
කැලණි ග ෙඟ් ජලය දූෂණය වීම: 
     නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
     
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
     වී, ෙත් සහ රබර් සඳහා සහතික මිල 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Chairman’s Panel 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Market Opportunities for Vegetables Produced in Jaffna Peninsula 
 
LACK OF FACILITIES IN WELFARE CENTRES FOR THE DISPLACED: 
 Statement by Minister of Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs 
 
WATER POLLUTION IN KELANI RIVER: 
 Statement by Minister of City Planning and Water Supply 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Certified Price for Paddy, Tea and Rubber 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 தவிசாளர் குழாம் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 யாழ். குடாநாட்  மரக்கறி வைகக க்கான சந்ைத வாய்ப் கள் 

இடம்ெபயர்ந்ேதார் நலன் ாி நிைலயங்களில் நில ம் குைறபா கள் : 
 னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  

களனி ஆற்  நீர் மாசைடதல் : 
 நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சாின் கூற்  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ெநல், ேதயிைல மற் ம் இறப்ப க்கான உத்தரவாத விைல 

  





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
——————— 

 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 07 වන බදාදා  
 2015 ஒக்ேராபர் 07, தன்கிழைம 

Wednesday, 07th October, 2015 
——————————— 

 

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
  

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I  
 

සභාපති නාමාවලිය 
தவிசாளர் குழாம்  
CHAIRMEN’S PANEL 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 139වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව 

අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සභාවාරය තුළදී ෙසේවය කිරීම 
පිණිස මතු සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් සභාපති නාමාවලියට 
ඇතුළත් කිරීම පිණිස මවිසින් නම් කරන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 
II 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින අපර භාග 3.00ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

III 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க்கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ඔක්ෙතෝබර් 08වන බහස්පතින්දා, එනම් ෙහට දින මධ්යාහ්න 
12.00ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට 
පැමිණ සභභාගී වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
  

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව. -  [සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table.  
 
2014 වර්ෂය සඳහා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සහ 
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා]   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

(i)  2014 වර්ෂය සඳහා වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්; සහ   

(ii)  2014 වර්ෂය සඳහා සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2014 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ ෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 
[කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මහතා. 

313 314 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නිෂප්ාදිත එළවලු සඳහා 

ෙවළඳ ෙපොළ අවසථ්ා 
யாழ். குடாநாட்  மரக்கறி வைகக க்கான  சந்ைத 

வாய்ப் க்கள் 
MARKET OPPORTUNITIES FOR VEGETABLES PRODUCED IN 

JAFFNA PENINSULA  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
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(2) இன்கீழ் இந்த வினாைவக் ேகட்பதற்காக எனக்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி.  

யாழ். குடாநாட் ல் விைளகின்ற மரக்கறி வைகக க்குாிய 
சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியாக வழங்கப்ப வதில்ைல என்ற 
குைறபா  தற்சமயம் நிலவி வ கின்ற . சில மரக்கறி 
வைககள் யாழ். மாவட்டத்தின் ேதைவகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வேதா , அதற்கு ேமலதிகமாக அவற்ைற இலங்ைகயின் 
மற்ைறய மாவட்டங்க க்கும் அ ப்பக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
காணப்ப கின்றன. ஆனால், யாழ். குடாநாட் ல் விைளகின்ற 
மரக்கறி வைககள், ெவங்காயம், உ ைளக்கிழங்கு ஆகிய 
வற் க்குாிய சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியான ைறயில் இல்ைல 
என்ற குைறபாட் ைன யாழ். மாவட்ட விவசாயிகள் என  
கவனத் க்குக் ெகாண் வந் ள்ளார்கள். குறிப்பாக, யாழ். 
மாவட்டத்திேல விைளகின்ற உ ைளக்கிழங்ைக இலங்ைக 
யின் மற்ைறய மாவட்டங்க க்கு அ ப் வதற்கான ஏ  
நிைலைய அரசாங்கம் ஏற்ப த்தித் தரேவண் ெமன யாழ். 
மாவட்ட விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இப்ப யான 
சந்தர்ப்பங்களில் உ ைளக்கிழங்கின் இறக்குமதிைய நி த்தி, 
யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற உ ைளக்கிழங்கிைன 
இலங்ைகயின் மற்ைறய மாவட்டங்களில் சந்ைதப் 
ப த் வதற்கு வாய்ப்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

இேதேவைள பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்க க்கு வழங்கப் 
ப கின்ற இடர்காலக் கடன் இலங்ைகயின் மற்ைறய 
மாவட்டங்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், யாழ். 
மாவட்டத்திற்கு மிகக் குைறந்தளேவ வழங்கப்ப கிற . இந்த 
இடர்காலக் கடைன ம் யாழ். மாவட்டம் உட்பட வடக்கு 
மாகாண விவசாயிக க்கு வழங்கி, வட பிரேதசத்தில் 
விவசாயத் ைறயிைன ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப தல் ேவண் ம்.  
 
அத் டன், ெதாடர்ச்சியான வரட்சியினா ம் திடீெரன 
ஏற்ப ம் மைழயா ம் உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கான சீரற்ற 
விைலவாசியா ம் பல ற் க்கணக்கான விவசாயிகள் 
2011-2012இல் வங்கிகளில் ெபற்ற விவசாயக் கடன்கைளத் 
தி ப்பிச் ெச த்த யாத நிைலயில் உள்ளனர். அந்தக் 
கடைன இரத் ச் ெசய்வதாக ம் அல்ல  அைரவாசியாகக் 
குைறப்பதாக ம் அரசாங்கத்தினால் ேதர்தல் காலங்களில் 
மக்க க்கு வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட . இதைன மக்கள் 
இன் வைர நம்பி ள்ளனர். ஆனால், இ வைர எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. சி  கட க்கு 
மட் ம் ச ைககள் ெசய்யப்பட் ள்ள .  

இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் ெகளரவ விவசாய அைமச்சர் 
அவர்கள் பின்வ ம் என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள  
இந்த ேமலான அைவக்கு வழங்குவார் என எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.  
 

(அ)  (i)  யாழ். மாவட்டம் உட்பட வடக்கு மாகாண 
மாவட்டங்களில் காலேபாகத்திற்கு ஏற்றவா  
பயிாிடப்ப கின்ற மரக்கறி வைககள் எைவ? 
என்பதைன ம்; 

 (ii) ேமற்ப , மரக்கறி வைககளில் மாவட்டத்தின் 
கர் த் ேதைவயிைனப் ர்த்தி ெசய்த பின், 

ேவ  மாவட்டங்க க்கு விற்பைனக்காக 
அ ப்பப்ப கின்ற மரக்கறி வைககள் எைவ? 
என்பதைன ம்; 

  (iii) அரச கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நிைலயத் 
தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப கின்ற வடக்கு 
மாகாண மாவட்டங்களின் மரக்கறி வைககள் 
ஏேத ம் உண்டா? என்பதைன ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உள்நாட் ல் உற்பத்திற்கு ஏற்றவா  ெவங் 
காயப் பயிாின் ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா? என்பதைன ம்; 

 (ii) ெவங்காயம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா?
அல்ல  ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றதா? 
என்பதைன ம்; 

 (iii) அப்ப யாயின் எந்ெதந்த நா களி ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ? அல்ல  
எந்ெதந்த நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப் 
ப கின் ? என்பதைன ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

(இ) (i) உள்நாட் ல் உற்பத்திக்கு ஏற்றவா  உ ைளக் 
கிழங்கின் ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா? 
என்பைத ம்; 

 (ii) உ ைளக்கிழங்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப  
கின்றதா? அல்ல  ஏற் மதி ெசய்யப்ப  
கின்றதா? என்பதைன ம்; 

 (iii) அப்ப யாயின் எந்ெதந்த நா களி ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ? அல்ல  
எந்ெதந்த நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப் 
ப கின் ? என்பதைன ம்; 

 (iv) யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற உ ைளக் 
கிழங்குக்கு விைல நிர்ணயம் ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா? என்பதைன ம்; 

 (v) அரச கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நிைலயத் 
தினால் யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற 
உ ைளக்கிழங்கு ெகாள்வன  ெசய்யப்ப  
கின்றதா? என்பதைன ம்  

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) வடக்கு மாகாண விவசாயிக க்கு பயிர்ச் 
ெசய்ைக இடர்காலக் கடன்கள் அல்ல  
மானியம் வழங்கப்பட் ள்ளதா? என்பதைன ம்; 

 (ii) அப்ப யாயின், விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்ட 
இடர்காலக் கடன்கள் அல்ல  மானியம் ெதாடர் 
பான விடயங்கள் பிரேதச ெசயலக ாீதியாகக் 
காட்டப்ப மா? என்பதைன ம்; 
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 (iii) 2011-2012இல் வங்கிகளில் ெபற்ற கடன்கைள 
ேமற்குறிப்பிட்ட காரணங்களினால் விவசாயிகள் 
ெச த்த யாமல் உள்ள  ெதாடர்பாக 
இன்ைறய நிைல என்ன என்பைத ம்  

  
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට අපි ඉදිරිෙය්දී උත්තරයක් 

ෙදනවා.We will answer that Question in the future. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Ministerial Statement by the Hon. D.M. Swaminathan. 
 

 

අවතැන්වූවන් සඳහා වන  සුබසාධන 
මධ්යසථ්ානවල අඩු පාඩු:  

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

இடம்ெபயர்ந்ேதார் நலன் ாி 
நிைலயங்களில் நில ம் குைறபா கள்: 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 

இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  
LACK OF FACILITIES  IN WELFARE CENTRES FOR 
THE DISPLACED : STATEMENT BY MINISTER OF 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Rehabilitation, 
Resettlement and  Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேநற்ைறய தினம் ெகளரவ 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் நிைலயியற் கட்டைளயின் 
23(2)இன் கீழ் ேகட்கப்பட்ட வினாக்க க்கான விைடகள் 
வ மா : 
 

(i) யாழ். மாவட்டத்தில் 32 நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 அங்கத்தவர்கள் 
வசித்  வ வதைன அறிவாரா? 

 ஆம். யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள கீழ்வ ம் 7 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களி ள்ள நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 அங்கத்தவர்கள் 
வசித்  வ கின்றனர். அ  பிரேதச ாீதியாகத் 
தரப்பட் ள்ள .  

 

 (ii) ஆம் எனில், அங்கு வசிக்கின்ற மக்க க்கான 
உல ண , கு நீர், மலசலகூட வசதிகள், கல்வி 
வசதிகள், ன்பள்ளி, நலன் ாி நிைலயக் கூைரத் 
தி த்த ேவைலகள் மற் ம் மாற் த் 
திறனாளிகள், கணவைன இழந்த ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கான வாழ்வா 
தாரம் ஆகியன ெதாடர்பில் குைறபா கள் 
இ ப்பதைன அறிவாரா? 

 

  கடந்த அரசாங்கத்தின் தீர்மானத் க்கைமய 
நலன் ாி நிைலயத்தில் வசித் வ ம் கு ம்பங்க 

க்கான உல ண  2011ஆம் ஆண்  மார்ச் 
மாதத் டன் நி த்தப்பட் ள்ள . ேமற்ப  
நலன் ாி நிைலயங்க க்கு கு நீர், மலசலகூட 
வசதிகள், மின்சாரம் மற் ம் கழிவகற்றல் 
நடவ க்ைகக க்காக  3,744,900/- பாய் நிதி 
ஒ க்கப்பட்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்  வ கின்றன. அதற்கான விபரம் வ மா : 

   

  நலன் ாி நிைலயங்களி ள்ள ன்பள்ளிகள் 
மற் ம் ெபா ேநாக்கு மண்டபங்கள் என்பன 
ெசன்ற ஆண்  தி த்தம் ெசய்யப்பட்ட டன் 
அதற்கான தளபாடங்க ம் வழங்கப்பட்டன. 
ேம ம், இவ்வ டம் ப த்தித் ைற பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள நலன் ாி நிைலய 
ெபா ேநாக்கு மண்டபத் தி த்தத் க்காக  
290,000/- பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
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ெதா
.இ
ல. 

பிரேதச 
ெசயலாளர்  
பிாி  

நலன் ாி 
நிைலயங் 
களின்  
எண்ணிக்ைக 

கு ம்பங் களின் 
எண்ணிக்ைக 

அங்கத்தவர் 
களின் 
எண்ணிக்ைக 

1 நல் ர்   1       9      22 

2 சண் ப்பாய்   3     25    102 

3 உ வில்   9   383   1369 

4 ெதல் ப்பைள   6   435   1504 

5 ேகாப்பாய்   5   221     895 

6 கரெவட்    1     16       54 

7 ப த்தித் ைற   7   229     791 

  ெமாத்தம் 32 1318   4737 

ெதா. 
இல. ெசயற்பா  ெதாைக ( பாயில்) 

1 கழிவகற்றல் ெசயற்பா        672,200.00 

2 கு நீர் வழங்கல்    1,323,700.00 

3 கழிவகற்ற க்கான எாிெபா ள்       587,000.00 

4 கழிவகற்ற க்கான கூ க் 
ெகா ப்பன  

      615.000.00 

5 மின்சாரம்       547,000.00 

  ெமாத்தம்    3,744,900.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

  நலன் ாி நிைலயங்களின் கூைரகள் மற் ம் 
பக்கச்சுவர்கள் தி த்தத் க்காக தற் கட்ட மாக 
6,984 கூைரத் தக க ம் 93,548 அ  
மரத்த க ம் 690 கிேலா  கம்பி ஆணி ம் 
1,754,900/- பாய் கூ க்குமாக 15 மில் யன் 

பாய் வழங்கப்பட் ள்ள . ேம ம் 6 மில் யன் 
பாய் ெப மதியான ெபா ட்கள் வழங்குவதற் 

கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ெமாத்தமாக இவ்வாண்   24.8 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள .  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இவற்ைற ஆராய்ந்  பார்த் த்தான் எந்தள க்கு நிைலைம 

இ க்கிற  என்  ெசால்லலாம். உடன யான பிரச்சிைன 
என்னெவன்றால், மைழகாலம் வ கின்றப யால் ப தைடந் 
தி க்கின்ற கூைரகள் எல்லாவற்ைற ம் தி த்த ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, நான் அைமச்சராக இ ந்த காலத்தில் 
உல ண  நி த்தப்பட் ந்த . அதைன மீண் ம் வழங்கு 
வதற்கான யற்சிகள் எ த் ம் சாிவரவில்ைல. இந்த அரசின் 

லமாகவாவ  உல ணைவ அவர்க க்குக் ெகா க்க 
ந்தால் ெபாிய உதவியாக இ க்கும்.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அதற்கான  

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள நான் நடவ க்ைகெய க் 
கின்ேறன். கூைரப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் 
உடன யாக நடவ க்ைகெய த்தி க்கின்ேறாம்.  

மற் ம் மாற் த்திறனாளிகள் ெதாடர்பான திட்டங்கள் 
ச க ேசைவகள் அைமச்சினா ம் கணவைன இழந்த ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கான வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள் 
சி வர் அபிவி த்தி. மகளிர் விவகார அைமச்சினா ம் 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. 

 (iii)  ஆம் எனில், இ  ெதாடர்பில் நலன் ாி நிைலயங் 
க க்கான அ ப்பைட வசதிகள், வாழ்வாதாரம், 
கல்வி ேமம்பா  ஆகியன ெதாடர்பில் நடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ளனவா? 

  ஆம். ஆண் ேதா ம் அரச மற் ம் அரச சார் 
பற்ற நி வனங்களின் பங்களிப் டன் ேதைவகள் 
நிைற  ெசய்யப்ப கின்றன 

 (iv)  ஆம் எனில், இ ெதாடர்பாக ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
பற்றி ம் ேவைலகள் பற்றி ம் இந்த அைவக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

  ஆம். யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள ேமற்ப  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள நலன் ாி நிைலயங் 
களில் வசிக்கும் மக்களின் கு நீர் விநிேயாகம், 
கழிவகற்றல் மற் ம் மின்சார வசதிகளின் 
ெபா ட்  2015ஆம் ஆண் ன் தலாம் அைர 
யாண் ன் ெசலவினத்திற்காக பா 2,487,900 
ெதாைகயான  கீழ்வ மா  வி விக்கப் 
பட் ந்த .  

  தற்ேபா  நலன் ாி நிைலயங்களின் பராமாிப் 
பின்ெபா ட்  இ தி அைரயாண் க்காக  
1,547,000 பாய் நிதி கீழ்வ ம் பிரேதச ெசய 
லாளர் பிாி க க்கு வி விக்கப்பட் ந்த .  

  யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள நலன் ாி நிைலயங் 
களின் தி த்தத்தின்ெபா ட்  ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் ள்ள 21 மில் யன் பாய் நிதி பின் 
வ மா  பிரேதச ெசயலகங்க க்கு ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் த் தி த்தேவைலகள் நைட 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன.  
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[ගරු  ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්  මහතා] ெதா.
இல. 

பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  

ெமாத்த நிதி 
ஒ க்கீ  

( பாயில்) 
1 ெதல் ப்பைள     878,700.00 
2 உ வில்     564,000.00 

3 ப த்தித் ைற     108,000.00 
4 ேகாப்பாய்     673,200.00 

5 கரெவட்        67,500.00 
6 சண் ப்பாய்       12,000.00 

7 மாவட்ட ெசயலகம்     184,500.00 

  ெமாத்தம்  2,487,900.00 

ெதா. 
இல. 

பிரேதச 
ெசயலாளர் 

பிாி  
ெசயற்பா  ெதாைக 

( பாய்) 

1 

ெதல் ப்பைள 

கழிவகற்றல்     80,000.00 

2 தண்ணீர் வசதி     80,000.00 

3 ெதாழிலாளர் 
சம்பளம் 

    60,000.00 

4 எாிெபா ள்     80,000.00 

5 

ப த்தித் ைற 

கழிவகற்றல்     60,000.00 

6 தண்ணீர் வசதி   614,000.00 

7 ெதாழிலாளர் 
சம்பளம் 

    33,000.00 

8 மின்சாரம்   100,000.00 

9 ெபா  மண்டபம் 
தி த்தல் 

  290,000.00 

10 

உ வில் 
தண்ணீர் வசதி   135,000.00 

11 மின்சாரம்     15,000.00 

  ெமாத்தம்   1,547,000.00 

ெதா. 
இல. 

பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி  ெதாைக  ( பாய்) 

1 ப த்தித் ைற      2,182,550.00 

2 உ வில்      8,918,267.00 

3 ெதல் ப்பைள      7,596,120.00 

4 ேகாப்பாய்      1,328,847.50 

5 சண் ப்பாய்         779,362.50 

  ெமாத்தம்    20,805,147.50 
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  ெமாத்தமாக நலன் ாி நிைலயங்களின் 
அ ப்பைட வசதிக க்காக  25 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்  ேவைலகள் நைட ெபற்  
வ கின்றன. ேம ம், யாழ், மாவட்டத்தில் 
மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைக க க்காக ம் 
நலன் ாி நிைலய அ ப்பைட வசதிக க்காக ம் 
மற் ம் கு நீர், மலசலகூட வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்  பதற்காக ம் ெமாத்தமாக 
165 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்  ேவைலகள் 
நைடெபற்  வ கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மீள்கு  
ேயறிய மக்க க்கு ட்  வசதிகள் ஏற்ப த் 
திக் ெகா ப்பதற்காக ந ன ெதாழில் 

ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி கு கிய 
காலத் க்குள் 65,000 கைள அைமக்கும் 
திட்டத் க்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
வழங்கி ள்ள . இதற்குாிய ேமல் 
நடவ க்ைககைள என  அைமச்சு 

ன்ென த்  வ கின்ற . 

  நன்றி! 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்கும்ேபா  எனக்குச் சந்ேதாஷ 

மாக இ க்கின்ற . அந்த அறிக்ைகைய நான் ஒ ைற 
ஆராய்ந்  பார்த் விட்  என் ைடய பதிைல உங்க க்கு 
அறிக்ைகயாகத் த கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, what is your point of Order?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ගරු සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවලට 

ෙම් දක්වා සාමාජිකයන් පත් කර නැහැ. මීට කලින් පැවැති 
සම්පදාය, සියලුම මන්තීවරුන්ට තමන් ෙසේවය කරන්න කැමැති 
කාරක සභා 3 බැගින් නම් කර, අත්සන් කර ලිපියක් ලබා ෙදන්න 
කියන එකයි. එවිට අපට වඩාත් වැදගත්වන උපෙද්ශක කාරක 
සභා ෙතෝරා ෙගන එහි ෙසේවය කරන්න කැමැති බව සඳහන් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් 
ෙවලා සිටින ගරු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන්, -විෙශේෂෙයන් නවක 
මන්තීවරුන් 67 ෙදනා පත් ෙවලා සිටින අවස්ථාවක ඒ සියලුම 
මන්තීවරුන්ට- තමන්ෙග් අභිමතය පරිදි ෙම් කමිටු නිෙයෝජනය 
කරන්න පජාතන්තීය ඉඩකඩක් සලසා දීෙම් වගකීම  ඔබතුමා මත 
පැවෙරනවා. එම නිසා අපි කියන්ෙන්, උපෙද්ශක කාරක සභා පත් 
කරන්න කලින්, මන්තීවරුන් ඒ ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවලට 
පත් ෙවන්න තිෙබන කැමැත්ත විමසා බැලීෙමන් පසු ඒ ඒ කාරක 
සභාවලට පත්වීම කරන්න ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්න කියා.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අද සවස රැස්වීමක් තිෙබනවා. අපි එතැනදී ඒ 

සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර ඒකට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 
 

කැලණි ග  ෙඟ් ජලය දූෂණය වීම : නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
களனி ஆற்  நீர் மாசைடதல் : நகரத் 

திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சாின் கூற்  

 WATER  POLLUTION IN KELANI RIVER : 
STATEMENT BY MINISTER OF CITY PLANNING 

AND WATER SUPPLY  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙගෝස්තු මාසෙය් කැලණි ග ෙඟ් සිදු 
වූ ජල දූෂණය පිළිබඳව ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ 
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

1. ඔව්. එය ෆර්නර්ස ් ඔයිල් ෙව්. ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණය 
බියුෙරෝ ෙවරිටාස ් ආයතනය මඟින් සිදු කර ඇත. තවද 
නියුක්ලිය ඇෙරෝමැටික් හයිෙඩොකාබන් විශේල්ෂණය 
පිළිබඳව ඉන්දියාෙව් SGS ආයතනෙයන් වාර්තාවක් 
ලබාෙගන ඇත. ඒ අනුව වි ශේල්ෂණය කරනු ලැබූ 
ඇෙරෝමැටික් හයිෙඩොකාබන් පමාණයන් උපකරණය 
මඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අවම මට්ටමටත් වඩා අඩු 
මට්ටමකින් පවතී. 

2. එම පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ට අනුව 4-ෙමතිලිමයිඩෙසෝල් 
රසායනික සංෙයෝගය අඩංගු ෙනොෙව්. නමුත් රජෙය් රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ද සාම්පල් ලබාෙගන 
විශේල්ෂණය කරන ලද අතර, එහි පතිඵල අනුව තවදුරටත් 
අනාවරණය කරගත හැක. 

3. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිදු වූ 
ෙභෞතික පාඩුව රුපියල් 131,261,300.00 වශෙයන් ගණන් 
බලා ඇත.  සමුදීය පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරියට රුපියල් 
මිලියන 2ක මුදලක් වැය වී ඇත. මීට අමතරව මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිෙය් විශේල්ෂණ ක්ෙෂේත පරීක්ෂණ ඇතුළු 
පසු විපරම් හා ඉදිරි අධ්යයන කටයුතු සඳහා දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙව්.   

4. 1. ඔව්.   

 ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙමම ජල 
දූෂණය පිළිබඳව 2015.08.17වන දින බියගම ෙපොලීසියට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.  තවද, නීතිමය පියවර 
ගැනීම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් බව දන්වා 
ඇත.   

 අදාළ ආයතනෙය් පරිසර ආරක්ෂණ බලපතය 
තාවකාලිකව අත් හිටවන ලදී. 

4.2. නැත.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයකින් පසුව පනවන ලද 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව තාවකාලික පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපතය 21.08.2015 සිට 31.08.2015 දින දක්වා අවලංගු 
කර ඇත. එම ෙකොන්ෙද්සිවලට අදාළ වාර්තා ලැබී ඇති 
අතර, එම වාර්තා විශේල්ෂණය කරමින් පවතී. 

5.1. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල් ගණනය 
කර ෙගවා ඇත.  

5.2. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තක්ෙසේරු 
කරන ලද ෙභෞතික පාඩුව වන රු.131,264,300ක් වන මුදල 
ෙකොකා ෙකෝලා ආයතනය විසින් 23.09.2015 දින ෙගවා 
ඇත. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය හා සමුදීය පරීක්ෂණ අධිකාරිය යන 
ආයතනවලට පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 1.5ක්, රුපියල් 
මිලියන 131ක් හා රුපියල් මිලියන 2ක් වශෙයන් වැය වූ 
මුදල් ඒ ඒ ආයතන විසින් ගණනය කර ඇත. 

6. ඔව්. ඒ සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය පූර්ව ආරක්ෂිත 
උපාය මාර්ගසථ්ාපිත කිරීම ඇතුළු සියලු ෙකොන්ෙද්සි සපුරා 
ඇති බවට දන්වා ඇත. 

7. ඔව්.  

පරීක්ෂණ  

(A) රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තවදුරටත් 
රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතී. 

(B) බලපතය තාවකාලිකව වලංගු කිරීම සඳහා පනවා ඇති 
ෙකොන්ෙද්සි පකාරව ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තා 
විශේල්ෂණය කර මීට අදාළව කර්මාන්තශාලාෙව් 
කියාකාරිත්වය පසු විපරම් කිරීම.  

(C) ෙමම සිද්ධිය මඟින් පරිසරයට සිදු වී ඇති හානිය පිළිබඳව 
තවදුරටත් අධ්යයනය කරමින් පවතී. 

නීතිමය පියවර 

 බියගම ෙපොලීසිය මඟින් මහර මෙහසත්ාත් අධිකරණෙය් 
නඩු අංක B/3696/15 යටෙත් නඩුවක් පවරා ඇත. 
අධිකරණ තීරණය ලැබීෙමන් පසු ඊට අදාළ නීතිමය 
කියමාර්ග ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

8. කැලණි ගඟ ආශිතව පිහිටි මහා පරිමාණ කර්මාන්ත 
ෙතෝරා ෙගන අපජල විශේල්ෂණ සහිතව පසු විපරම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට සැලැසම්ක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් සකස ්කර ඇති අතර, එම සැලැසම් පරිදි පසු විපරම් 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ෙම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අවශ්ය තාක්ෂණික සහාය ලබා 
ෙදනු ඇත.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතා වැදගත් සහ සංෙව්දී 

පශ්නයක්. ෙමොකද, ලක්ෂ හයකට ආසන්න ජල පාරිෙභෝගිකයන් 

ෙවත ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් ලබා ෙදන 
ජලය පිළිබඳව සියයට සියයක සහතිකයක් තිෙබන නිසා තමයි 
ඔවුන් එම ජලය පානය කරන්ෙන්.  

එම ජලෙය් වස තිබුෙණ් නම් ඔවුන් ඒවා පානය කරන්ෙන් 
නැහැ, කිසි ෙසේත්ම. ගරු ඇමතිතුමා කියන පරිදි දැන් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා, ෙකො කා ෙකෝලා සමාගෙමන් furnace oil මුදා හැරීම 
නිසා ජලය අපවිතතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ ජලය 
පිරිසිදු කිරීෙම් කියාවලිය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ගිය වියදමත්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් 
නිරීක්ෂණ වියදමත් පියවා ෙගන තිෙබනවා. ෙකොකා ෙකෝලා 
සමාගම විසින් රුපියල් ෙකෝටි දහතුනයි දශම එකක් -මිලියන 
එකසිය තිස්එකක්- ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයටත්, රුපියල් මිලියන 1.5ක් මධ්යම පරිසර අධිකාරියටත් 
ෙගවා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජලය ෙම් 
රෙට් ජනතාව පාවිච්චි කළා.  අපවිත වූ ජලය පාවිච්චි කිරීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ජනතාවට ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳ 
කරන පරීක්ෂණ කවෙර්ද? ඒ අයට ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොන 
වන්දියක්ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳව මීට පසුව ෙදන සහතිකය 
ෙමොකක්ද? අපි කවුරුත් ෙගදර තිෙබන ටැප් එක ළඟට ගිහින් 
වීදුරුවට වතුර අරෙගන ෙබොනවා. ෙමතැන් සිට, ඒ වතුර සියයට 
සියයක් පිරිසිදුයි කියලා ෙදන සහතිකය ෙමොකක්ද? ජනතාවට 
සිද්ධ වුණා  furnace oil අඩංගු ෙවලා තිබුණ -මා කියන්ෙන් 
furnace oilවලට වඩා විෂ සහිත ෙද්වල් අඩංගු වී තිබුණු බවයි- 
ජලය පානය කරන්න. නමුත් ඇමතිතුමා කියනවා, රජෙය් රස 
පරීක්ෂක වාර්තාව තවම ඇවිත් නැහැ කියලා. අපි ඒක ආපුවාම 
බලමු. ඒ විෂ සහිත ජලය ජනතාවට ලබා දීම ෙහේතුෙකොටෙගන එම 
සමාගෙමන් වන්දියක් ගන්ෙන් නැද්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 20වැනි දා ඒ සමාගෙම් බලපතය අත්හිටුවනවා. 31 වැනි 
දා තාවකාලික බලපතය යළි ලබා ෙදනවා.  බලපතය යළි ලබා 
ෙදන ෙකොට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පනවන ලද යම් 
නිෙයෝග සහ ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක් තිෙබනවා. ඉන් පසුව ෙම් වන 
විට මාස එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත වී තිෙබනවා. දැන් 
ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා, එම ෙකොන්ෙද්සි  
හරියාකාරව කියාත්මක ෙවනවාද කියලා අධ්යයනය කරනවා  
කියලා. ඇත්තටම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසිනුත් 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසිනුත් ලබා ෙදන ලද ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අනුව ඒ සමාගම කටයුතු කරනවා නම් තමයි බලපතය ලබා දිය 
යුතුව තිබුෙණ්. දැන් ෙමතුමා කියන පරිදිම, බලපතය ලබා දීලා 
ඉවර ෙවලා, ඒ වාර්තා මාස එකහමාරක් තිස්ෙසේ අධ්යයනය 
කරමින් තිෙබනවා.  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සහ ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අෙප්ක්ෂා කරන ලද 
තත්ත්වයන්ට අනුරූපී වන පරිදි, අනුකූල වන පරිදි සකස් කරලා 
නැහැ කියලා ඒ වාර්තා වලින් කිව්ෙවොත්, ඊට පස්ෙසේ ඇති වන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
ඉල්ලීම ෙම්කයි. නිසි අධ්යයනයකින් පසුව, ඒ වාර්තා මධ්යම 
පරිසර අධිකාරියත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූල නම් 
පමණක්, ෙම් බලපතය ලබා දිය යුතුයි. එෙසේ නැතිව, බලපතය 
ලබා දීලා ඊට අනුකූලද කියලා විමර්ශනය කිරීම කිසි ෙසේත්ම 
ෙයෝග්ය කටයුත්තක් ෙනොෙව්. ඒ නිසා මා ඇමතිතුමාෙගන් 
විමසනවා - පරිසර ඇමතිතුමා  තමයි වඩාත් ෙහොඳ- ෙම් වාර්තා 
අධ්යයනය කිරීමට ෙපර ෙම්  බලපතය ලබා දුන්ෙන්  ඇයි කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකත් අධිරාජ්යවාදී- 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
දැන් ඉතින් එතුමාට අධිරාජ්යවාදයත් ෙපනිලා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පත්තර හරහා අවශ්ය 
නැති භීතිකාවක් ඇති කරන ව්යාපාරයක් නිරන්තරෙයන් ෙගන 
යන බවක් අපි දකිනවා. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය සහතික වනවා, විෙශේෂෙයන්ම අඹතෙල් සහ බියගම 
පවිතාගාරවල පමිතීන් පිළිබඳව. කැලණි ග ෙඟ් sample points 
12ක් තිෙබනවා. දිනපතා ෙම් sample points 12න්ම samples 
අරෙගන පරීක්ෂණයට ලක් කරලා ජලය පිළිබඳ අෙප් සහතිකය 
ලබා ෙදනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් අඹතෙල් සහ බියගම පවිතාගාර 
ISO 9001, ISO 2008 පමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම බියගම ඒ පමිතීන්ට අනුකූල accredited lab එකක් 
තිෙබනවා. ඒ accredited lab එෙකන් ISO 17025 වැනි පමිතීන්ට 
අනුකූලව කටයුතු කරන බවට සහතික කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ගැන අවශ්ය නැති භීතිකාවක් ඇති කරන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. ෙම් සිද්ධිය වාර්තා වුණු විගසම අපි ජලය ෙබදා හැරීම 
නැවැත්තුවා. නවත්වලා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, ඒ වාර්තා ලබා ෙගන- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් තමයි පශ්නය ආෙව්. තිෙබන 

තත්ත්වයට වඩා ජලය ෙවනස්, ෙවනත් අපවිත  ෙද්වල් මුහු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා, පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් පශ්නය එන ෙතක් ෙම් 
තත්ත්වය තිබුණා. එෙහම නැතිව, ජලපවාහන මණ්ඩලය 
පරීක්ෂණ කරලා වතුරට වස මිශ ෙවලා තිෙබනවා කියලා ෙසොයා 
ගත්තා ෙනොෙවයි. පානය කරන ලද  ජනතාව කිව්වා, "ෙම්වා වතුර 
ෙනොෙවයි,  ෙම් වතුරට ෙවන ෙවන ඒවා කලවම් ෙවලා තිෙබනව 
බවක් දැෙනනවා"  කියලා. ඉතින්, ජනතාව කියන ෙතක් ඉන්න 
පවිතාගාරවලින් වැඩක් තිෙබනවා ද?  ISO 9001  ෙවන්න පුළුවන්, 
ISO 9002 ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ෙමොනවා ගත්තත් වැඩක් නැහැ, 
අවසානෙය්දී මිනිසුන්ට ෙබොන්න දීලා තිෙබනවා නම්, විෂ සහිත 
ජලය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔය හැෙමෝම එකතු ෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරද්දී disturb කරන්න එපා.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Vibration damage එකක් සිදු ෙවලා ඊට පස්ෙසේ ජලයට 

අපදව්ය මිශ වුණා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. පිළිෙගන, ඒකට 
අදාළ වූ පියවර අරෙගන තිෙබනවා; අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ කරලා 
තිෙබනවා. පරිසර අධිකාරිෙය් ඒ පමිතීන්ට අනුකූලව ෙම් සමාගම 
කටයුතු කළ යුතුයි කියන ඒ ෙකොන්ෙද්සිය මත නැවත ඒ බලපතය 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා මහ ජනතාවට ඒ සහතිකය ලබා ෙදනවාද?  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ සහතිකය ලබා ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි. ෙම් සිද්ධිෙයන් පසුව, කැලණි ග ඟ ෙදපැත්ෙත්ම 
තිෙබන විශාල පරිමාණෙය් කර්මාන්තශාලා හැත්තෑ ගණනක් 
ගැන  ඊට වඩා පසු විපරම් කරලා, නීතියට අනුකූලව කළ යුතු හැම 
ෙදයක්ම  කරන්න කියලා අපි නිෙයෝග පනවලා තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.00 p.m. to 6.30 
p.m.. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට පථම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. මීට ෙපර 
ෙදවතාවක් ඔබතුමා මුණ ගැහිලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කටයුතු කිරීෙම් දී ඇති වී තිෙබන ගැටලු ගැන කරුණු ඉදිරිපත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා. පක්ෂ කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම විවාද සඳහා කාලය ෙවන් කිරීෙම් පශන්, පක්ෂ 
නායක රැස්වීම් ඇතුළු අෙනකුත් කාරක සභාවල නිෙයෝජනය 
පිළිබඳ පශන් සම්බන්ධෙයන් හා කලින් තිබුණු පූර්වාදර්ශ අනුව 
ඒ ඒ පක්ෂවලට අයිති හිමිකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළා. ඒ කිසිවක් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ෙම් 
දක්වා ඔබතුමා අපට දැනුම් දීලා නැහැ. අපි ෙපෞද්ගලිකවත්, ඒ 
වාෙග්ම සාමූහිකවත් ෙදවතාවකට වඩා ඔබතුමා සමඟ ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත් ඒ 
සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පශන්ය ඇද, ඇද යන්ෙන් නැතුව කරුණාකර ඔබතුමාෙග් 
නිශච්ිත තීරණය අපට දැනුම් දීමට පියවර ගන්න කියලා ෙම් 
ගරු සභාව ඉදිරිපිට දී ඔබතුමාට දැනුම් ෙදනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. එදාත් මා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් 

සභාෙව් තිෙබන පතිපත්ති කියාත්මක වන ආකාරයට කටයුතු 
කරන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම් දීත් අපි 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා යම් යම් තීරණ ගත්තා. ඒ අනුව 
අවසාන තීරණය ෙම් සතිය තුළ දී මා තමුන්නාන්ෙසේට ලබා 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි පිළිගන්ෙන් 

පක්ෂ හයයි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක තමයි මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ හයයි අපි පිළිගන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගත්ෙත් නැහැ, -   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි.  [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීම්] 

එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පිළිගන්ෙන් පක්ෂය හයයි. අපි එතුමන්ලාව පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාෙව් සම්පදාය අනුව මම තීරණයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන කිහිප වතාවක්ම 

කියා තිෙබනවා. ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්, මම කිව්වා. අවසාන තීරණය මම දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනත්  මම 

ඔබතුමාට ඉතාම කාරුණිකව දන්වන්න කැමැතියි. 2004 දී පැවැති 
මහ මැතිවරණයට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙයන් තරග කළා. ඊට පසුව ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අවුරුද්දක් ඇතුළත ඉන් ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීන පක්ෂයක් හැටියට ඒ පක්ෂයට ඇති 
අයිතිවාසිකම් පිළිගත්තා. ඒ පූර්වාදර්ශයත් ෙමතැන තිෙබනවා. පසු 
ගිය මැතිවරණයටත් අප එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් 
තරග කළාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් හිටිෙය් ඒ අයිතිවාසිකම් 
පිළිගත් තත්ත්වයක් යටෙත්යි. දැන් ෙමතැනට විතරක් අලුත් වූ 
කමයක් ෙමොකක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කරුණාකර 
ඔබතුමා ෙම් තීරණය ගන්න ඕනෑ සභානායකතුමාෙග් නිගමන 
අනුව ෙනොෙවයි. ෙම් තීරණය ඔබතුමා ගන්න ඕනෑ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙතක් පැවැති පූර්වාදර්ශයන් අනුවයි. 
කරුණාකර ඔබතුමා ඒ පූ ර්වාදර්ශයන්ට පිටුපාන්න යන්න එපා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ තීරණය  ගන්ෙන් මමයි.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.   

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ පක්ෂ 
ගණනාවක්  සිටියා. ඒ පක්ෂ ගණනාව හැටියට ආණ්ඩු පක්ෂය 
තුළත් පක්ෂ නායකයන් පිළිගත්තා. ඒ අනුව තමයි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් කාලය ෙවන් කෙළේ. විපක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතුමා ෙමොනවාද දන්ෙන්?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අයිතිවාසිකම් යට කර ෙගන යන්න 

ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම කරන්න බැහැ.  [බාධා කිරීම්] අපව කටින් බය 

ගන්වන්න බැහැ.  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මා සම්පදාය අනුව කටයුතු කරලා,  ඒ ගැන ෙම් සතිෙය්  

තීරණයක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙනෝනා ෙරදි කෑලි ගන්ෙන් කර්මාන්තවලින්,  - [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, වාඩිෙවන්න. ගරු 

සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පුන පුනා කථා කිරීම ගැන 

මම විරුද්ධයි. ඔබතුමා තීරණයක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන පක්ෂ අප ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අෙප් සම්පදායක් තිෙබනවා. ඒ අනුව කියා කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්වා පක්ෂය ඇතුෙළේ පක්ෂ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කලින් ගණන් ගත්ෙත් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සම්පදාය ෙවනස්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 

එල්ලිලා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැහැ. ෙමතුමන්ලා hijack 
කරලා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද? [බාධා 
කිරීම්] ෙමතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එල්ලිලා 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, point of Order 

එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] එතුමාට ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is a point of Order being raised by Hon. Nalin 

Bandara Jayamaha.  
     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවත්, මමත් පක්ෂයක් විධියට ලියා පදිංචි 
වුෙණොත් මටත් ඉස්සරහා ආසනයක් ගන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් 
මටත් ඉස්සරහා ආසනයක් ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට මටත් ෙවනම 
පක්ෂයක් තිෙබනවා ෙන්.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

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

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාත් කියපු කාරණය ගැන මා යළිත් සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. පක්ෂ කිහිපයක් එකතු වී පිහිටුවා ගන්නා ෙපරමුණක් තුළ 
තිෙබන පක්ෂ සියල්ලම, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු වන කටයුතුවලදී 
පක්ෂ හැටියට   මීට ෙපර සිටි ගරු කථානායකතුමන්ලා  විසින්  
පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙහම නැහැ කියලා කියන්න එපා. ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව තමයි ඡන්දය දීලා පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරුන් පත් 
කර එවන්ෙන්. මන්තීවරුන්ෙග් කටවල් වහන්න පාර්ලිෙම්න්තුව 
කටයුතු කරනවා නම් විශාල ෙලසම මානව අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වන්ෙන් එමඟිනුයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙබොෙහොම 
පෙව්ශෙමන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කරන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. එය කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් සැබෑ විපක්ෂය නිහඬ කරන්න 
උත්සාහයක් දරනවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම උත්සාහයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] ෙම් 

ගරු සභාෙව් සම්පදායක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්]  එවැනි කිසිම 
උත්සාහයක් නැහැ.  

 
 

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

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා, මා කථා කළාට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] මා තවත් විනාඩියක් පමණයි ගන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, -  

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට - සැබෑ විපක්ෂෙය් පක්ෂ 

හැටියට - කථා කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අෙනකුත් කටයුතු ෙමෙහයවීෙම්දීත්,  ෙත්රීම් කාරක සභා ආදියත් 
අප විසින් නිෙයෝජනය වන්නට ඕනෑ. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය.  

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සම්පදායක් තිෙබනවා. මම 

ඒ සම්පදාය අනුව කියා කරන්නම්.  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා මෙග් අදහස් දැක්වීම නවත්වන්නයි හදන්ෙන්. ගරු 

සභානායකතුමා ඡන්දයක් ගැන කථා කරපු එක ෙමයට අදාළ 
නැහැ. රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සියල්ලම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ හැටියට.  

 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙවන ෙවනම - [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Are you going to deny that? I challenge you to deny 

that. -[Interruption.] I have the letter with me - the Hon. 
Prime Minister's letter.   

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමන්න, අගමැතිතුමාෙග් ලියුම.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොරු ලියුමක්. සභාගත කරන්න කියන්න.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ෙමතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්,  පක්ෂ පිළිගන්ෙන් 

නැහැ කියලා?  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔතැන ලියුමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් අය කියන ඒවා කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා.    

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පිහිෙටන් තමයි ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. යූඑන්පී එෙක් 
පිහිෙටන් ෙනොෙවයි ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඒක මතක 
තියාගන්න. ඔබතුමා ආෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පිහිෙටන්. 
දැන් කථා කරනවා ෙවනත් ෙදයක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] Let Hon. Rauff 

Hakeem speak. -[Interruption.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් ආෙව්ගශීලිව හඬ නඟන 

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් ඒ ආෙව්ගය මම 
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පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඒ ආෙව්ගය තිබිය යුතුමයි. ඒක 
ෙහොඳයි; පජාතන්තවාදයට ෙහොඳයි. ෙම් සභා ගර්භය තුළ දැන් 
එතුමා  ෙම් විධියට කථා කළාට, අවස්ථාවාදිව කථා කරන්න බැහැ.  
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි  මටත් ඕකම සිදු වුණා. මාත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙකොටස්කාර පක්ෂයක් හැටියට තරග කළා 
කිව්වා. ඒ නිසා මෙග්ත් අයිතිවාසිකම් ෙම් වාෙග්ම අහිමි වුණා. 
එතෙකොට ෙමතුමා තමයි පධාන සංවිධායක හැටියට ඒ 
අයිතිවාසිකම් මට අහිමි කෙළේ.  [බාධා කිරීම්] එෙහමනම් ඒකට 
ෙමොකක්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්?[බාධා කිරීම්] අවස්ථාවාදීව කථා 
කරන්න එපා.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්.  ෙමතුමා  මෙග් නම 

සඳහන් කළා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.  [බාධා 

කිරීම්] He did not mention a name.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have no conflict with the Hon. Rauff Hakeem. 

Whether he belongs to the UNP,  SLFP or any other 
party, he is jumping from one side to another every year. 
That is his choice. But, that decision was given by the 
Hon. Speaker, not by me, Hon. Rauff Hakeem.  So, you 
better correct yourself.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම්දී යම් යම් තීරණ ගත්ත බව ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාත් ඇවිත් විවිධ 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  මට අනුගමනය කිරීමට සම්පදායන් 
තිෙබනවා;  යම් යම්  රීති තිෙබනවා. ඒවාත් බලලා, ඒ වාෙග්ම 
පක්ෂ නායකයන්ෙග් අනුමැතියත් විමසා, අදහස් විමසා, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් විමසා ෙම් සතිය තුළ තීරණයක් ලබා 
ෙදන්නම්.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පූර්වාදර්ශත් අනුගමනය 

කරනවා ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පූර්වාදර්ශ ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල තිබුණා.  ඒවාට ෙහේතු තිබුණා, 

ගරු මන්තීතුමා.  ඒ නිසයි කියන්ෙන් මට ඒවා බලලා තීරණයක් 
ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඔබතුමන්ලාට 

අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  කථා කිරීෙම් 
නිදහස මම පිළිගන්නවා.  කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි.  
ෙමොකද, අපත් ඒ ගැන කථා කළා. ඉතින් කථා කිරීෙම් නිදහස 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා ෙදන්නම්. ඒ අවස්ථාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා ෙදන්නම්.  ඒකට බාධා ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  නමුත් සම්පදායන් තිෙබනවා.  ඒ සම්පදායන් 
අනුගමනය කරන්න මට සිද්ධ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථා කිරීම එකක් විතරයි.  නමුත් 

ඔබතුමන්ලාෙග් රජය දැන් ෙම් ඉදිරිෙය්දී ෙගන යන්නා වූ 
කියාදාමෙය්දී සියලු පක්ෂවල සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.  
එතෙකොට ඒ සහෙයෝගය ඉල්ලනෙකොට ඔය ගන්නා නිගමනය 
මත ද අපි සමඟ ඔබතුමන්ලා වැඩ කරන්ෙන්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමන්ලා කියූ එම ඉල්ලීම අපි සලකා 

බලනවා.  ෙම් සතිය ඇතුළත ඒ තීරණය ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔය කියන ෙදෙගොල්ලන්ෙග් සම්මුතිෙයන් පමණක් යන්න 

පුළුවන් ද? එෙහම රටක් ෙගනියන්න බැහැ. සියලු පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් අදහස්වලට කන්ෙනොදී 
ෙකොෙහොමද ඔය කියන යහ පාලන පතිපත්තිය ෙගන යන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්? 
කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමා අපක්ෂපාතීව කියා කරයි 
කියලා අපි ඔබතුමා ගැන යම් විශ්වාසයක් තැබුවා. සම්පදායයන් 
ෙදස බලා, ඒ වාෙග්ම රෙට් අනාගත අරමුණු ගැන බලා කාෙග්ත් 
සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට අවශ්ය වන විධියට කටයුතු කරන්න 
කියලා ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි මම ඒ සම්පදායන් ගැන බලලා, අතීතෙය් තිබූ 

සම්පදායන් ගැනත් අනික් අවස්ථා ගැනත් බලලා ෙම් සතිය 
ඇතුළත ඒ තීරණය ලබා ෙදන්නම්.   

මීළඟට සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී, ෙත් සහ රබර් සඳහා සහතික මිල  
ெநல், ேதயிைல மற் ம் இறப்ப க்கான    

உத்தரவாத விைல  
 CERTIFIED PRICE FOR PADDY, TEA AND RUBBER 

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ෙයෝජනාව මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙමො ෙහොත, අෙප් රෙට්  උතුර, 
දකුණ, නැෙගනහිර, බස්නාහිර, කඳුකරය යන සෑම පළාතකමත්, 
සෑම දිස්තික්කයකමත් ජනතාවත්, රෙට් ආර්ථිකෙය් පධාන 
නිෂ්පාදන  කියාවලියත් සම්පූර්ණෙයන් අනතුරට පත්වී තිෙබන 
ෙමොෙහොතක්; වී, ෙත් සහ රබර් සහතික මිල කියාත්මක කිරීමට 
රජය ගත් උත්සාහය සම්පූර්ණෙයන් අසාර්ථක වී තිෙබන 
ෙමොෙහොතක්.   

2015 අය වැය මඟින්  වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක 
සහතික මිලක් ද, ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක සහතික 
මිලක්  සහ RSS 1 රබර් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 350ක සහතික 
මිලක් ද  රජය මඟින් නියම කරනු ලැබ,  ඒ ක්ෙෂේතවල ජනතාවට;  
වී ෙගොවීන්ට, රබර් නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින ජනතාවට, කුඩා සහ 
මහා පරිමාණ වශෙයන් ෙත් නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින අයට එය 
ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා.  අද ඒ ෙපොෙරොන්දුව අසත්යයක් 
බවට පත්වී තිෙබනවා.  රජය අසත්ය පකාශ කළාට කමක් නැහැ.   
නමුත්  ෙම්වාෙය් ජීවත් වුණු ජනතාව අද පත්වී තිෙබන භයානක 
අන්තරාදායක තත්ත්වයට වහාම රජය මැදිහත් කරවා ගැනීම 
සඳහායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන්.   

ෙවෙළඳ ෙපොළ පාලනයට පමාණවත් වී ෙතොග මිල දී ගැනීම 
සඳහා ෙමෙතක් වැය කරන ලද රුපියල් මිලියන 7,300 පමාණවත් 
ෙනොවන බව අද රජය පිළිෙගන තිෙබනවා.  අද ෙගොවි ජනතාවට වී 
කිෙලෝවක් විකුණන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කීයට ද? රජය රුපියල් 
50ට වී කිෙලෝවක් ගන්නවා කිව්ව ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කර 
තිෙබනවා ද? අද වී කිෙලෝවක් මිල දී ගන්ෙන් රුපියල් 29ට, 
රුපියල් 30ට. සමහර තැන්වල ඊටත් වඩා අඩුයි. ෙගොවි ජනතාව 
විශාල අර්බුදයකට අද මුහුණ පා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, වී ෙගොවීන් තම අස්වැන්ෙනන්  
ෙකොටසක් තමන්ෙග් පවුල ජීවත් කරවීම සඳහා තබාෙගන අනික් 
ෙකොටස අෙළවි කරන බව ඔබතුමා දන්නවා. එෙසේ අෙළවි කර 
ලබා ගන්නා ආදායෙමන් තමයි ඔවුන් ඊළඟ කන්නය සඳහා 
සූදානම් ෙවන්ෙන්. ඔවුන් ණය ගන්නවා. ඔවුන් කෙඩ්ට ණයයි; 
බැංකුවලට ණයයි; ෙගොවිජන ෙසේවා බැංකුවලට ණයයි. රජය ෙම් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ෙම් විහිළුව කරෙගන යන්ෙන් ඇයි, ෙම් 
හානිදායක තත්ත්වය ඇති කරන්ෙන් ඇයි කියලා අප ඉතාම 
ඕනෑකමින් ෙම් අවස්ථාෙව් රජෙයන් පශ්න කරන්නට ඕනෑ.  

රජය ෙම් ගැන කථා කළා ඇති. ඔබතුමන්ලා ජනවාරි මාසෙය් 
08 වැනි දා තමයි ආණ්ඩු බලය ලබා ගත්ෙත්. අද අප ඉන්ෙන් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්. ෙහට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 08 වැනි දා. ෙම් 
මාස දහය තුළ ආණ්ඩුව වී මිල සථ්ාවර තත්ත්වයකට ෙගෙනන්නට 
අසමත් වී තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමා පධාන ආණ්ඩුවට අප 
කියනවා, ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවක් අද අන්තරායදායක 
තත්ත්වයකට වැටී තිෙබනවාය කියලා. එක පැත්තකින් කියනවා,  

ෙම්වා ගබඩා කරන්න තැන් නැහැ කියලා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉඳ ෙගන අවුරුදු විස්සක් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා. ආණ්ඩුව 
අරෙගන දැන් ඒ කථාවම කියනවා. කිව්ෙව්   අසත්ය ෙනොෙවයි නම් 
ඡන්දයට කලින් තමුන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව සූදානම් 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රජය පැවති කාලෙය් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට වී මිල දී ගැනීමට සහතික 
මිලක් ලබා දුන්නා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු බාර වන ෙකොට ඒ අමාත්යාංශ  හරහා 
මුදල් ලබා දුන්නා. ෙපෞද්ගලික වී මිල දී ගන්නන්ට ෙව්වා, රජෙය් 
ගබඩාවලට ෙව්වා, දිසාපතිවරුන්ට ෙව්වා ෙම් පහසුකම් ලබා දීලායි  
ෙම් තත්ත්වය සමනය කර ගන්නට සහ ෙගොවි ජනතාවෙග් ජන 
ජීවිතය ආරක්ෂා  කර ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ්, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

2015 අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ෙත් හා රබර්වලට සහතික මිල 
කියාත්මක කිරීම සඳහා පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 5,000ක් සහ 
රුපියල් මිලියන 3,600ක් ෙවන් කරනු ලැබූව ද, එකී මූල්ය සම්පත් 
සහතික මිල කියාත්මක කිරීම අරබයා ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම 
ෙලස උපෙයෝජනය කිරීමට රජය අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 04 වැනි දා, “the Sunday Times” 
පුවත් පෙත් පළ වුණු ලිපියක් මා කියවන්නට කැමැතියි. I just 
want to make a  reference to "the Sunday Times” of October 
4th, a very interesting newspaper, which has a lot of 
connections to the family of Hon. Prime Minister.   

ෙම් පත්තරෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? වැවිලි කර්මාන්ත  ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා, දැන් ෙත් මිල  සම්පූර්ණෙයන් පහළට වැටිලා 
කියලා. එහි  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"Tea auction prices in 2014 which started out in January at  
Rs.509.78 per kg came down to Rs. 443.04 in December and 
continued to fall to Rs. 396.55 in May but then picked up marginally 
to Rs. 400 and then dropped again to Rs. 385.51 in August this  
year. "  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙත් කර්මාන්තෙය් නිරත වී සිටින 
සුළු ෙගොවීන් වාෙග්ම සාමාන්ය ජනතාවත් ෙත් වගාව සඳහා 
උනන්දු  කළා; ෙත් වවන්න ඔවුන්ට උදවු දුන්නා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
අද සම්පූර්ණෙයන් අඩපණ ෙවලා අවුල් ජාලයක් බවට පත් ෙවලා  
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයම තමයි රබර්වලටත් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. 
වැවිලි කර්මාන්ත ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා, "සල්ලි 
නැහැ, සල්ලි නැති නිසා ෙම් ආධාර දැන් ෙදන්න බැහැ, ඒක අපි 
නවත්වනවා" කියලා. දැන් ඒ ආධාර ලබා දීම නවත්වලා 
තිෙබනවා. රබර් සඳහා දුන්නු ආධාර නවත්වලා තිෙබනවා. රබර් 
කර්මාන්තයටත්, ෙත් කර්මාන්තයටත්, අෙප් රෙට් ෙක්න්දීය 
නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින වී ෙගොවිතැනටත් ඇති වී තිෙබන 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයට ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව හැටියට ඔබතුමන්ලාට 
වැඩක් කර ගන්න බැරි ද, ඔබතුමන්ලාට ඒ සඳහා සල්ලි නැද්ද, 
තිෙබන සල්ලි ෙබදා ගන්න බැරි ද කියන පශ්න තමයි ෙගොවි 
ජනතාවෙග් සහ නිෂ්පාදකයාෙග් පැත්ෙතන් අප අහන්ෙන්. අද                      
ශී ලංකාව තුළ ලක්ෂ සංඛ්යාත වී  ෙගොවීන් ද, ෙත් හා රබර් 
වැවිලිකරුවන් ද ඉතිහාසෙය් කවර දිනකවත් ෙනොවූ අයුරින් 
පීඩනයට ලක් වී තිෙබනවා. වී විකුණාගත ෙනොහැකිව දිගු 
ෙපෝලිම්වල දින ගණන් රස්තියාදු වී හිස් අතින් ආපසු ෙගදර යන 
ෙගොවීන් ෙමන්ම, ස්වකීය අස්වැන්න ඉතා අඩු මිලට ෙවෙළඳුන්ට 
හා ජාවාරම්කරුවන්ට විකුණා අලාභ විඳ දරා ෙගන ෙලොරිවලින්, 
ට්රැක්ටර්වලින් ආපහු යන ෙගොවීන් දින පතා රූපවාහිනිෙයන් දැක 
ගන්න ලැෙබනවා.  

වගා ණය ෙගවා ගත ෙනොහැකිව ෙසෝ සුසුම් ෙහළමින් ලත වන 
ෙගොවීන්ෙගන් යැපුම් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය මුහුණා පා ඇති 
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අර්බුදය ෙත්රුම් ගත යුතුය කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ආණ්ඩුවට 
කියනවා. 

කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඇතුළු සමස්ත ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ 
දී සිටින මිල හා මූල්ය අර්බුදය ෙහේතුෙවන් ෙත් කර්මාන්තශාලා 
එකින් එක වැසී යෑම ආරම්භ වී තිෙබනවා. ෙමම භයානක 
අනතුරට අපි ආණ්ඩුෙවන් පැහැදිලි පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ෙබොෙහොමයක් පෙද්ශවල රබර් කිරි කැපීම නවතා දමා ඇති 
අතර, එකී කර්මාන්තෙයහි නියුතු විශාල පිරිසකෙග් ජීවෙනෝපාය 
අහිමි වී තිෙබනවා. ෙම්වා පවත්වා ෙගන යන්න නම්, ඒ සඳහා 
කම්කරුවන් ෙයොදවන්න ඕනෑ. ආදායමක් නැතිව ෙකොෙහොමද 
කම්කරුවන් ෙයොදවන්ෙන්. වල් ෙනලන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි 
වැවිලි කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් ඒ 
අයට ෙගවන්ෙන් කවුද? කිසිම ආදායමක් නැති තත්ත්වයකට ෙම් 
ක්ෙෂේත පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් පමාණය සම්පූර්ණෙයන් 
දුන්ෙනත් නැහැ. අඩයි දුන්ෙන්. ආණ්ඩුව පුරසාරම් ෙදඩුවාට අද ඒ 
අඩත්  ලබා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා.  

උක්ත කරුණු අනුව ශී ලංකාෙව් වී, ෙත් සහ රබර් වගාෙව් 
නියුතු හා ඒ මත පදනම්ව ජීවෙනෝපාය සකසා ගනු ලබන ලක්ෂ 
සංඛ්යාත ජනතාවක් මුහුණ දී ඇති සුවිශාල අර්බුදෙයන් රට ෙගොඩ 
ගැනීම සඳහා රජය මඟින් කඩිනමින් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
සලසා ෙදන ෙලසට ද, එෙතක් රජෙය් මූල්ය හිඟතාව නිසා නවතා 
දමා ඇති සහතික මිල ලබා දීම වහාම ආරම්භ කරන ෙලසටද 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා ෙමොන යම් ෙහෝ ආකාරයකින් මූල්ය 
පතිපාදනය ලබා ෙදන්න.  

ගරු සභානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර 
කනගාටුෙවන් වුවත් මා ෙම් කාරණාව කිව යුතුයි. දැන් මුදල් 
ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය විතරයි. එතුමා 
භාණ්ඩාගාර ඇමති. මුදල් තිෙබන්ෙන්, බැංකු ටික තිෙබන්ෙන් 
ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් යටෙත්. අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබන්ෙන් තවත් ඇමතිවරෙයක් යටෙත්. ශී ලංකා මහ බැංකුව 
තිෙබන්ෙන් අගමැතිතුමා යටෙත්. ෙම් හතර පූට්ටුව එකතු ෙවලා 
ෙහෝ ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැන් කරන ජනතාවත්, රබර් වගාව කරන 
ජනතාවත්, ෙත් වගාව කරන ජනතාවත් එම කර්මාන්ත අත හැර 
දමා අනාථ වන්නට මත්ෙතන් මැදිහත් ෙවන්න. ආණ්ඩුෙව් 
පිළිෙවත සහල් නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියාට උදවු ෙනොදී 
ඇෙමරිකානු පිටි ෙගනැල්ලා ලංකාවට ෙදන්න නම් ඒකත් 
කියන්න. ෙමොකද, ඔබලා වන්දනා කරන්ෙන් එවැනි ෙමෝඩ 
පතිපත්ති බව අපි ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා.  

ෙගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනෙය් ෙයදිලා, නිෂ්පාදන අපනයනය 
කර රටට ආදායමක් ලබා ෙදනවා. ඒ ලැෙබන අපනයන ආදායම 
රෙට් ඉතුරු කරනවා නම්, ෙම්ක තමයි ජාතික ආර්ථිකයක ෙකොඳු 
නාරටිය වන්ෙන්. මම මීට වඩා- [බාධා කිරීමක්] මම ඇෙමරිකාෙව් 
ඉෙගන ගත්ත නිසායි කියන්ෙන්. ඔබතුමා කියවා බලන්න 
ඇ ෙමරිකාෙව් ජනාධිපති තරගය ගැන. කවදාවත් නැති විධියට දැන් 
ඇෙමරිකාෙව් ජීවත් වන දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් තරගෙය්දී 
කටයුතු කරනවා. Hon. Speaker, 51 million people in the US 
are living on food stamps. So, do not think that the US is 
having a rosy economy and you all will have lucky chances 
of getting funding. It is not going to be so. Let us accept this 
serious situation. 

I do not want to take more time. ගරු කථානායකතුමනි, 
අෙනක් අයට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසා ෙම් 
කාරණාව කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නයි යන්ෙන්. අද 

කම්කරුවන්ට ලැබිය යුතු EPF පමාද වනවා, ETF පමාද වනවා. 
ෙගොවි ජනතාව ගත්ත ණය අය කර ගැනීම සඳහා ගන්න කියා 
මාර්ග වහාම අත් හිටවන්න කියා මම රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
රබර් වගාව සඳහා ඒ අය ගත්ත ණය ෙවනුෙවන් බැංකු කටයුතු 
කිරීම වහාම අත් හිටුවන්න. ෙත් වගාව සඳහා ගත්ත ණය ගැන 
කටයුතු කිරීම වහාම අත් හිටුවන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා කුඩා ෙත් වතු නිෂ්පාදන ව්යාපාරෙය් 
ආරම්භකයා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් පශ්නය. ඒෙක් වහන්න 
ෙදයක් නැහැ. පශ්නයක් තිෙබනවා. පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම 
සඳහා රජය මැදිහත් ෙවන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 

මහතා. 
 
 

[අ.භා. 1.54] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා මිත ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව මම ස්ථීර කරනවා. අපි 
රජයත් සමඟ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. නමුත්, ඒ පතිපත්ති 
කියාත්මක කිරීෙම්දී පරිපාලන සහ ෙවනත් අර්බුද රෙට් ඇති 
ෙවනවා නම්, ඒවාට පතිකර්ම  දුප්පත් ජනතාවට ලබා ෙදන්නට 
කැබිනට් මණ්ඩලය තුළත්, ඉන් පිටස්තරවත් අපි අරගළ කරනවා 
කියා මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ඒ ජනතාවෙග් පශ්න අපි 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

දැන් බලන්න. ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ පතිපත්ති ගැන අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. වී කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 50ක් 
කරනවා නම්, ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 80ක් කරනවා 
නම්, රබර් කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 350ක් ෙගවනවා නම් අපි 
විරුද්ධ නැහැ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙහොඳ ෙද් කියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා විශාල 
අවුලක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රැකියා 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිම රැකියා පමාණයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය්. ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් අඩු පාඩුවක් වුෙණොත්, පසු බෑමක් වුෙණොත් ෙම් රෙට් 
අති විශාල ජනතාවකට, තවත් විධියකින් කියනවා නම් අපට 
ඡන්දය දුන්න ජනතාවට ෙනොෙයක් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ 
පාන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ 
පතිපත්තිය ෙහොඳ වුණාට ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී ඇති වන 
ගැටලු ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්නලා දීලා ඒවාට පතිකර්ම ලබා 
ෙදන්න.  

දැන් බලන්න. ෙම් රෙට් පධාන කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 
නිෂ්පාදන තමයි වර්තමාන ආර්ථිකෙය් සාර්ථකම ෙකොටස ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා අද ෙම් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කර  තිෙබනවා. ඒක එක පක්ෂයක ජයගහණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සියලුම පක්ෂ එකතු ෙවලා -කුඹුරු පනත 
තිබුණා, මහවැලිය තිබුණා, සහන මිලට ෙපොෙහොර ලබා දීම සිදු 
වුණා, වාරිමාර්ග පහසුකම් තිබුණා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම එකතු කර- 
අද ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බවට පත් කර තිෙබනවා. නමුත් 
පරිපාලනය තුළ විශාල අර්බුද ඇති කර තිෙබනවා. බලන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "Mid-Year Fiscal Position Report - 
2015" එක.  අඬු බඬු කපාපු මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ඒ වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා, 2015 වර්ෂෙය් 
මුල් කාර්තු ෙදෙක් අෙප් ආර්ථිකය ඇදෙගන යන්ෙන් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙය් ඇති වුණු වර්ධනය නිසා බව.  කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් 
අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා, ෙසේවා ක්ෙෂේතෙයන් අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙවයි. මම අලුත් වාර්තාවක් බැලුවා. ඒ 
වාර්තාවට අනුව අෙප් සංචාරක ඉලක්කවලට අපට යන්න බැහැ. 
පිට රටින් ෙම් රටට එන විෙද්ශ විනිමය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මම 
ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් දැවැන්ත 
අර්බුදයකට මුහුණ දුන්න රටක් බව. අපි ඒකට විසඳුම් ෙසොයන්න 
ඕනෑ.  

දැන් බලන්න. වී පශ්නය වී මිලදී ගැනීෙම් පමාණයට ලඝු කර 
තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට දන්නවා, අෙප් වී වගා 
ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් නිෂ්පාදනය තිෙබනවාය කියලා.  ඒවා මිලදී 
ගැනීම තිෙබනවා. සාධාරණ මිලක් ෙගවීෙම් පශ්නය තිෙබනවා. 
ඊට පසු ඒවා ෙකටීෙම් සහ ගබඩා කිරීෙම් පශ්න තිෙබනවා. ෙබදා 
හැරීෙම් පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා රැක ගැනීෙම් පශ්න - 
post-harvest crisis-  තිෙබනවා. ඒක සංකීර්ණ පශ්නයක්. ඒ 
පශ්නෙය් සංකීර්ණභාවය ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව, පතිඵල 
බලන්ෙන් නැතිව වී ගන්න පමාණය විතරක් ගැන හිතලා ජනපිය 
ෙවන්න තීන්දු ගත්තාම මුළු ක්ෙෂේතයම අර්බුදයට පත් ෙවනවා.  
"මුදල් ෙවන් කළා" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වාට ෙමොකක්ද පසු 
බිම? හැම දාම ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනෙයන් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, සියයට 15ක් විතරයි රජය මිලදී 
ගන්ෙන්. ෙමච්චර මුදල් ෙවන් කළා කියා ආඩම්බරෙයන් පකාශ 
කරනවා. නමුත් වී නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 85ක් තරම් අති විශාල 
පමාණය ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මුදලාලිලා මිල දී ගන්ෙන්. 
සමස්ත වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15ක් මිල දී ගන්න අපි ෙමච්චර 
වියදම් කළා කියා ෙමතැනට ඇවිල්ලා පුරසාරම් කිව්වාට ෙම් 
පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ.  අද වන විට පශ්නය  ෙවනත් 
පැත්තකට ගිහින් තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන කියා 
තිෙබනවා. හැම ෙදනාම රජයට වී විකුණන්න හදනවා. ඉස්සර 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15ක් ගත්ත රජයට පුළුවන්ද, එක 
කන්නයකදී සියයට 100ක් වී ගන්න?  

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය, ඔබතුමිය ඒ ගැන 
දන්නවා ෙන්. අම්පාෙර් ඒ විධියට ගන්න පුළුවන් ද? අම්පාෙර් හැම 
ෙගොවියාෙග්ම වී නිෂ්පාදන රජයට ගන්න පුළුවන්ද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ගන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. 
නමුත් තව විශාල ෙකොටසක් තිෙබනවා ෙපෞද්ගලික මුදලාලිලාෙග් 
කටයුතු තුළ. අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් හැම ෙගොවියාම තමන්ෙග් 
වී ටික රජයට විකුණන්න ගිහිල්ලා ඒක කර ගන්න බැරිව 
ළතැවීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය පිළිගත්ෙත් නැත්නම් මුළු රටම 
ෙලොකු අර්බුදයකට යනවා. ඉස්සර guaranteed price scheme 
එකක් තිබුණා. නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක්, 30ක් රජය ගත්තාම 
අෙනක් ටික ඉෙබ්ම ඒ ගණනටම ඉස්සිලා යයි කියලා තමයි 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ, අෙනක් පැත්ත 
ෙවන්ෙන්. වී ටික විකුණා ගන්න බැරි ෙගොවියා කීයකට ෙහෝ 
විකුණලා යනවා.  රජයට සහතික මිලට විකුණන්න බලාෙගන 
ඉන්නවා. නමුත් ඔය කියන විධියට කිෙලෝවක් රුපියල් 50ට 
විකුණා ගන්න බැරි වුණාම කිෙලෝව රුපියල් 25ට, 30ට ෙහෝ 
විකුණලා යනවා. ඒකෙන් සත්යය? ඇයි ඉතින් ඒකට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?  ෙම් රෙට් ඉතාම සාර්ථක ක්ෙෂේතය අද 
අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙත් කර්මාන්තය ගැන මෙග් හිතවත් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා ෙහොඳට දන්නවා. ෙත් අෙප් පළාෙත් පධාන ෙබෝගයක්. 
අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට නැඟිටලා කියන්න 
පුළුවන් ද ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් හැම ෙත් නිෂ්පාදකයාටම සල්ලි 
ලැබුණා කියලා. කියන්න පුළුවන් ද? මම හිතන්ෙන් නැහැ ඒක 
කියන්න පුළුවන් කියලා. අපි කාටවත් කියන්නට බැහැ. ඒ සඳහා 
මහන්සි ෙවනවා. මම දන්නවා, මෙග් හිතවත් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අෙප් ආසනයටත් ඇවිල්ලා 50 ෙදෙනකුට 
විතර සහනාධාර දුන්න බව. කී ෙදෙනකුටද දුන්ෙන්? 50 
ෙදෙනකුටද? 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
300කට දුන්නා, ෙදවතාවක්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නමුත් කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද? ඒ 300 කියන්ෙන් සියයට 

කීයක් ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඒක වැරදියි. ඒ ෙත් 

සහනාධාරය ෙදන්ෙන් පමිතිය අනුවයි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ෙත් සහනාධාරෙයන් ආවරණය ෙවන්ෙන් ෙත් නිෂ්පාදනය 
කරන අයෙගන් සියයට 70යි. සියයට 30ක් ආවරණය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පමිතියට ෙත් හදන අයට විතරයි අපි සහනාධාරය ෙදන්ෙන්. 
හැම ෙකනාටම ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොෙත් විධියට ඒක හරි. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, මමත් 

රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙවලා හිටි නිසා මමත් දන්නවා, නීතියට වී 
ගන්න ගිෙයොත්, නීතියට ෙත් ගන්න ගිෙයොත්, නීතියට රබර් ෂීට් 
ගන්න ගිෙයොත් කවදාවත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. නිලධාරි 
යාන්තණය ෙනොෙයක් විධියට ඇවිල්ලා, ඒ වැෙඩ් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අවසානයට නරක නාමය එන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා කරුණාකර -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාව අරෙගන කථා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපෞද්ගලික අංශය ගන්න ඕනෑ කියලා ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, ෙපෞද්ගලික අංශය ගන්න ඕනෑ. 

339 340 

[ගරු  (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පශ්නයක් පැහැදිලි කර ගැනීමට 

තිෙබනවා. ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම් සියල්ල පවරන්න කියලා ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. සියල්ල පවරන්න කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම්, ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා පැහැදිලිව 

කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙම් ගැන විමර්ශනය කරලා තිෙබන 

නිසායි මම කියන්ෙන්. රජයට ගන්න පුළුවන් පමාණය සීමිතයි. 
නමුත් නීති - රීති තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකට සම්බන්ධ ෙවනත් තීරණ 
ගන්න ඕනෑ, ෙපෞද්ගලික අංශයට කියාත්මක ෙවලා ඒ අඩු පාඩුව 
පුරවන්න.  

මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්. බලන්න, අද පුංචි ෙමෝල් 
හිමිෙයෝ, -පුංචි millsවල අයිතිකාරෙයෝ- ඔක්ෙකොම හිරෙවලා. 
ෙමොකද, ඒ අය ණයබරිතව හිරෙවලා. බැංකුවලින් එක සැරයක් 
ණය දීලා තව කන්නයකදී ආෙයත් ණය ගන්න ආපුවාම, ඒ අයට 
ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිය සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ලංකාෙව් පශ්නය වී තිෙබන්ෙන්, not 
harvesting, but post-harvesting. නිෂ්පාදනය කළාට පසුව ඒ 
නිෂ්පාදනය කුඹුෙර් සිට, කන මනුෂ්යයාෙග් බත් පත දක්වා 
ෙග්න්න අපි අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. කරුණාකර ඒ ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඒ නිසා මුදල් ෙවන් කළා කියලා 
කිව්වාට අද රෙට්, -රබර් නිෂ්පාදනය කරන ආසනයකින් මම 
එන්ෙන්. ෙත් නිෂ්පාදනය කරන ආසනයකින් තමයි ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා එන්ෙන්. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා එන්ෙන් ෙත් නිෂ්පාදනය මත රැඳුණු ආසනයකින්-  ෙම් 
නිෂ්පාදකයන්ෙග් අර්බුදයක් තිෙබනවා නම්, ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඒ චකය හරියටම කියාත්මක ෙවලා 
නැත්නම් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ සඳහා පිළියමක් 
ෙයොදන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
අපි කියන්ෙන්, ෙම් අර්බුදෙයන් ෙම් රෙට් වඩාත්ම දක්ෂ, ෙම් රටට 
විශාලම ෙසේවයක් කරන කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කළ යුතු බවයි. It is said, “The road to hell is paved with 
good intentions”. That is the epitaph of your Government 
- “The road to hell is paved with good intentions.” ෙහොඳ 
අදහස් තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒවා කියාත්මක කරන්නට මීට 
වඩා කටයුතු කිරීමට  කල්පනා කළ යුතු බව පකාශ කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව්ද, විපක්ෂෙය්ද? 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කථා කරන්න අපට පුරුදුයි.  

 
 
[අ.භා. 2.04] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, වී, ෙත් සහ රබර්වලට කියාත්මක 

ෙවලා තිෙබන සහතික මිල පිළිබඳව වැදගත් වූ  මාතෘකාවක් 
විවාදයට එකතු කිරීම පිළිබඳව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  ෙමම විවාදයට සම්බන්ධවීමට හැකි 
වීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම, වී වගාව ගැන 
කථා කරන ෙකොට, සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කථා 
කරනෙකොට, ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාස ෙපොත ඇරලා ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් කරන්න මම කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් අහලා ඇති, "ඔවා ෙදනු පරහට 
- තමා සම්මතෙයහි පිහිටා සිට" යනුෙවන් තිෙබන කියමන. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ධම්මපදෙය් තිෙබන ගාථාවක් මම කියන්නම්.  
ධම්මපදෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

  
 "අත්තානෙමව පඨමං - පතිරූෙප නිෙව සෙය 
  අථඤ්ඤමනුසාෙසය්ය - න කිලිස්ෙසය්ය පණ්ඩිෙතො" 

ඒ කියන්ෙන් අනුන්ට බණ ෙද්ශණා කරන්නට කලින් සුදුසු 
ගුණෙයහි පිහිටා සිටින්න තමන් දැන ගන්න ඕනෑ කියන එකයි.   

ඉතිහාසය ෙදස බලන විට 2005 සිට 2013 දක්වා කාල 
වකවානුව තුළ කෘෂිකර්මාන්තය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දුන්නු 
දායකත්වයට ෙමොකද වුෙණ්? 2005 වසෙර් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්තය සියයට 17ක දායකත්වයක් ලබා 
දුන්නා. 2013 වසර වන විට ෙමය සියයට 10.8 දක්වා පහත 
වැටිලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් පැටිකිරිය තමයි මම ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්තෙය් දායකත්වය 2005 සිට 2013 
දක්වා සියයට 7කින් පහත බැස තිෙබනවා. අපි වී ක්ෙෂේතය ෙදස 
බලමු. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
දැන් කථා කිරීෙම් නිදහස ගැන ඔබතුමන්ලා මහා ෙලොකුවට කථා 
කළා. මම ඔබතුමන්ලාට disturb කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම 
කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දැන් මහා ෙලොකුවට සවන් දීම ගැන බණ ෙද්ශනා කළ 

තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න ෙපොඩ්ඩක් 
ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, වී ක්ෙෂේතය 
ෙදස බලන්න. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාවලිනුයි. 
එෙහම නැතිව, එෙහන් ෙමෙහන් අහුලා ගත්ත                        
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙනොෙවයි. මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2005 සිට 2013 දක්වා  වීවලින්  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ලබා 
දුන්නු දායකත්වය සියයට 3 සිට සියයට1.6 දක්වා පල්ලම් බැහැලා 
- පහත වැටිලා- තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම මම තවත්                            
සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 
[බාධා කිරීම්] 

මම දන්නවා, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට සමහරුන්ට නළියන 
බව. භාෂණෙය් නිදහස ගැන පුරසාරම් ෙදොඩවන තමුන්නාන්ෙසේලා 
මෙග් කථාවට ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න කියලා මම නැවත වරක් 
කියනවා. භාෂණෙය් නිදහස ගැන මහ ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි 
ගහනවා. 

දැන් තවත් සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් දිහා බලන්න ෙකෝ. 2008 සිට 
2014 දක්වා කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියුතු පුද්ගලයන් සංඛ්යාවට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ලක්ෂ 24 සිට ලක්ෂ 22 දක්වා පහළ 
බැහැලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල වකවානුෙව් කෘෂි 
කර්මාන්තයට ලබා දුන් ශක්තිය ඔන්න ඕකයි. එම සංඛ්යාව 
විසිහතරලක්ෂෙය් සිට විසිෙදලක්ෂය දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වී අෙළවි කි රීෙම් පශ්නය 
ගැන ඔබතුමා දැන් ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය 2014
-2015 මහ කන්නෙය් තමයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී අස්වැන්න ලබා 
ගත්ෙත් කියන එක. එම මහ කන්නෙය් වී ෙමටික් ෙටොන් 
160,000ක් ලබා ගත්තා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක අසත්යයක් 
ෙනොෙවයි. අසත්ය කියන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 7,600ක්  -රුපියල් ලක්ෂ 76,000ක්- වියදම් කළා. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 2014 යල කන්නය ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කර ගන්න. යල කන්නෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
සමෙය් ෙකොච්චර වී මිල දී ගත්තා ද? විශව්ාස කරන්න, 2014 යල 
කන්නෙය් එක වී ඇටයක්වත් මිල දී ගත්ෙත් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත කථාව. [බාධා කිරීම්] මම ෙම් කථා කරන්ෙන් රජෙය් මිල දී 
ගැනීම් ගැනයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදයට 
ඔබතුමාෙග් මාතෘකාව වුෙණ් රජෙය් වී මිල දී ගැනීම් ගැනයි. 
[බාධා කිරීම්] කරුණාකර සවන් ෙදන්න. 2014 යල කන්නෙය් එක 
වී ඇටයක් ගන්න එක රුපියලක් වියදම් කෙළේ නැහැ. 2013-2014 
මහ කන්නෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? වී ෙමටික් ෙටොන් 4,563යි මිල දී 
ගත්ෙත්. ෙවන් කළ මුදල කීයද? රුපියල් මිලියන 147යි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල වකවානුෙව් 
පැටිකිරිය. 

දැන් ෙමවර යල කන්නයට ෙකොපමණ වී අස්වැන්නක් අපි මිල 
දී ගන්නවා ද? වී ෙමටික් ෙටොන් 177,000ක් මිල දී ගන්නවා. ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 8,700ක් -  ලක්ෂ 87,000ක්- රජය වියදම් 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් වී මිලදී ගැනීෙම් ඉතිහාසෙය් වැඩිම ෙමටික්ෙටොන් 
පමාණයක් මිල දී ගන්ෙන් ෙමවර යල කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන්. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  ෙම්ක තමයි සත්යය.  ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය.  අපි 2015 යල කන්නෙය් රුපියල් ලක්ෂ 87,000ක් 
වියදම් කරලා ෙමටික්ෙටොන් 177,000ක් මිල දී ගන්න ෙකොට, 
2014 යල කන්නෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙයන් එක රුපියලකවත් 
වියදම් කරලා, එක වී ඇටයක්වත් මිල දී ගත්ෙත් නැහැයි කියන 
එක  මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්]  ඇත්ත 
කථා කරන ෙකොට ෙලොකු රුදාවක් තිෙබන බව මම දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙකොට මම බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේටයි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් මන්තී සෙහෝදරියටයි 
ෙලොකු රුදාවක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියන ඒවා ඇත්ත.  ඒ නිසා 
අහගන්න. ෙම්වායින් ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි,  කිරි පණු ගාය වැලඳිලා තිෙබන ෙම් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට, මාෙග් කථාවට නිරතුරුවම බාධා 
කරන, කිරි පණු ගාය වැලඳිලා තිෙබන ෙම් මන්තීවරුන්ට 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වී මිලදී ගැනීෙම් පතිශත 
දිහා ටිකක් බලන්න. ෙමවර යල කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන් සියයට 
9.21ක් ගන්නවා.  පසු ගිය මාස ්කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන් සියයට 
6.03ක් ගන්නවා. 2014 යල කන්නෙය් ෙකොච්චරද? ආණ්ඩුව වී 
අස්වැන්ෙනන් සියයට කීයක් ගත්තාද ? බින්දුවයි.  2013, 2014 
අවුරුදුවල ආණ්ඩුව ෙකොපමණ වී ගත්තාද? සියයට දශම 1.8යි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා ෙම් සියලුම සංඛ්යා ෙල්ඛන 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි,  ෙපොඩ්ඩක් හිතා බලන්න කියලා. [බාධා 
කිරීම්] ෙමොකටද ෙම් වී මිලදී ගැනීෙම් කියාවලියක් ආරම්භ කෙළේ?  
වී මිල දී ගැනීෙම් කියාවලියක් ආරම්භ කෙළේ සමස්ත අස්වැන්න 
ගන්න ෙනොෙවයි.  ෙම් වී මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිය  ආරම්භ කෙළේ 
මිල පාලන වැඩසටහනක් සඳහායි. [බාධා කිරීම්] මම එක ෙදයක් 
පිළිගන්නවා.  වී මිල පාලනය කිරීෙම් පැහැදිලි යාන්තණයක් 
නැහැ. ඒක මම පිළිගන්නවා. අද දවෙසේ පමණක් ෙනොෙවයි, ඒක 
දිගටම සිදු වුණු ෙදයක්. ඇත්තම කථාව ෙම්කයි, ගරු    
මන්තීතුමනි. ෙමවර අස්වැන්ෙනන් උපරිම ගන්ෙන් සියයට 9යි.  
ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, වී 
ඇස්වැන්ෙනන් ෙකොච්චර පමාණයක් ගන්නවා ද කියලා. එතුමා 
කියනවා, සියයට 15ක්, සියයට 20ක් ගන්නවා කියලා. ඉතිහාසෙය් 
කිසිම දවසක සියයට 15ක්, සියයට 20ක් අරෙගන නැහැ, ගරු 
හිටපු මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ෙම්ක තමයි සත්යය. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්වා  අසත්ය ෙනොෙවයි. ෙම් කරුණු සංඛ්යා 
ෙල්ඛන සහිතවයි මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මම දන්නවා, ඒවා 
කියන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි, ඔබතුමන්ලාට වරදින ෙකොට 
ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න කියලා. 
කියවලා ෙතොරතුරු  ටිකක් අරෙගන, සංඛ්යා ෙල්ඛන ටිකක් 
අරෙගන ඇති තතු උපෙයෝගි කරෙගන ෙම් වාද විවාදවලට 
සම්බන්ධ ෙවන්න.  

මම පිළිගන්නවා, වී මිල දී ගැනීෙම් ෙම් තිෙබන කියාවලිය 
තුළ අස්වැන්ෙන් සියයට සියයම ගන්න බැහැ කියලා. අපට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් ගන්න පමාණය තුළින් පැහැදිලි මිල පාලනයක් 
කරන්න පුළුවන් ද, බැරි ද කියන එක ගැන අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. 
සහතික මිලක් තුළ  වී මිල පාලනය කිරීෙම් යාන්තණයක් අපට 
අවශ්යයි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මහා ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙවනවා, තමන්ෙග්ම 
පැටිකිරිය ෙදස ආපස්සට හැරිලා බලන එක. තමන්ෙග් කාලෙය් 
ෙකොච්චර ෙමටික් ෙටොන් ගත්තා ද, තමන්ෙග් කාලෙය් ෙකොච්චර 
මුදලක් වියහියදම් කළා ද, තමන්ෙග් කාලෙය් ෙකොයි වාෙග් කියා 
කලාපයක් අනුගමනය කළා ද බලන්න. ඒවාත් හිතාෙගන 
ෙමතැන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකයි 
මෙග් ෙයෝජනාව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි  නිහඬව ෙම් කරුණුවලට 
සවන් දීම ගැන.  

343 344 

[ගරු  සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 
අෙප් රෙට් තවත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙම් වන 
විට නිෂ්පාදන අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ෙම් නිෂ්පාදන අතිරික්තයට 
ෙමොකක්ද අපි කරන්ෙන්? ෙම් නිෂ්පාදන අතිරික්තය ෙකොයි 
ආකාර යටද කළමනාකරණය කරන්ෙන්? ෙමොන වාෙග් පරිපාලන 
රටාවක් තුළින්ද රටට ගුණාත්මක, ධනාත්මක, හරාත්මක විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්ෙන්? අන්න ඒ පශ්න ෙලෙහසි පහසු පශ්න  ෙනොෙවයි. 
ඒ පශ්නවලට අෙප් පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ගබඩා පශ්නය තිෙබනවා. ඒ ගබඩා පශ්නය අපි 
විසඳන්නට ඕනෑ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙබොෙහොම කැක්කුමකින් කථා කළා, ෙගොවියා පිළිබඳව. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් සභා ගර්භෙය් සිටින 225 ෙදනාටම තිෙබනවා 
ෙලොකු කැක්කුමක්. හැබැයි හිටපු  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගොවියාෙග් 
සුබ සාධනය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න රාජ්ය ආදායම ගැන. ෙමොකක්ද රාජ්ය ආදායමට වුෙණ්? 
බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නවා. 
1977න් පස්ෙසේ රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් සියයට 22ක් ෙවලා 
තිබුණු රාජ්ය ආදායම අද පහළ බැහැලා තිෙබනවා, සියයට 10කට, 
සියයට 11කට. රාජ්ය ආදායම ෙමෙහම පහළ වැෙටන ෙකොට අප 
ෙකොෙහොමද ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්ෙන්? අප ෙකොෙහොමද රෙට් 
සුබසාධන සංසක්ෘතිය ෙපෝෂණය කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද අෙප් 
රෙට් සුබසාධන ව්යාප්තිය වර්ධනය කරන්ෙන්?  ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තමයි තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ආදායෙම් තිෙබන පශ්නයට බදු 

ෙකොමිෂන්  වාර්තාව - Tax Commission Report - හරහා විසඳුමක් 
ලබා දුන්නා. අෙප් සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා මුදල් හා කම 
සම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දීත් ඒ බදු 
ෙකොමිෂන් වාර්තා ව එළියට දැම්ෙම් නැහැ. ඒ වාර්තාෙව් තිබුණු 
ෙයෝජනා හරියාකාරව කියාත්මක කළා නම් රාජ්ය ආදායම වැඩි 
ෙවනවා. එතෙකොට කෘෂිකර්මාන්තයට වැඩි මුදල් පමාණයක් 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. වැඩි වී අස්වැන්නක් 
අරෙගන පැහැදිලි සහතික මිල පාලනයක් කියාත්මක කරන්න 
හැකියාව ලැෙබනවා. නමුත් දන්ෙනෝ දනිති. බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු ඇමතිතුමාත්, සරත් අමුණුගම හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, සියයට 22 ඉඳලා සියයට 10 දක්වා රාජ්ය 
ආදායම පහළ වැෙටන ෙකොට සුබසාධන සංස්කෘතිය නඩත්තු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙගොවියාට සහන ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි බරපතළ පශ්න. ෙම් 
පශ්නවලට අපි විසඳුම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ පශ්න 
නිරාකරණය කරන්නට තිබුණු බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළි 
දක්වන්න ඔබතුමන්ලා ෙදපළම අෙපොෙහොසත් වුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ වාර්තා සභාගත කෙළේ නැහැ. ඒකට  
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? බදු එකතු කිරීෙම් කියාවලියටත් ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් තිබුණා. ඒකටත් ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග් 
අතෙපවීම් තිබුණා. ඒ නිසා බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාෙව් තිබුණු 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අෙප් ආණ්ඩුව පවතින කාල වකවානුව තුළ 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළි 
දක්වන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වාර්තාව ගැන මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් අපි ඇහුවා. පසු ගිය කාලෙය්  ඒ 
වාර්තාවත් අතුරුදහන් ෙවලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් 
කාල වකවානුව තුළදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් බදු 
ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළියට දමලා, එහි නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරලා, රාජ්ය ආදායම වර්ධනය කරලා, රෙට් ආදායම, රජෙය් 
ආදායම වර්ධනය කරලා, ෙගොවියාට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහන 
ලබා දීලා සුබසාධන සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය කරන්න. ඒ සඳහා අපි 
ඉදිරි කාලෙය්දී කටයුතු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාට තවත් කරුණු 
ෙදකක් මතක් කරලා මාෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරනවා ෙගොවියාෙග් සුබසාධනය 
ගැන. ඔබතුමන්ලා බලෙය් සිටි කාල වකවානුෙව්දී වසර හතරක් 
ෙගොවි විශාම වැටුප දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. වසර හතරක් ෙගොවි විශාම 
වැටුප දුන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. දැන් ඒ ඇත්ත කියන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා උඩ පනින්න යන්න එපා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
වසර හතරක් ෙගොවි විශාම වැටුප දුන්ෙන් නැහැ. වසර හතරකට 
පස්ෙසේ ආපහු ෙගොවි විශාම වැටුප ආරම්භ කරන ෙකොට, අවුරුදු 
හතරක්  ෙනොලැබුණු අයට ආපසු  ඒ විශාම වැටුප ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ඇත්ත කථා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාෙග් සුබ 
සාධනය ගැන කථා කරන්නට ඉස්සරෙවලා,  පසු ගිය අවුරුදු 
හතරක් තිස්ෙසේ පිට පිටම ෙගොවි විශාම වැටුප කපා හැරිෙය් ඇයි 
කියලා ෙම් සභා ගර්භයට කියන්න. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කැමැති නැහැ මම ෙම් කථාව ගැන - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව තත්ත්පර හතළිහක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ.  මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙගොවියා ගැනයි.  ඔබතුමාෙග් පියා තමයි 1958 ෙගොවිජන 
සංවර්ධන පනත තුළින් අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය රැක ගත්ෙත්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට ෙබරිහන් දීලා 2011 දී සංෙශෝධිත 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා, අඳ ෙගොවියාෙග් අයිතිය සුරක්ෂා 
කිරීමට. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව මට 
කියන්න, ඔබතුමන්ලා ඒ  නිවැරදි ෙකරුවාය කියන වැරැද්ද අදටත් 
නිවැරදි ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා. අදටත් අඳ ෙගොවියා අනාථයි. 
අදටත් අඳ ෙගොවියාෙග් අනුපාප්තික අයිතිය නැහැ. 2000 - 2011 
කාල වකවානුව තුළ අඳ අයිතිය අහිමි වුණු ලක්ෂ ගණනකට අර 
ෙපර තිබුණු ආකාරයට අඳ අයිතිය ලබා ෙදන්නට ඔබතුමන්ලා 
අෙපොෙහොසත් වුණා.  ඇත්ත ෙම්ක ෙන්ද? 2011 සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මම ෙහොඳට ඔබතුමාෙග් මුහුණ 
බලා ෙගන සිටියා. මම දන්නවා, ඔබතුමා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
එය ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් හදවත කිව්වා, ෙම්ක අඳ 
ෙගොවියා සුරකින පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි කියන එක.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර ෙම් කාරණය ගැනත් මා 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙහොඳට මතක තබා ගන්න, ෙගොවියාෙග් සුබ සාධනය, ෙගොවියාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරක්ෂාව, ෙගොවියාෙග් රැකවරණය සහ ෙගොවියාට ලබා ෙදන 
ශක්තිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල් කළ 
වැරැදි  මාස අටක කාලයක් තුළ නිවැරදි කර ෙගන තමයි අපට ෙම් 
අලුත් ගමන යන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.   

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඒ නිසා "ඔවා ෙදනු පරහට
-තමා සම්මෙතහි පිහිටා සිට" යන වදනත් ඔබතුමාට මතක් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ අද දින සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ ෙම් 
වැදගත් විවාදයට සහභාගි ෙවමින් - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙයෝජනාව ගරු සරත් අමුණුගම 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථිර කළා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. අපි එයට සහභාගි ෙවමින් - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟට කථා කිරීමට නියමිතව තිෙබන්ෙන් 

ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාටයි. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කළාට පසුව කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්තට 
ගිහිල්ලා, ඊට පසුව විපක්ෂය පැත්තටයි එන්ෙන්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්. එම නිසා තමයි නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාට දැන් අවස්ථාව 

ලැෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 
 
 
[பி.ப. 2.22] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்க க்கு வணக்கம்! வட 

மாகாணத்தில் அதிகமான மக்கள் விவசாயத்ைதேய நம்பி 
வாழ்கின்றார்கள். அதி ம் ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைகையைய 
நம்பிேய வாழ்கின்றார்கள். எம  வன்னிப் பிரேதசத்தி ள்ள 
விவசாயிக க்கு ஒக்ேராபர் மாதத்தில் பசைள ேதைவப்ப  
கின்ற . சில விவசாயிகள் தி ேபாட்  ெநற்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப கின்றார்கள். ஆனால், A.P.C.இல் ைத மாதம்தான் 
பசைள வழங்கப்ப கின்ற . ஆைகயால் விவசாயிகள் அதிக 
விைல ெகா த் த் தனியாாிடம் வாங்க ேவண் ய நிைல 
ஏற்ப கின்ற . இைதத் தவிர்க்க ஒக்ேராபர் மாதம் தல் 
பசைள வழங்க இந்த அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னாாில் ன்ைனய காலத்தில் ாியா, .1 என்ற 
பசைளகள் ேபாதியள  விவசாயிக க்குக் கிைடத்தன. 
தற்ெபா  ேதைவயில் 1/4 பங்கு மட் ேம வழங்கப் 
ப கின்ற . ாியாைவ ம் .1 பசைளைய ம் ேபாதியள  
விவசாயிக க்கு வழங்குமா  இந்த அரைசக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் ெநல் அ வைட ைத மாதம் தல் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . ஆனால், அரசு சித்திைர 
மாதந்தான் ெநல் ெகாள்வனைவச் ெசய்கின்ற . இதனால் ைத 
மாதம் அ வைட ெசய் ம் ெநல்ைல ட் ல் களஞ்சியப்ப த்த 
ேவண் ம் அல்ல  தனியா க்கு குைறந்த விைலயில் விற்க 
ேவண் ம். ஆகேவ, விவசாயிகளின் வ ையப் ேபாக்குவதற் 
காகத் ைத மாதம் தல் அரசு ெநல் ெகாள்வனைவச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

விவசாயிகளின் ெமாத்த ெநல் உற்பத்தியில் 50 த 
ெநல்ைல அரசு ெகாள்வன  ெசய்வதாக உ தியளித் ம் 
உற்பத்தியில் 20 த ெநல் மாத்திரேம ெகாள்வன  
ெசய்யப்ப கின்ற . மிகுதி ெநல்ைல விைல குைறவாக விற்க 
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ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைல விவசாயிக க்கு ஏற்ப  
கின்ற . ஆகேவ, விவசாயிகளின்  ெநல் உற்பத்திைய ம் 
அரசு ெகாள்வன  ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் வன்னியில் ெநல் 
ெகாள்வன  நிைலயங்கள் மற் ம் களஞ்சியசாைலகைள 
அதிகாித்  அங்குள்ள விவசாயிகளின் சிரமத்ைதப் ேபாக்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

வன்னி மக்கள் த்தத்தில் ேநர யாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள். வறிய மக்களில் அதிகளவாேனார் வன்னியிேலேய 
வாழ்கின்றார்கள் என்  ள்ளிவிபரங்கள் குறிப்பி கின்றன. 
இவர்கள் விவசாயம் ெசய்வதற்காக வங்கியில் ெபற்ற கடைன 
வரட்சி காரணமாகச் ெச த்த யாமல் மிக ம் மன 
ேவதைனயில் உள்ளார்கள். இவர்களின் விவசாயக் கடைனத் 
தள் ப  ெசய் மா  இந்த அரைச மிக ம் தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னாாில் கடந்த காலங்களில் குளங்கள், வாய்க்கால்கள் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. மைழநீைர நம்பிேய 

அங்குள்ள விவசாயிகள் விவசாயத்தில் ஈ ப கின்றார்கள். 
ஆனால், மைழநீைரச் ேசகாிக்கும் அள க்குக் குளங்கள் 
ேபா மானதாக இல்ைல. அேதேவைள, மல்வத்  ஓயா 
ெப க்ெக க்கும்ேபா  மன்னாாில் மக்கள் இடம்ெபயர 
ேவண் ள்ள . ஆகேவ, அங்குள்ள குளங்கள், வாய்க்கால் 
கைளப் னரைமப் ச் ெசய் ம்ப ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த 2013-2014 காலப்பகுதியில் ெப ல் ராஜபக்ஷ 
தைலைமயில் ங்கன் நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் க்குக் 
குளங்கள், வாய்க்கால்கள் னரைமப்பதற்குப் பல பில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்ட . ஆனால், எந்தக் குளங்க ம் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. அந்தப் பணத் க்கு என்ன 

நடந்த  என்பைத இந்த அரசு கண்டறிய ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ங்கன் நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத்தி ம் மாந்ைத 
கமநலக் ேகந்திர நிைலயத்தி ள்ள அதிகாாிகள் ெதாடர்பாக 
விவசாயிகள் மனேவதைன அைடகின்றார்கள். அதிகள  
அதிகாாிகள் ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகேவ இ க் 
கின்றார்கள். அவர்கள் சாியான ேநரத் க்கு வ வதில்ைல 
என் ம் சில நாட்க க்கு அங்கு தங்கிநின்  ைகெயாப்பம் 
ைவத் விட்  மீண் ம் ெசன் வி கின்றார்கள் என் ம் 
விவசாயிகள் குைறபட் க்ெகாள்கின்றார்கள். இந்த 
நடவ க்ைககைள அரசு கண்காணிக்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

குளங்களில் மண் அகழ்வதற்கு அ மதி வழங்குகின்ற 
ேபா  பல ைறயற்ற ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றன. 
இைதத் தவிர்ப்பதற்காக விவசாய அைமப் க்க டன் 
கலந்தாேலாசித்  அ மதி வழங்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இைவ மாந்ைத ேமற்குப் பிரேதசத்திேலேய 
அதிகமாக நைடெப கின்றன. ங்கன் கட் க்கைரக் 
குளத்தி ள்ள நீ க்ேகற்ப சி ேபாக பயிர்ச்ெசய்ைகக்குாிய 
நிலங்களின் அள  வைரய க்கப்ப ம். ஆனால், அதற்கும் 
ேமலதிகமாக நிலங்கைளக் கமநல ேசைவ அதிகாாி ம் 
நீர்ப்பாசனப் ெபாறியியலாள ம் இைணந்  வழங்கி, 
அதன் லம் வ ம் பணத்ைத அவர்கள் தங்கள  ெசாந்தத் 
ேதைவக்குப் பிாித்ெத க்கிறார்கள்.  இதைனக் கவனத்திற் 
ெகாண்  விசாாித்  அதற்குாிய நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.     

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. කවුරු ෙහෝ 

ගරු මන්තීවරයකු ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මන්තීතුමිය මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව  කථානායකතුමා  මූලාසනෙයන්  ඉවත්  වුෙයන්,    ගරු 

ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.) 
SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெநல் உற்பத்தி அதிகாித் 

தா ம் ெநல் ெகாள்வன  குைறந்ததால் விவசாயிகள் ெப ம் 
பாதிப்ைபேய எதிர்ெகாள்கின்றனர். இதற்காகப்◌் பல 
இடங்களில் ெநற்களஞ்சியசாைலகைளத் தாபிக்கேவண் ய 
ேதைவ ள்ளைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ேமற்கூறிய 
விடயங்கள் யா ம் விவசாயிகள் மனதில் உள்ள ஏக்கங்கேள. 
இவற்ைறப் ேபாக்கி, இந்த அரசு நல்லாட்சி அரசு என்பைத 
உ திப்ப த் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 
 

[අ.භා. 2.28] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීමාත්, ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමාත්  පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් දී පබල අමාත්ය ධුරයන් දරමින් ෙම් රට පාලනය කිරීමට  
සහාය දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙම් රෙට් වී ෙගොවියා ගැන 
ෙපොඩ්ඩක්වත් සිතුෙව් නැති,  වී ෙගොවියාට වුණු අබැද්දිය ගැනවත් 
දැනෙගන සිටිෙය් නැති එතුමන්ලා,  අඩු ගණෙන් දැන්  විපක්ෂයට 
ගියාට පසුවවත් ෙම් ෙගොවීන් ගැන හිතන්නට ෙපලඹුණු එක ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාටත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂ ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී පමාණයක් මිල දී 
ගත් කාල සීමාව වශෙයන් 2014 - 2015 හඳුන්වන්න ට පුළුවන්.  
මහ කන්නෙය්  වී ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැටදහසක් සහතික 
මිලක් දීලා මිල දී ෙගන තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් මහ කන්නෙය් දී 
මිල දී ගත් වැඩිම වී පමාණය එය වනවා.  මීට ෙපර මහ කන්නෙය් 
වැඩිම මිල දී ෙගන තිබුණු වී පමාණය වුෙණ් නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 4.24යි. ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ පහෙළොස්දහස් එකසිය 
හතළිස්ෙදකයි. නමුත් අද වී ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැටදහසක් 
මිල දී ෙගන තිෙබනවා. එය මුළු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6.03ක් 
ෙවනවා. විෙශේෂ මිලකටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  වී කිෙලෝව 
රුපියල් 45ක්, 50ක් වැනි මිලකට අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් එදා  
ස්වල්ප පමාණයක් මිලදී ගත්ෙතත් අඩු මුදලකටයි.  වී කිෙලෝව 
රුපියල් 28ක්, 30ක් වාෙග් මුදලකට තමයි එදා මිල දී ගත්ෙත්. ඒ 
වාෙග්ම  2015 යල කන්නය දිහා බැලුවත් වී ෙමටික් ෙටොන් 
එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් මිල දී ගන්නට රජය දැනටමත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොටත් වී ෙමටික් ෙටොන් 
එක්ලක්ෂ හැටපන්දහසක් රජය මිල දී ෙගන ඉවරයි. ඒ කියන්ෙන් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 9.3ක පමාණයක්. ඉතිහාසෙය් යල 
කන්නෙය් දී  මිල දී ගත් වැඩිම වී පමාණය වශෙයන් එය සටහන් 
වනවා. මීට ෙපර 2010 වර්ෂෙය් දී තමයි  වැඩිම වී පමාණයක් මිල 
දී ෙගන තිබුෙණ්. එය සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6.69ක 
පමාණයක්. ඒ කියන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් හත්ලක්ෂ 
එෙකොෙළොස්දහස් හත්සිය හතළිස් එකයි. ඉතින් ෙම් පාතිහාර්ය 
ෙවනුෙවන් අපි රජයට  ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, රජය වී 
ෙගොවියාෙග් පශ්නය ගැන හිතලා ෙම් සඳහා වැඩිම දායකත්වයක් 
ලබා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පශ්නය ගැන බැරෑරුම්ව 
බැලු ෙවොත්, ෙමය වී ෙගොවියා, ෙමෝල් හිමියා, ව්යාපාරිකයා, 
පාරිෙභෝගිකයා කියන ෙම් සියලු ෙදනා අතර තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම්  ෙගොවි බිෙම් වපුරන වී ඇටෙය් ඉඳන් 
ෙගදර   කෑම ෙම්සෙය් තිෙබන බත් ඇටය දක්වා යන ගමන් 
මාර්ගය තුළ, ෙම් අයෙගන් කවුද සතුටු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් කිසිම ෙකනකු සතුටට පත් ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. වර්තමානෙය් වුණත් අපට එකපාරටම ෙම්වාට උත්තර 
ෙහොයන්න බැහැ. ආණ්ඩුවක් ආපු පලියටම උත්තර ෙහොයන්න 
බැහැ.  පසු ගිය ආණ්ඩුව වී ෙගොවිතැන ගැන හිතලා අඩු ගණෙන් 
හරි විධියට වී ගබඩා ටිකවත් හදලා තිබුණා නම්, අපට මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වී  ගබඩා කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන ෙවලාෙව් ෙගොවියාට 
අවශ්ය වී ගබඩා ටික හැදුවා නම් අපට එෙහම කරන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

අපි දන්නවා,  වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව ෙගොවීන් එදාත් කථා 
කළා; අදත් කථා කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුව පත් වුණ ගමන්ම අපට 
ගබඩා හදන්න බැහැ. බලන්න, ෙමෝල් හිමිෙයෝත් අසරණ ෙවලා. 
පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් සුපිරි ෙමෝල් හිමියන් කණ්ඩායමක් 
විතරයි ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා සිටිෙය්.  මරඳගහමුල පැත්ෙත් ඉන්න, 
ෙපොෙළොන්නරුව පැත්ෙත් ඉන්න සුළු වී ෙගොවියා සම්පූර්ණෙයන් 
අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැක්කා, වී ෙවෙළඳාම කළ  
ව්යාපාරිකයාත් බංෙකොෙලොත් ෙවලා සිටිය බව. උදාහරණයක් 
ෙගන බැලුෙවොත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එදා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය මැතිවරණය ෙවනුෙවන් හාල්  ආනයනය 
කෙළේ ෙකොෙහොමද?  ෙමෙහේ වී ෙගොවියාට ෙම් තරම් අස්වැන්නක් 

ලැබිලා තිෙයද්දී බැසිල් ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා සහල් ෙමටික් 
ෙටොන් 1,20,000ක් සෙතොස හරහා ආනයනය කළා. වී 
අතිරික්තයක් තිබුණු  රටකට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 1,20,000ක්  
ෙගන්නුෙව් ඇයි? ෙනොමිෙල් ෙබදන්න ෙවන්න ඇති.  
මැතිවරණයට සහනාධාර ෙදන්න ෙවන්න  ඇති. නමුත් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් මැදිහත්වීම නිසා ෙම් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
1,20,000 ෙබදා ගන්න බැරිව ගියා. නමුත් මතක තියා ගන්න, ෙම් 
කියාදාමය නිසා ලක් සෙතොස අද බංෙකොෙලොත් ෙවලා; කඩාෙගන 
වැටිලා;  බඩු ෙගෙනන්න සල්ලි ෙසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒකට ෙහේතුව, මැතිවරණයට  ෙම් සහල් 
ෙගෙනන්න ගිහින් රුපියල් ෙකෝටි 900ක් ලංකා බැංකුවට සෙතොස 
ණය ෙවලා තිබීම.  රුපියල්  ෙකෝටි 900ක් ණය  කරවලා තමයි 
ෙම් සහල් ටික ෙගනැල්ලා ෙගොඩ ගැහුෙව්.  දැන් ෙවන ෙකොටත් 
ෙම් ටික  විකුණා ගන්න බැහැ.  ෙම්වා නියමිත පමිතියට නැහැ. 
ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතුව ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම මිලට තමයි 
සහල් ටික ෙමහාට ෙගනැත් ෙගොඩගැහුෙව්. දැන් අද ගිහිල්ලා 
බැලුවත් ෙපෙන්වි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලක් 
සෙතොෙසේ ගබඩාෙව් ඉන්දියාෙවන්  ෙගනා  සහල් විතරක් ෙමටික් 
ෙටොන් 70,000ක් තිෙබන බව.  අදත් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා වී 
මිල දී ගැනීම ගැන කථා කරනවා.    එදා ෙගනා  සහල් ටික, 
ෙමෙහේ සිටින ෙගොවියාට  එෙරහිව ෙගනා සහල් ටික,  විකුණා 
ගන්න බැරිව ෙමටික් ෙටොන් 70,000ක් ලක් සෙතොෙසේ තිෙබනවා.  
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලක් සෙතොසට සල්ලි නැතුව, ඒවා  නිදහස් 
කර ගන්න විධියක් නැතුව ඉන්දියාෙවන් ෙගනා සහල් ෙමටික් 
ෙටොන් 22,000ක්  ඒ කියන්ෙන්  කන්ෙට්නර් 850ක් වරාෙය් 
හිරෙවලා තිෙබනවා.  අද ෙවන ෙකොට  ෙම් සහල් නිදහස් කර 
ගන්න  රුපියල් මිලියන 300කට වැඩිය  දඩ ෙගවලා තිෙබනවා. 
ඔන්න ඔ ෙහොමයි  වී ෙගොවියා ගැන පසු ගිය රජය කටයුතු කෙළේ.  
අද කිඹුල් කඳුළු  හළනවා.  එදා  වී ෙගොවියා  ගැන හිතුෙව් නැහැ. 
වර්තමාන ආණ්ඩුව  තරමට  ෙම්  ගැන ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  

බලන්න, පසු ගිය මහ කන්නෙය්දී  අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 
1,60,000ක් මිල දී ගත්තා. එයින් වී ෙමටික් ෙටොන් 11,000යි  
විකුණන්න පුළුවන් වුෙණ්.  ඒ වාෙග්ම  යල කන්නෙය්දී අපි 
ෙමටික් ෙටොන් 1,75,000ක් මිල දී ගන්නවා. එතෙකොට වී ෙමටික් 
ෙටොන් 3,24,000ක්  අෙප් ගබඩාවල දැනට තිෙබනවා. ෙම්වා හිස් 
කරන කියාදාමයකට අපට යන්න ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  අද සහල්  සම්බන්ධෙයන් බැලුවත් අද 
සෙතොෙසේ තිෙබනවා,  සහල් ෙමටික් ෙටොන් 70,000ක්. ඒවා පසු 
ගිය රජය ඉන්දියාෙවන් ෙගනා සහල්. අද වන ෙකොටත් ඒවා 
විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. වරාෙය් 
තිෙබනවා, තවම clear කරපු නැති containers 850ක්. ඒවා තවම 
clear කර ගන්න බැරි වුණා. එදා කරපු පව් තවමත් අපි ෙගවනවා. 
එෙහම නම් පසු ගිය රජය කෙළේ ෙම් පශ්නවලට පැලැස්තර 
ඇලවීම විතරයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ, එදා 
ඔබතුමන්ලා කරපු වැඩ නිසා වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව අෙප් වී 
ෙගොවියා පාෙර් නිදා ගන්න ෙකොට කැනඩාෙව්, රුසියාෙව්, 
ඇෙමරිකාෙව් තිරිඟු  ෙගොවියා ෙහොඳ A/C කාමරවල නිදා ගන්නා 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණාය කියලා.  දැන් හාල් ෙගොඩ 
ගැහිලා තිෙබනවා, වී ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්වා 
පරිෙභෝජනය කරන කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
හාල් පරිෙභෝජනය වැඩි කරලා, පාන් පිටි පරිෙභෝජනය අඩු කරන 
කමෙව්දයක් අපට හදන්න ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයයි තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වී නිෂ්පාදනය කරන රටවල 

පාන් පිටි පරිෙභෝජනය වර්ෂයකට කිෙලෝගෑම් 25කට වඩා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. වාර්ෂික පාන් පිටි පරිෙභෝජනය තායිලන්තෙය් 
කිෙලෝගෑම් 22යි, මියැන්මාරෙය් කිෙලෝගෑම් 6.5යි, ඉන්දුනීසියාෙව් 
කිෙලෝගෑම් 23යි, වියට්නාමෙය් කිෙලෝගෑම් 20යි. තවමත් ලංකාෙව් 
පාන් පිටි පරිෙභෝජනය වර්ෂයකට කිෙලෝගෑම් 56ක් වශෙයන් 
තිෙබනවා. අපට ෙම්වාට උත්තර ෙසොයන්න වනවා. එම නිසා 
ඉදිරිෙය්දී අෙප් හාල් ගබඩා හිස් කරන වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය 
කරන්න වනවා. ෙම් පශ්නය, පසු ගිය ආණ්ඩුව උත්තර ෙදන්න 
ඕනෑ පශ්නයක් හැටියට අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් 
පසු සැලසුම් සකස් කෙළේ නැහැ. යුද්ධය අවසන් වනවාත් එක්කම 
ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැන් සඳහා තිබුණු භූමි පමාණය සියයට 52කින් 
වැඩි වුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර වී ෙගොවිතැන් ෙම් රටට එකතු 
වුණා. නමුත් ඒවායින් ලැෙබන අස්වැන්න ගැන පසු ගිය රජය 
හිතපු නැති නිසායි අද අපට ෙම් දුක් විඳින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා තව විනාඩි ෙදකක් 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

ජපානය හාල් මිල දී ගන්නවා, ආනයනය කරනවා. එෙහම 
නම් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට ගැළෙපන low amylose වැනි වී 
නිෂ්පාදනයට අපි එකතු වන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාන් 
පිටි පරිෙභෝජනය ෙවනුවට හාල් පිටි එකතු කරන කමෙව්දය අපි 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙගොවි පවුලකින් පැවත එන 
ජනාධිපතිවරයකු සිටින ෙම් රටට ආශීර්වාදයක් ෙලස ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් නැති විධියට අද වී අස්වැන්න ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 
විකිණීම සඳහාත් ඉදිරිෙය්දී අපි පතිපත්ති සකස් කරනවාය කියමින් 
මා නිහඬ වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වීෙශේෂෙයන්ම හැම 

අවුරුද්දකම මාර්තු, අෙපේල් මාසවලත්, අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් 
මාසවලත් වී මිල දී ගැනීම පිළිබඳ ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාවටම ඇවිත් තිෙබනවා. පසු ගිය මාර්තු සහ 
අෙපේල් මාසය කියන කාල වකවානු තුළත් වී මිල දී ගැනීෙම්දී 
ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කළා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
සහ සැප්තැම්බර් මාසවලත් හැන්සාඩ් වාර්තා ෙපරළා බැලුෙවොත්, 
වී මිලදී ගැනීම පිළිබඳ ෙම් ගැටලුව අප සාකච්ඡා කර තිෙබන බව 
ඔබතුමන්ලාට ෙපෙන්වි. ඒ අවස්ථාවලදී ආණ්ඩු ෙහොබවන ලද අය 
ෙම් ගැටලුවලට විවිධ පන්නෙය් පිළිතුරු අපට දීලා තිෙබනවා. මට 
මතකයි, එක කාලයක් කිව්වා, "අප ආසියාෙව් ෙලොකුම වී ගබඩාව 
ඔයාමඩුෙව් හැදුවා" කියා. හැබැයි, ටික දවසක් යන ෙකොට ඒෙක් 
සමහර  තැන්වල හරක් ලගිනවා. සමහර තැන්වල මීයන් පැටව් 
දමලා. සමහර තැන් කුඩා වැස්සටත් ෙතෙමන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
විවාදෙය්දී අපට කිව්වා, "දැන් අප ආසියාෙව් ෙලොකුම වී ගබඩාව 
ඔයාමඩුෙව් හදලා තිෙබන්ෙන්, ඊට පස්ෙසේ ඒක විස ෙඳනවා" 
කියලා. ඊට පසුව අපට මතකයි, එක්තරා අමාත්යවරෙයක් කිව්වා, 
"දැන් අපට ගබඩා පශ්නයක් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගබඩා 
පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා ඊශායලෙයන් තාවකාලික ෙපොලිතීන් 
ගබඩා ෙගනාවා" කියලා. රත්මලාෙන් ෙවඩි පිටියට අරෙගන 
ගිහින්, පිස්ෙතෝලෙයන් ෙවඩි තියලා, ඒ ගබඩාවල ශක්තිමත්භාවය 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයකුත් කළාය කිව්වා. එෙහම කළා කියලා, 
අම්පාෙර් වී ගබඩා කළාට පසුව අම්පාෙර් මීයන් රත්මලා ෙන් ෙවඩි 
පිටිෙය් පරීක්ෂා කළ වී ගබඩා විනාශ කළා. මා දැක්කා, රූපවාහිනී 
නාළිකාවල එය ෙපන්වපු හැටි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමියත් ඒ දිනවල -දැනට අවුරුදු 4කට, 5කට කලින්- එය 
දකින්න ඇති.  

ඉන් පසුව වර්තමාන ආණ්ඩුව කිව්වා, “දැන් අපට වී දමන්න 
තැනක් නැහැ. ඒ නිසා නිකම් ෙව්ලි ෙව්ලි තිෙබන එෙක් ඔන්න 
ඔෙහේ කමක් නැහැ කියලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ හරි වී 
ගබඩා කරන්නම්” කියලා. ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම ෙම් ගබඩා පිළිබඳ පශන්යට, වී මිල දී ගැනීම පිළිබඳ 
පශ්නයට විවිධාකාර උත්තර ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
අවස්ථාවල කිව්වා, වී රට යවනවාය කියලා. මට මතකයි, ෙම් 
 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, "අපට දැන් වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා, 
ඒ නිසා ෙම් අතිරික්තය අෙප් රෙට් තියා ගන්න බැරි නම් ෙම්ක රට 
යවන්න ඕනෑ" කියලා. අප ඒ පිළිබඳ වාර්තා ෙසොයා බලනෙකොට 
අපට ෙපණුනා එෙහම රට යවලාත් නැහැ කියලා. ඊට පසුව හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටම කිව්වා, "අපට හාල් අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට - WFP එකට - අප 
ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් හාල් ෙනොමිෙල් ෙදනවා" කියලා. 
ෙමොකද, ඒ තරමට ෙම් හාල් කරදරයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. 
හැබැයි, මම ඒ පිළිබඳ වාර්තා ෙසොයා බැලුවා. එෙහම දීපු 
පමාණයක් නැහැ. කුඩා පමාණයක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, අෙප් හාල් සුද්ෙදෝ කන්ෙන් නැහැ. ඒක අප ෙහොඳට 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් විධිෙය් විවිධ කරුණු, කාරණා එතුමන්ලා 
කිව්වා. හැබැයි, ෙම් පශ්න අතර ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ ජාවාරමක් 
බවටත් පත්කර ගත්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

මම දැන් ඔබතුමියට ෙම් ගැන දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නම්. 2010 
වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් දසලක්ෂ 346යි. 2012 
වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් දසලක්ෂ 2,041යි. ඒ 
කියන්ෙන්, 2012 වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 
2ක් පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වසෙර්දි පාඩුව රුපියල් මිලියන 
2,991යි. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 2013 වසෙර් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 3ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇයි ඒ? වී අෙළවි මණ්ඩලය වී ටික මිලදී ගන්නවා. ගබඩා 
කරන්ෙන් වී අෙළවි මණ්ඩලය තුළයි. ෙතතබර හානිවීම් -ෙතත 
ඉවත් වීම නිසා  බර අඩු වීම්- වුණාම ඒෙක් හානියත් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයටයි. මුරකරුවන්ෙග් ගාස්තුවත් වී අෙළවි මණ්ඩලයටයි. 
ගබඩා ගාස්තුවත් වී අෙළවි මණ්ඩලයටයි. වී අෙළවි මණ්ඩලය වී 
ටික අරෙගන ගබඩා කර ගන්නවා. ආණ්ඩුෙව් ඉතාම කිට්ටු 
මුදලාලිලා කීප ෙදෙනකුට ගත්ත මිලටත් වඩා අඩුෙවන් වී වික්කා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
හිටපු අමාත්ය ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු  මැතිතුමාෙගන් අහපු 
පශ්නයකදී එතුමා දීපු පිළිතුරක් මා ළඟ තිෙබනවා.  වී අෙළවි 
මණ්ඩලය ගන්නා ලද වීවලින් වැඩිම වී ෙතොග දුන්ෙන් අරලිය 
සහල්වලට; ඒ කියන්ෙන්, ඩඩ්ලි මුදලාලිෙග් හාල් ෙමෝලට. ඊළඟට 
නිපුන සහල්වලට; ඒ කියන්ෙන්, සිරිපාල ගම්ලත් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයාෙග් හාල් ෙමෝලට. ඊළඟට රත්න හාල් ෙමෝලට ; ඒ 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් අලුතින් නැඟීෙගන එන හාල් ෙමෝලක් කියා 
එතුමා එහිදී කියාෙගන ගියා. ඒ නිසා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙගොවි 
ජනතාවෙගන් වී ටික අරෙගන, ඒෙගොල්ෙලෝ ගබඩා කරෙගන ෙම් 
මහත්වරු ගහපු ගැහිලි දන්නවාද? ෙම් මහත්වරු ඒ කාලෙය් ෙහොඳ 
ගැහිලි ගැහුෙව්. කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ කට වහෙගන, 
මුකවාඩම් බැඳෙගන හිටිෙය්. ඒ සියල්ලන්ෙග්ම කටවල් වහලා 
තිබුෙණ්. එක එක projectsවල ට ඉන්දියන්කාරෙයෝ ෙගනැත්, 
ෙකොමිස් කුට්ටි ගහලා, එක එක ෙනෝනලාට garment factoriesවල 
කෑලි දීලා, කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළදි හැම ෙකනාෙග්ම  
කටවල් වහලා තිබුෙණ්.  

ෙම් කිසිවක් කථා කරන්න බැරි තත්ත්වයට ඒ අය පත් කර 
තිබුණා. ඇයි ඒ? හැම ෙදනාම එෙහන් ෙමෙහන් තමතමාට ලැබුණු 
පංගු එකතු කරෙගන තිබුණා. ඒ නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලය 2013 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,991ක් -රුපියල් දසලක්ෂ 2,991ක්- පාඩු 
ලැබුවා. කාටද පිළිගන්න පුළුවන් එය? වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙම් 
රෙට් දැවැන්ත මණ්ඩලයක් ෙනොෙවයි. වී මිල දී ගන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 6,000කයි. රුපියල් මිලියන 6,000ක වී මිල දී ගන්න 
ෙකොට රුපියල් මිලියන 3,000ක් පාඩු ෙවනවා. එවැනි ව්යාපාර  
රෙට් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? එෙහම නම්, වී මිල දී ගැනීම 
ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ආණ්ඩුෙව් -මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය්- මුදල් ෙයොදවා වී මිල දී ෙගන, ආණ්ඩුෙව් ගබඩාව 
ෙයොදවා, ආණ්ඩුෙව් මුරකරුවන් ෙයොදවා, හානිය ආණ්ඩුව භාර 
ෙගන තමන්ෙග් හිතවත් ෙහංචයියන්ට, තමන්ට හිතවාදි 
ව්යාපාරිකයන්ට අඩු මිලට ඒ වී ටික ලබා දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් වැෙඩ් පසු ගිය දාත් කළා. ෙම් මහත්වරුන් ෙදෙගොල්ලන්ෙගන් 
මීට වඩා අලුත් ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එකම කලිසම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරියට හරි! එකම කලිසෙම් කකුල් ෙදක. ඔය එන්ෙන්! ඒ 

කාලෙය්ත් ඕවා කිව්වා නම් ෙකොතරම් අපූරුද අප්පා!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය දා කුමාරෙග් කියන 
මුදලාලිට වී අෙළවි මණ්ඩලය කිෙලෝවක් රුපියල් 38.50 ගණෙන් 
සම්බා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක්  දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුව විධියට සම්බා වී කිෙලෝවක්  රුපියල් 50කට මිල දී 
ගන්නවා. ගබඩාව සතුව තිබුණු සම්බා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් 
වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 38.50 ගණෙන් දුන්නා. ඒ මුදලාලි 
ගබඩාව ගාව තියාෙගනම ඒ වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000 විකුණුවා 
කිෙලෝ එකකින් වැඩිපුර රුපියල් ෙදකක් අෙත් තියාෙගන. 
ගබඩාෙව් වී තමන්ෙග් ෙලොරියටවත් පටවන්ෙන් නැතිව අෙනක් 
ෙකනාෙග් ෙලොරියට පැෙටව්වා. ඒ නිසා ෙම් වී මිලදී ගැනීම, වී 
ගබඩා කිරීම, යළි විකිණීම ජාවාරමක් බවට පත් වී තිබුණා. දැන් 
අපට ෙකොතරම් පුරාෙජ්රු ගැහුවත් වැඩක් නැහැ, වී ෙමච්චර 

ගත්තා; වී ගන්න ෙමච්චර වියදම් කළා; ලංකාෙව් වැඩිම වී 
පමාණයක් මිලදී ගත් කන්න ෙම්කයි කියා. ඒවා කියා වැඩක් 
නැහැ. ඔය ගන්නා වීවලට ෙමොකද කරන්ෙන් කියා අපි ෙහොඳට 
දන්නවා. වී මිලදී ගැනීම ජාවාරම්කාරයන්ෙග් කාර්ය භාරයක් 
බවට පත් කරෙගන තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
ඕනෑ. හැම අවුරුද්දකම මාර්තු, අෙපේල් මාසවල මහ කන්නෙය් වී 
අස්වැන්න එනෙකොට අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාසවල යල 
කන්නෙය් වී අස්වැන්න එන ෙකොට ෙපොෙළොන්නරුව, 
අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල වාෙග්ම ඔබතුමියත් නිෙයෝජනය කරන 
ඈත අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවට තමන්ෙග් වී මලු ටික 
අරෙගන ඇවිත්, පාරවල් හරස ් කර, තමන්ෙග් වී ටික 
විකුණාගන්න ඕනෑ කියා අ ෙඳෝනා නඟන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

අල නිෂ්පාදනය එන කාලයට වැලිමඩ, නුවරඑළිය, 
බණ්ඩාරෙවල අල ෙගොවි ජනතාවට තමන්ෙග් අල ටික 
විකුණාගන්න ඕනෑ කියා කැප්ෙපටිෙපොළ ගබඩාව ළඟ, 
කැප්ෙපටිෙපොළ ෙවළඳ මධ්යස්ථානය ළඟ හූල්ලන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලොකු ලූනු අස්වැන්න එනෙකොට දඹුල්ෙල්, 
කැකිරාෙව්, අනුරාධපුරෙය් ලූනු ෙගොවීන්ට දඹුල්ෙල් ආර්ථික 
මධ්යස්ථානය ගාව හූල්ල හූල්ල ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, 
තමන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණාගන්න. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අවුරුදු 67ක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට පාලනය 
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන ෙවනම රට පාලනය කළා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය රට පාලනය කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රට 
පාලනය කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය අරෙගන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය රට පාලනය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය 
අරෙගන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රට පාලනය කළා. අවුරුදු 
67කට පසුව අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි කියන ෙදක එකට එකතු ෙවලා  රට පාලනය කරනවා. 
එකට එකතු ෙවලා රට පාලනය කරමිනුත් අද ෙපන්නුම් කර 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? සාමාන්ය ෙගොවි ජනතාවෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන 
මිලදී ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අදත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොන නිෂ්පාදනෙය් මිල ද, 
මුදලාලි තීරණය කරන්ෙන්? සෑම නිෂ්පාදනයකම මිල තීරණය 
කරන්ෙන් නිෂ්පාදකයායි. සබන් නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, ලිවර් 
බදර්ස් මුදලාලි දන්නවා සබන්වලට යන අමු දව්ය වියදම 
ෙකොතරම්ද, එහි ශම වියදම ෙකොතරම්ද, එහි ඇසුරුම්කරණෙය් 
වියදම ෙකොතරම්ද, එහි විදුලිය බිල ෙකොපමණද කියා. ඔහු දන්නවා 
සබන් කැටයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය. ඔහු ඒ 
නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඔහුෙග් ලාභයත් එකතු කර සබන් කැටෙය් 
මිල තීරණය කරනවා. අලියා ගිනි ෙපට්ටි නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, 
අලියා ගිනි ෙපට්ටි හදන මුදලාලි දන්නවා ගිනි ෙපට්ටිෙය් 
කවරයකට ෙකොතරම් වියදමක් යනවා ද, කූරකට ෙකොතරම් 
වියදමක් යනවා ද, ෙවඩි ෙබෙහත්වලට ෙකොතරම් වියදමක් යනවා 
ද, ගිනි ෙපට්ටියක නිෂ්පාදන පිරිවැය ෙකොතරම් ද කියා. ඔහුෙග් 
ලාභයත් තියලා ඔහු ගිනි ෙපට්ටිෙය් මිල තීන්දු කරනවා. 
ෙලෝකෙය් හැම භාණ්ඩයකම මිල තීරණය කරන්ෙන් 
නිෂ්පාදකයායි. බිස්කට් මිල තීරණය කරනවා, බිස්කට් 
නිෂ්පාදකයා. ඇඟලුම්වල මිල තීරණය කරනවා, ඇඟලුම් 
නිෂ්පාදකයා. සබන් මිල තීරණය කරනවා, සබන් නිෂ්පාදකයා. 
ෙචොක්ලට් මිල තීරණය කරනවා, ෙචොක්ලට් නිෂ්පාදකයා. නමුත්, 
වී මිල? වී මිල තීරණය කරනවා, වී ගන්නා ෙකනා. අෙනක් හැම 
භාණ්ඩයකම මිල තීරණය කරන්ෙන් ඒ භාණ්ඩ හදන අයයි.  

හැබැයි, කෘෂි නිෂ්පාදන මිල? කෘෂි නිෂ්පාදනවල මිල තීරණය 
කරන්ෙන්, කෘෂි නිෂ්පාදන ගන්න ෙකනායි. එය සාධාරණ ද? 

355 356 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  07  

ෙගොවියා තමයි දන්ෙන් තමන්ෙග් වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා ෙකොපමණ පිරිවැයක් යනවා ද කියා. බිත්තර වීවලට 
ෙකොච්චර ගියා ද? හාන්න ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? බිම සකස ්
කරන්න ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? කෘමිනාශක, වල්නාශක 
සඳහා ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? ශම කුලිය ෙකොච්චර ද? මාස 
හයක් ජීවත්වීම සඳහා තමන්ට ලබාගත යුතු ආදායම ෙකොපමණ ද? 
ඒක දන්ෙනත් ෙගොවි ජනතාව.  ඒ නිසා වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය 
කිරීමට යන නිෂ්පාදන පිරිවැය දන්ෙන් ෙගොවියායි. හැබැයි, මිල 
තීරණය කරන්ෙන් ගන්න ෙකනා. ඒක සාධාරණ නැහැ.  අනිත් 
හැම භාණ්ඩයකම මිල නිෂ්පාදකයා තීරණය කරනෙකොට, කෘෂි 
භාණ්ඩවල මිල තීරණය කරන්ෙන් ගැනුම්කරුවායි.  එෙහමනම් 
අපට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, මිල තීරණය කිරීම 
ගැනුම්කරුවාෙගන් ෙකොෙහොමද නිෂ්පාදකයා අතට ගන්ෙන්  කියා. 
ඒක නිකම් ගන්න බැහැ. මිල තීරණය කිරීම ෙකොෙහොමද ගන්ෙන්?  
සබන් ගත්ෙතොත් ෙකොම්පැනි ෙදක තුනයි හදන්ෙන්.  ඉතින් මිල 
තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගිනිෙපට්ටි ගත්ෙතොත් ෙකොම්පැනි ෙදක 
තුනයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා මිල තීරණය කරන්න පුළුවන්. පපඩම් 
ගත්ෙතොත් කර්මාන්ත ෙදක තුනයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා මිල තීරණය 
කරන්න පුළුවන්.  

වී ගත්ෙතොත් ෙගොවීන් දසලක්ෂයක් වී හදනවා. දසලක්ෂ 
ගණනක් වී නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදනවා. එතෙකොට ඔවුන් විසිරුණු 
ෙගොවි ජනතාවක්. ඒ නිසා ඔවුන්ට මිල තීරණය කිරීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ඒක ඇත්ත. තනි තනියම ඔවුන් කුඩා කුඩා ඒකකවල වී 
වගා කරමින් සිටිනවා. ඒ නිසා වළක්වන්න බැරි විධියටම අපි ෙම් 
නිෂ්පාදනය එක තැනකට ෙක්න්ද කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න වුවමනායි. අඩුම තරෙම් අෙප් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
හැටක්වත් සංවිධිත නිෂ්පාදනයකට යන්ෙන් නැතුව ෙම් පශ්නයට 
උත්තර ෙහොයා ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා යාය නිෂ්පාදන සමිතියක් 
හදන්න ඕනෑ. යාය නිෂ්පාදන සමිතිය තමයි මුළු නිෂ්පාදනෙය්ම 
මිල තීරණය කරන්ෙන්.  තමන් ළඟ තමයි ඒ bulk එක 
තිෙබන්ෙන්. තමන් තමයි මිල තීරණය කරන්ෙන්.  තමන් තමයි 
ෙමෝල් හිමියාට කියන්ෙන්, "ෙමන්න අපි ළඟ තිෙබනවා වී ෙමටික් 
ෙටොන් 10,000ක්.  වී ෙමටික් ෙටොන් 10,000 මිල ෙමපමණයි. ඔබ 
ගන්න කැමැතිද නැද්ද?" කියා. හරියටම අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
යාය නිෂ්පාදන සමිතිවලට ෙක්න්ද කෙළොත් සැළකිය යුතු 
පමාණයකින් ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන්. ඒක එක 
කාරණයක්.   

ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ෙවළඳ ෙපොළට එන්ෙන් -ෙම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික විද්යාව. අෙප් ආර්ථික විද්යාව 
ෙනොෙවයි.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ධනවාදී ආර්ථික විද්යාව. ඒ 
ආර්ථික විද්යාෙව් වුණත් සෑම භාණ්ඩයක්ම ෙවළඳ ෙපොළට 
එන්ෙන්- උච්චාවචනය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ලක් කරයි.  ෙවළඳ 
ෙපොළ ඉල්ලුම ෙකොපමණ පමාණයකින් අඩු ෙවනවා ද, වැඩි 
ෙවනවා ද කියන සාධකය මත තමයි නිෂ්පාදන ෙවළඳ ෙපොළට  
එන්ෙන්. නත්තල් කාලයට රතිඤ්ඤා නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඇයි? 
නත්තල් කාලෙය් රතිඤ්ඤා වැඩිපුර විකිෙණනවා. අවුරුදු කාලයට 
ෙවළඳ ෙපොළට ඇඳුම් එනවා. ඇයි? ෙවළඳ ෙපොළ අවුරුදු කාලයට 
ඇඳුම් වැඩිපුර විකිෙණනවා. ඒ නිසා හැම නිෂ්පාදකෙයක්ම ෙවළඳ 
ෙපොළට භාණ්ඩ එවන්ෙන් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම 
පිළිබඳ, චලනයන් පිළිබඳ අවෙබෝධයකින්.  ෙකොෙහොමද ඒක 
චලනය ෙවන්ෙන්? අවුරුදු කාලයට ෙකොච්චර ඇඳුම් විකිෙණ්විද? 
නත්තල් කාලයට ෙකොච්චර රතිඤ්ඤා විකිෙණ්විද? ෙවසක් 
කාලයට ෙකොච්චර පහන් තිර විකිෙණ්විද? ෙවසක් කාලයට 
ෙකොච්චර බකට් විකිෙණ්විද? සුළඟ හමන කාලයට ෙකොච්චර 
සරුංගල් විකිෙණ්විද? ෙවළඳ ෙපොළ සිද්ධ වන ඉල්ලුම පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක් කරමින්,  ෙවළඳ ෙපොළ උච්චාවචනය 
සැලකිල්ලට ලක් කරමින් තමයි  නිෂ්පාදකයා සමත් ෙවන්ෙන් 

තමන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙවළඳ ෙපොළට එවන්න. හැබැයි, අෙප් රෙට් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  අෙප් රෙට් කෘෂි 
නිෂ්පාදනයට කිසිදු දැක්මක් නැහැ. අෙප් රෙට් ෙලොකු ලූනු 
අවශ්යතාව ෙමොකක්ද? ඒ අවශ්යතාව සපුරන්න පුළුවන් 
ෙකොතනින්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලූනු අවශ්යතාව 
ගත්ෙතොත් එය ෙලොකු ලූනුවලින් සපයන්න පුළුවන්.  රතු 
ලූනුවලින් සපයන්න පුළුවන්.   

අෙප් ලුනු පධාන කලාප තුනක්  තිෙබනවා. ඒ කලාප තුන 
තමයි යාපනය, දඹුල්ල සහ ෙමොණරාගල.  හැබැයි, අපි දන්ෙන් 
නැහැ යාපනෙය් ලූනු එන්ෙන් කවදාද කියා. දඹුල්ෙල් ලූනු 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කවදාද කියා අපි සැලසුමක් හදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොණරාගල ලූනු ෙගෙනන්ෙන් කවදාද කියා අපි සැලසුමක් 
හදන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි ජනතාව ෙවළඳ ෙපොළ සැලකිල්ලකට 
ලක්ෙනොෙකොට ගිය කන්නෙයන් තමන්ට බටානාවලින් ලාභ නම්, 
ෙම් වතාෙවත් බටානා සිටුවනවා.  ගිය සැෙර් ෙගොවියාට 
මිරිස්වලින් ලාභ නම්, ෙම් කන්නෙයත් මිරිස් සිටුවනවා. ගිය 
වතාෙව ෙගොවියාට පිපිඤ්ඤාවලින් ලාභ නම්, ෙම් කන්නෙයත් 
පිපිඤ්ඤා සිටුවනවා. නමුත් පිපිඤ්ඤා සිටුවන ෙගොවියා 
මුළුමනින්ම විනාශ ෙවනවා. ඇයි?  ෙගොවියා ඉවට තමයි වගා 
කරන්ෙන්.  ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඉවට වගා කරන 
ෙගොවියාට සංවිධිත සැලැස්මක් ෙදන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  
සංවිධිත සැකැසම්ක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙවළඳ ෙපොළ ඉල්ලුම පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක්කර ගත් වගා සැලැස්මක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදන්න ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා වගා සැලැස්මක් සකස් කිරීම 
පිළිබඳව හිතන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ නිසා වගා සැලැස්මක් ඕනෑ. 
ෙමොන කාලෙය් ෙමොන ඉල්ලුමද තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ පිළිබඳව 
සැලැස්මක් අපි සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ඊළඟට අපට තිෙබන පශ්නය, අපට වළක්වන්න බැරි විධියට 
අතිරික්ත නිෂ්පාදන එන්න පුළුවන්.  අතිරික්ත නිෂ්පාදනය තුළින් 
අපි ෙකොෙහොමද ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ අත්පත් කර ගන්ෙන්?  
කවුරුහරි කල්පනා කරනවා නම්, අෙප් නාඩු සහල් යුෙරෝපයට 
යවන්න පුළුවන් කියා ඒ මන්තීවරුන්ෙග් ඔළුව ෙපොඩ්ඩක් අතගාලා 
බලන්න ඕනෑ. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම්, අෙප් සම්බා 
සහල් සුද්දාට කවන්න පුළුවන් කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි,  බැහැ. අපි අ හෙගන හිටියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියනවා, "ෙම් සහල් පිටරට පටවනවා.  ෙම් සහල් සුද්දන්ට 
කවනවා. ෙමච්චර ෙම් සහල් යවනවා." කියා. ෙබොරු. එෙහම ෙම් 
සහල් යවන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් විෙද්ශිකයන් විෙශේෂෙයන්ම සුදු 
ජාතිකයන්ෙග් පධාන ආහාරය බත් ෙනොෙවයි.  තමන්ෙග් 
ආහාරෙය් ඉතාම කුඩා පංගුවක් බවට ඔවුන් බත් පත් කර ගන්නවා.  
හැබැයි, ඒ සහල් මීට වඩා පිරිසිදු  සහල්. අෙප් සහල් කෙඩන් 
ෙගනැල්ලා ෙදපාරක් ෙහෝදලා මුට්ටියට දාලා උයන්න ඕනෑ.  සුද්දා 
සහල් පැකට් එක එළිෙයන් ෙගනැල්ලා, ඒක එෙහමම හට්ටියට 
දාලා එක පාර තම්බලා ගන්නවා.  ඔවුන් කන්ෙන් ගෑරුප්පුෙවන්.  
ඒ නිසා බත් ෙගොඩක් ඇෙලන්න බැහැ. අෙප් හාල් ටිකක් වැඩිපුර 
තම්බන ෙකොට ඇෙලනවා. ඔවුන්ෙග් හාල් තම්බන ෙකොට 
ඇෙලන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට විසිෙරන්න තිෙබන්න ඕනෑ. චීනය 
වාෙග් රටක බත් ඇෙලන්න තිෙබන්න ඕනෑ. චීනය, ජපානය 
වාෙග් රටවල බත් ඇෙලන්න තිෙබනවා. යුෙරෝපෙය් බත් 
විසිෙරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙම් හාල් පෙභ්ද ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පංගුවක් අත්පත් කර ගන්න පමාණවත් නැහැ. 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, "අලුත් හාල් පෙභ්දයක් 
පිළිබඳව කල්පනා කළා ද?" කියලා.  

Bg 304 සහ Bg 34/8 වී වගා කරලා විෙදස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අත් පත් කර ගන්න පුළුවන් ද? ඒවා වගා කරලා විෙදස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න බැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් අනිවාර්යෙයන්ම 
නව බීජ පෙභ්ද අප ෙහොයා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. මම දන්නා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිදි බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් ලංකාෙව් ඉතාමත්ම 
ෙජ්යෂ්ඨ ආචාර්යවරෙයක් සිටියා. එතුමා කෘෂි විද්යාව පිළිබඳව 
PhD උපාධියක් ලබාෙගන තිබුණා. එතුමා කෘෂි විද්යාඥවරෙයක්; 
බීජ පර්ෙය්ෂකවරෙයක්. ඔහු තමයි ලංකාෙව් බාස්මති හාල් ෙහොයා 
ගත්ෙත්. ඔහු බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් තමයි ෙසේවය 
ක ෙළේ. ඒ, සුමිත් මහත්මයා ඉතාමත් දක්ෂ ආචාර්යවරෙයක්. 
බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් ඔහු තමයි බාස්මති හාල් 
ෙහොයා ගත්ෙත්. නමුත් අෙප් හාල් පෙභ්දෙය් පශ්නයක් තිබුණා. ඒ 
පශ්නය ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ හාල් 
ඇෙලනවා. ඒ නිසා ඇෙලන එක අඩු කරන්න අප අලුත් ජාන 
තාක්ෂණයක් ඇතුළු කළ යුතුව තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් එම ෙගොවි 
ෙපොෙළේ සුමිත් කියන ආචාර්යවරයා ආරක්ෂා කර ගත යුතුව 
තිබුණා. හැබැයි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? එතුමාට හරිහමන් පහසුකමක් 
නැහැ; නතර ෙවන්න හරිහමන් තැනක් නැහැ;  නිවස්නයක් නැහැ. 
එතුමාෙග් දරුවන්ට හරිහමන් පාසලක් නැහැ. ඒ ෙහේතු නිසා 
ඉබ්බාගමුෙව්, බතලෙගොඩ දරුවන් තියාෙගන ඒ නිලධාරියා 
ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ නිලධාරියා රැකියාෙවන් ඉවත් ෙවලා 
ගියා. ඒ නිලධාරියා තමයි අද පැල්ෙවෙහර CIC ෙගොවි ෙපොෙළේ 
පධාන කෘෂි විද්යාඥයා. එතුමා තමයි රජය සතුව හිටපු කෘෂි 
විද්යාඥයා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් කෘෂි 
විද්යාඥයන් ඉතාමත් ශක්තිමත් ෙලස පුහුණුව ලැබූ අය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම 
ආචාර්ය උපාධිධාරින් ඉන්ෙන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව්යි. 
සෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවකටම වඩා වැඩිෙයන් ආචාර්ය උපාධිධාරින් 
ඉන්ෙන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව්යි. හැබැයි, ෙම් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ආචාර්ය උපාධිධාරින් ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙගන් විශාල පමාණයක් රට අත් හැර යනවා. 
නවසීලන්තෙය් ෙහෝ ෙබල්ජියෙම් ෙහෝ ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙගොවි 
ෙපොළවල වගා කරන්න අෙප් දක්ෂ නිලධාරින් යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ෙම් නිලධාරින්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමට  
සැලැස්මක් හැදුෙව් නැහැ. ඒ සඳහා සැලැස්මක් ඕනෑ. අලුත් බීජ 
පෙභ්ද ෙහොයා ගන්න ඔවුන් ෙපොලඹවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. එක්ෙකෝ ගිහිල්ලා මත්තල 
ගබඩා පුරවනවා; ඊශායලෙයන් ගබඩා ෙග ෙනනවා; ඔයාමඩුෙව් 
ගබඩාවක් හදනවා; දන්න මුදලාලි ෙකෙනකුට ෙකොමිස් එකක් 
ෙදනවා. එෙහම කරලා ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. ෙම් 
පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න නම් පළමුෙවන්ම අප ෙහොඳ බීජ 
පෙභ්ද ගණනාවක් හඳුනා ගත යුතුව තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. ඒ සඳහා පර්ෙය්ෂණ දියත් කරන්න ඕනෑ. 
පර්ෙය්ෂණවලට කාලයක් යාවි. ඒ නිලධාරින්ට පහසුකම් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒෙගොල්ලන්ට 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පමාණවත් මුදල් පමාණයක් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, පසු ගිය 
කාලය පුරාවටම  අෙප් බීජ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ෙවන් කරන 
ලද මුදල් පමාණයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොයලා බලන්න. බීජ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පමාණය කඩා වැට්ටුවා. ඒ නිසා පර්ෙය්ෂණ කඩා වැටුණා. 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් මානසිකත්වෙයන් බිඳ වැටුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට පර්ෙය්ෂණෙයන් 
ෙහොයා ගන්න බීජ පෙභ්දය ෙගොවි ෙපොළ මට්ටෙමන් වර්ධනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙහොඳ ෙගොවි ෙපොළවල් ටිකක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් ආණ්ඩුෙව් ෙගොවි ෙපොළවලට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා දන්නවා, මහඉලුප්පල්ලම 
ෙගොවි ෙපොළට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළ තමයි අපට MI 4 මිරිස ්වගා කරලා 
දුන්ෙන්. අපට Red Lady බඩ ඉරිඟු කරල ෙගනැල්ලා දුන්ෙන් 

මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළ. අද මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළට 
ගිහිල්ලා බලන්න. එහි වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ඉපිල් 
ඉපිල්. අමාත්යතුමා දන්නවා, යනෙකොට පාර ෙදපැත්ෙත්ම 
තිෙබන්ෙන් ඉපිල් ඉපිල් කැලෑ ෙදකක් බව. හැබැයි, එය කාලයක් 
අපට ඉතාම වටිනා බීජ ෙහොයලා දීපු මහා සශික ෙගොවි ෙපොළක්; 
වටිනා සම්පතක්. ඒ බීජ ෙගොවි ෙපොළ කැලෑවට අත් හැරියා. 
පැල්ෙවෙහර ෙගොවි ෙපොළට ෙමොකක්ද කෙළේ? පැල්ෙවෙහර ෙගොවි 
ෙපොෙළන් භාගයක් CIC  ෙකොම්පැනියට වික්කා. ඉතුරු භාගය 
ආණ්ඩුෙව් තියා ගත්තා. අද ෙපොෙලොන්නරුවට ගිහිල්ලා බලන්න. 
ෙපොෙලොන්නරුවට පාර දිෙග් යන ෙකොට නාටු ෙවච්ච කෑල්ල 
කාෙග්ද? ආණ්ඩුෙව්. ෙකොළ පැහැයට තිෙබන කෑල්ල කාෙග්ද? 
CIC  එෙක්.  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොවි 
ෙපොළවලට වැටක් ගහ ගන්න, ෙගොවි  ෙපොළවලට පහසුකම් ටික 
ෙදන්න, ෙගොවි ෙපොළවල් ආරක්ෂා කරන්න මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කිරීමක් ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීමක් කෙළේ නැහැ.  

හිඟුරක්ෙගොඩ අක්කර 2,500කට ආසන්න වටිනාම බීජ ෙගොවි 
ෙපොළක් තිබුණා. එය ෙපොෙලොන්නරුෙව් ජනතාවට බීජ 
නිෂ්පාදනය කරලා දීපු ෙගොවි ෙපොළ. ඒ ෙගොවි ෙපොළ 
CICකාරයන්ට වික්කා. තලාව, තඹුත්ෙත්ගම අතර මල්වාෙන් චීන 
ෙගොවි ෙපොළ තිබුණා. අද ඒ ෙගොවි ෙපොළ කාටද දීලා තිෙබන්ෙන්? 
අද ඒ ෙගොවි ෙපොළ දීලා තිෙබන්ෙන්  CIC  ෙකොම්පැනියට. ඒ 
ආකාරයට අෙප් රෙට් වටිනා සම්පත් වූ ෙගොවි ෙපොළවල් ටික 
වික්කා.  පර්ෙය්ෂණ ආයතන කඩා වැට්ටුවා. එයින් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්? දැන් හූල්ලනවා, ෙම් හාල් ෙලෝකය කන්ෙන් නැහැ 
ෙන්, ෙම් හාල් පිට රට යවන්න බැහැ ෙන්, ෙම් බතල පිට රට 
යවන්න බැහැ ෙන් කියලා. ඒවා පිට රට යවන්න බැහැ තමයි. 
අලුත් බීජ පෙභ්ද ෙහොයා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ සඳහා  බීජ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන, බීජ ෙගොවි ෙපොළවල්  වර්ධනය කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් ඉතාමත් 
රසවත්ම ෙකෙසල් ෙගඩිය තමයි ෙකෝලිකුට්ටු ෙගඩිය. හැබැයි, 
ෙකෝලිකුට්ටු ෙගඩිය පිට රට යවන්න බැහැ. එයට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙගඩිය ඉදුණාම නැට්ට ළඟින් 
කඩා වැෙටනවා. ඒ නිසා අපට පර්ෙය්ෂණයක් ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ෙපොත්ත සවිමත් කර ගන්න. එෙහම වුෙණොත් 
විතරයි අපට ෙකෙසල් ෙගොවියාෙග් ෙකෙසල් ටික පිට රට 
යවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් රසවත්ම ෙකෙසල් 
ෙගඩිය අපට හිමිව තිබුණාට ඒ ෙකෙසල් ෙගඩිය පිට රට යවන්න 
බැහැ. ඉදුණාම නැට්ට ළඟින් කැෙඩනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා කලින් කිව්වාක් ෙමන් 
අෙප් ගබඩා පශ්නයට තාවකාලික උත්තර සපයලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. දැන් අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  අෙප් රෙට් බීජ 
ෙගොවි ෙපොළවල් ටික යළි වර්ධනය කරන්න, බීජ පර්ෙය්ෂණ 
ආයතන ටික යළි ෙගොඩ නගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම්ද? 
ඊළඟට ෙගොවි ජනතාවට අලුත් බීජ පෙභ්ද ටිකක් හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට මතක ඇති කාලෙය් 
වගාව සඳහා බීජ ටික සකස් කර ගත් ආකාරය අප දැක තිෙබනවා. 
අපි  බණ්ඩක්කා ඇට ටික ෙහොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙහේෙන් තිබුණු ෙලොකුම 
බණ්ඩක්කා කරල් ටික ෙමෝරන්න තියලා, ඒ ටික කඩා ෙගන 
ඇවිල්ලා, මිදුෙල් දමා ෙව්ලලා, ඒ ඇට ටික ෙරදි කෑල්ලක දාලා 
ෙපොට්ටනියක් ෙවන්න ගැට ගහලා, ලිප උඩින් එල්ලලා තියලා අපි 
ඊළඟ කන්නෙය්දී සිටුවන්න ගත්තා. අපි වට්ටක්කා ඇට ටික හදා 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? අෙප් ෙහේෙන් තිබුණු ෙලොකුම වට්ටක්කා 
ෙගඩිය වැල මැෙරනකම් ෙමෝරන්න තියලා, ඒ වට්ටක්කා ෙගඩිය 
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කපා ෙගන ඇවිල්ලා, ෙගදර තියලා, ඒක කපලා ඇට ටික 
අරෙගන, අව්ෙව් දාලා, මැලතියන් මහත්තයා එන ෙකොට කුඩු 
ටිකකුත් ඉල්ලා ෙගන, අළු ටිකක් දාලා, ඒක ඔතලා ළිප් ෙබොක්ෙක 
එල්ලලා තියලා, අපි ඊළඟ කන්නයට ගන්න වට්ටක්කා ඇට ටික 
සකස් කර ගත්තා. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද  ඒ 
වාෙග් ස්වයං බීජ නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවාද? අද මුළු ෙගොවි 
ජනතාවටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ CICකාරයාෙග්, 
එක්ෙකෝ ෙහේෙකම්කාරයාෙග්, එක්ෙකෝ ෙහේලිස්කාරයාෙග් 
ෙකොම්පැනිවල බීජ පස්ෙසේ යන්නයි. මුළු බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළම 
නැති කළා.  

අද ෙගොවි ජනතාවට ෙහොඳ සම්පතක් වන බීජ ටික ලබා ෙදන්න 
සැලසුමක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් නැත්නම්, කෘෂි 
කර්මාන්තය ඉස්සරහාට අරෙගන යන්න බැහැ. බීජ අෙප් 
අයිතියක්. ෙමොන්සැන්ෙටෝ වැනි ෙකොම්පැනි ෙලෝකය පුරා බීජ 
අධිකාරිත්වයක් පවරා ෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙම් මෑතකදී කැනඩාෙව් ඇහුව නඩුවක් ගැන මම 
කියන්නම්.  ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනිය ඉතාම ෙහොඳ කපු 
වර්ගයක් ෙසොයා ගත්තා. ඒ කපු වර්ගය වගා කරන්න පුළුවන් 
ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට විතරයි. ෙමොන්සැන්ෙටෝ 
ෙකොම්පැනිය ඒ කපු ටික වගා කළාට පස්ෙසේ ඒෙගොල්ලන්ට 
අක්කරයකට ෙඩොලර් 120ක බද්දක් ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, එක 
ෙගොවිෙයක් ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව 
ෙහොෙරන් අරෙගන වගා කළා. ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනිය නඩු 
කිව්වා. කැනඩාෙව් අධිකරණයක ඒ නඩුව ඇහුවා. ඒ නඩුෙව්දී 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට ෙඩොලර් 
20,000ක වන්දියක් ෙගවන්න ඒ ෙගොවියාට සිද්ධ වුණා.  

මිනිසා විසින් විවිධ පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්ත බීජ, 
ෙකොම්පැනිවල ඒකාධිකාරිත්වයට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. අද 
අෙප් රෙට් බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළත් ෙකොම්පැනිවල 
ඒකාධිකාරිත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් පැවැති හැම රජයක්ම ෙගොවි ජනතාවෙග් බීජවල 
ස්වයංජාත අයිතිය රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට ආරක්ෂා 
කරනවා ෙවනුවට, ෙකොම්පැනිවල බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළට අෙප් රෙට් 
ෙගොවියා තල්ලු කළා. අද අෙප් රෙට් බීජ ෙගොවියාෙග් ආරක්ෂාවත්, 
බීජවල ස්වාධිපත්යයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සටනක්, 
අරගළයක් අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා පළමු 
ෙකොටම ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බීජ ටික ෙහව්වාට පමණක් 
හරි යන්ෙන් නැහැ. අපට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න බැරි 
පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ලංකාව 
 ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාරයකට වී නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් 
ෙමටික්ෙටොන් 4.5යි. ඒ කියන්ෙන්, කිෙලෝ ගෑම් 4,500යි. ජපානෙය් 
ෙහක්ටයාරයකට ෙමටික්ෙටොන් 7.5ක් නිෂ්පාදනය වනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, කිෙලෝ ගෑම් 7,500යි. චීනය ගත්ෙතොත් 
ෙහක්ටයාරයකට කිෙලෝ ගෑම් 7,000ක් නිෂ්පාදනය වනවා.  දකුණු 
ෙකොරියාව ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාරයකට කිෙලෝ ගෑම් 7,000ක් 
නිෂ්පාදනය වනවා. අෙප් රෙට් ෙහක්ටයාරයකට නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන් කිෙලෝ ගෑම් 4,500යි. ඒ නිසා අපිට ෙලොකු ඵලදායිතාවක් 
නැහැ.  

අර්තාපල්වල ඵලදායිතාව ගැනත් මා ඔබට පවසන්නම්. 
ෙලෝකෙය් අංක එකට අර්තාපල් ඵලදායිතාවක් තිෙබන්ෙන් 
නවසීලන්තෙය්යි. නවසීලන්තෙය් ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් 
ෙමටික් ෙටොන් 49ක් ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. 
අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාව  ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් 
ෙමටික් ෙටොන් 23ක් ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. 
ජපානය ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් ෙමටික් ෙටොන් 31ක්  

ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. ඒ නිසා අපි අෙප් රෙට් 
ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
ඵලදායිතාව වැඩි ෙනොකර අපට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් පත් 
කර ගන්න බැහැ.  

දැන් ෙබොම්බාෙයන් ෙලොකු ලූනු අරෙගන නැවක පටවලා, 
ෙකොළඹ වරාෙයන් බාලා ෙකොළඹ වරාෙයන් රුපියල් 25ක 
බද්දකුත් ගහලා ෙලොරියක පටවලා දඹුල්ෙලන් බාන ෙකොට 
දඹුල්ෙල් ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකට වඩා ෙබොම්බාෙය් ෙලොකු ලූනු 
කිෙලෝ එකක මිල අඩු වනවා. ඒ ඇයි? ඒ රෙට් නිෂ්පාදන 
ඵලදායිතාව ඉහළයි; නිෂ්පාදන පිරිවැය අවමයි. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට අඩු මිලට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න 
පුළුවන්. අපි ෙකොෙහොමද ෙමෙහන් හාල් යවන්ෙන්? අපට වී 
කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 33.50යි. ජපානෙය් වී 
කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 20යි. ජපානය ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අඩු මිලට හාල් එවන ෙකොට අප වී කිෙලෝ එකක් 
සඳහා රුපියල් 33.50ක නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දරලා ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න පුළුවන්ද? ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් 
පත් කර ගන්නවා නම් අෙප් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 
සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ. ඒ සැලැස්ෙම් පළමුවන එක, බීජ. ෙදක, 
අපි මීට වඩා ෙහොඳ තාක්ෂණයක් අෙප් කෘෂි කර්මාන්තයට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. අෙප් කෘෂි කර්මාන්තයට තාක්ෂණය ඇතුළු 
කරන්ෙන් නැතුව තවදුරටත් කෘෂි කර්මාන්තය ඉස්සරහාට ෙගන 
යන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට ශමය ඉතාම හිඟ තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා. ෙගොයම් කපන කාලෙය් දී අපි දැක තිෙබනවා ඒ 
ෙගොයම් ටික කපා ගන්න විශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ ෙදන බව. 
අපි අලුත් යන්තසූත ෙගනත් තිෙබනවා. හැබැයි, අෙප් ලියැද්දට 
ෙම් යන්තසූත දාන්න බැහැ. ඒ යන්තය භූතයා ෙවන්න පුළුවන්; 
මහෙසෝනා ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් ලියැද්දකට දාන්න පුළුවන්ද? 
අෙප් ලියැද්ද ෙපොඩියි. ඒ නිසා අපි භූතයාෙගන් ෙගොයම් කපලා 
ලියැද්ෙද් මුලු ටික අතින් කපනවා. ඇයි ඒ? ඒ යන්ත සූත හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙලොකු ෙගොවි ෙපොළවල්වලට ෙන්. වී බුසල් භාගය, වී 
බුසල වගා කරන ෙගොවිෙයෝයි අපට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් යායවල් 
එකට බද්ධ කරන්න ඕනෑ. සමිති කියාවලියක් හරහා ෙම් යායවල් 
එකට බද්ධ කරලා ෙම් ෙගොවි ෙපොළවල් විශාල කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පළමුව, ෙගොවි ෙපොළවල් 
පුළුල් කිරීම හරහා, ෙහොඳ බීජ ලබා දීම හරහා අපිට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය අ ඩු කරන්න. ෙදවනුව ෙහොඳ 
තාක්ෂණයක් ෙයොදවන්න ඕනෑ. තුන්වන කාරණය තමයි 
අස්වැන්න ෙනළීම. අෙප් නිෂ්පාදනෙය් විශාල පමාණයක් ෙම් 
අස්වැන්න ෙනළීෙම්දී අහක යනවා. ආණ්ඩුව සතුව පශ්චාත් 
අස්වනු ෙනළීෙම් ආයතනය තිෙබනවා අනුරාධපුරෙය්. අස්වැන්න 
කල් තබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අස්වැන්න ෙනළීෙම්දී හානි 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
උපකරණ ෙමොනවාද ඒ අය දන්නවා. ඒවාට අවශ්ය උපකරණ ඕනෑ 
තරම් හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පර්ෙය්ෂණ ඕනෑ තරම් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා පර්ෙය්ෂණවලට විතරක්, පදර්ශනවලදී 
ෙපන්වන කියා මාර්ග විතරක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අෙප් ෙම් අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සැලැස්මක් අපට 
ඕනෑ. අපට එෙහම සැලැස්මක් තිෙබනවා ද?  

අෙප් එළවලු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 38ක් අපෙත් යනවා 
කියලා දැනටමත් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. අෙප් එළවලු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 38ක් අපෙත් 
යනවා. වැලිමඩින්  ෙගෝවා කිෙලෝ 100ක් මිලට ගන්නෙකොට ඒ 
ෙගෝවා ගන්න මුදලාලි දන්නවා ෙගෝවා කිෙලෝ 62යි ෙපොෙළේ 
විකුණන්ෙන් කියලා. ෙගෝවා කිෙලෝ  38ක් අපෙත් යනවා. ඉතින්, 
ඒ මුදලාලි ෙගෝවා කිෙලෝ 100කට ෙමොකටද මුදල් ෙගවන්ෙන්? ඒ 
නිසා කිෙලෝ 100ක් මිල දී ගන්නෙකොට කිෙලෝග්රෑම් 38ක 
වටිනාකම අතහැරලා කිෙලෝග්රෑම් 62ක සල්ලි ෙදනවා. මිල දී 
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ගන්න මුදලාලි දන්නවා ෙගෝවා කිෙලෝග්රෑම් 100ක් ෙනළුවාට 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් කිෙලෝග්රෑම් 62යි කියලා. එෙහම නම් ෙම් 
අස්වනු නාස්තිය වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි ෙකොෙහොමද 
අෙප් රෙට් එළවලු පවාහනය කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වැලිමඩින් ෙගෝවා 
ගලවනවා. ගලවලා, ෙලොරියට දාන්න කලින් ෙගෝවා ෙගඩිෙය් 
ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙලොරිෙය් මුදලාලි ආෙයත් ෙගෝවා 
ෙගඩිෙය් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙගෝවා ෙගඩිය පිටෙකොටුෙව් 
බක්කියට ආවාට පස්ෙසේ  ආපහු ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. 
පිටෙකොටුෙව්දී ෙතොග මුදලාලි  ආෙයත් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. 
ඊට පස්ෙසේ නිට්ටඹුෙව් මාර්කට් එෙක්දීත් ෙකොළ ෙදකක් 
ගලවනවා. ඒ මාර්කට් එෙක් විකුණන්න කලින් ආෙයත් ෙකොළ 
ෙදකක් ගලවනවා. විකිණුෙණ් නැත්නම් පහුව දා ෙවනෙකොට 
ආෙයත් ෙගෝවා ෙගඩිෙයන් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙගදර 
ෙගනියලා උයන්න කලින් ආෙයත් ෙකොළ හතරක් ගලවනවා. 
ඉතින්, ඉතිරි ෙවයිද ෙගෝවා? වැලිමඩින් ගලවනෙකොට ෙගෝවා 
ෙගඩිය ෙවොලිෙබෝලය වාෙග්. ෙගදරදී උයන්න ගන්නෙකොට ඒක 
ෙටනිස් ෙබෝෙල් වාෙග්! ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ෙනළා ගන්නා 
අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ සඳහා ගබඩා පහසුකම්, 
ඇසුරුම්කරණය, පවාහනය කියන ෙම් ක්ෙෂේත එක්ක ෙගොවිතැන 
කර්මාන්ත පද්ධතියක් බවට පත් ෙවන්න  ඕනෑ. ෙකොෙහේද ඇසුරුම් 
කර්මාන්තයක් අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් ෙකොෙහේද 
පවාහන ක්ෙෂේතය කර්මාන්තයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙකොෙහේද අපට ගබඩා  පද්ධතියක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
ෙම් කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෙෂේතය කර්මාන්ත ෙලස සලකා, 
ගබඩාකරණය, ඇසුරුම්කරණය, පවාහනය අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ඇපල් ෙගඩියක් එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් කඩපු හැම 
ඇපල් ෙගඩියකටම ෙම්ස් එකක් දාලා තිෙබනවා. ඒ ෙම්ස ් එක 
දාලා හැම ඇපල් ෙගඩියක්ම අසුරන්න කුහරයක් තිෙබනවා. ඒවා 
එක ෙපට්ටියක අසුරනවා. ඒ ෙපට්ටිය ශීත ගබඩාවට එනවා. ඒ 
ෙපට්ටි කන්ෙට්න ර් ෙපට්ටිෙයන් ෙකොළඹ වරායට එනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකොළඹ වරාෙයන් ගිහිල්ලා 
අම්පාෙර් ෙපොෙළේ විකුණන ෙකොටත් අවුරුද්දකට කලින් ෙනළා 
ගත්ත ඇපල් ෙගඩිය බැබලි බැබලී තිෙබනවා. හැබැයි අම්පාෙරන් 
ෙනළා ගන්නා අෙප් අඹ ෙගඩියට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ ෙනළා 
ගන්නා අඹ ටික ඔක්ෙකෝම දමනවා, එක ෙලොරියකට. අඹ කිරිත් 
එක්කම අඹ ෙලොරියට පටවනවා. සමහර  නැටි උඩ; සමහර නැටි 
යට. සමහර නැටිවල කිරි අෙනක් අඹ ෙගඩිෙය් ගෑෙවනවා. 
ඔක්ෙකෝම එකම ෙලොරිෙය් පටවනවා. ඒ ෙලොරිය එනවා 
තණමල්විලට. තණමල්විලදී ඒ ෙලොරියට ෙකෙසල් කැන් 
පටවනවා. අම්පාෙර් අඹ; තණමල්විල ෙකෙසල් කැන්. රත්නපුර 
හරිෙයදී ෙලොරියට පටවනවා, අන්නාසි. පිටෙකොටුෙවන් බානවා, 
සැලඩ්. ෙම්කෙන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උෙද්ට පිටෙකොටුවට 
ගිහිල්ලා බලන්න අෙප් රෙට් එළවලු, පලතුරු ෙකොච්චර 
පමාණයක් බැෙකෝ යන්තවලින් කුණු ෙලොරිවලට පටවනවාද 
කියලා? ෙම් ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් පාලකයන්.  

ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව වන අලි වසංගතයට මුහුණ දීලා, 
ජීවිත තර්ජන ෙනොතකා, අව්ව- වැස්ස ෙනොතකා ෙගොවිතැන් 

කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔවුන්ට ඉරිදා දින 
නිවාඩු නැහැ. සවස හතෙරන් පස්ෙසේ නිවාඩු නැහැ. ඉස්සර නම් 
ෙපොෙහොය දවසට ෙගදර හිටියා. දැන් ෙපොෙහොය දවසට ෙගදර 
ඉන්ෙන්ත් නැහැ. වතුර හරවන්න කියලා හරි ෙගොවිෙපොළට 
යනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. ඔවුන්ට නිවාඩු දින නැහැ; වැඩ 
කරන නියමිත කාලයක් නැහැ; අව්ව -වැස්ස නැහැ. ෙම් හැම 
එකක්ම ඔවුන් ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා ෙනළන අස්වැන්න. ඒක 
ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම් පාලකයන්ට  බැරි  නම්, පාලකයන් ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා? අඩුම තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ධනපති 
කමයක් ඇතුෙළේ තිෙබන කළමනාකරණයවත් ෙගෙනන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙනළා ගන්න අස්වැන්න පාරිෙභෝගිකයා දක්වා 
ෙගන යන දාමෙය් පියවර ෙමච්චරයි තිෙබන්ෙන්. අස්වැන්න 
ෙනළා ගන්නවා. පරිෙභෝජනය කරන්න ජනතාවක් ඉන්නවා. ෙම් 
ෙනළා ගන්නා අස්වැන්න ෙකොෙහොමද පරිෙභෝජනය කරන 
ජනතාව අතරට ෙගනියන්ෙන්? ඒ කියාවලියවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා නම්, රෙට් 
ජාතික පශ්නවලට තමුන්නාන්ෙසේලා විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මහා බරපතළ පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අඹ වගා කරන ෙගොවීන් ඉන්නවා. ඒවා 
පරිෙභෝජනයට ගන්න ජනතාව ඉන්නවා. ෙම් ෙදක අතර 
සම්බන්ධීකරණය හරියට හදා ගන්න බැරි නම්, ෙම් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි නම්, ෙමොකක්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කරන්ෙන්? උෙද් 8ට, 9ට පිටෙකොටුවට 
යන්නෙකෝ. ගිහින් බලන්නෙකෝ. අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව 
නිෂ්පාදනය කරන ලද එළවලු ටික බැෙකෝ යන්තවලින් කුණු 
ෙලොරිවලට පටවන්ෙන්. අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය 
කරන ලද පලතුරු ටික කුණු ෙලොරිවලට පටවන්ෙන් බැෙකෝ 
යන්තවලින්. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා ඒ සඳහා 
සැලැස්මක් ෙගෙනන්න.  

ෙම් කටයුතු සඳහා ෙලොකු වගා සැලැස්මක් අවශ්යයි. බීජ 
නිෂ්පාදනය, යන්ත සූතකරණය, ගබඩාකරණය, පවාහනය සහ 
ඇසුරුම්කරණය ඉලක්ක කර ගත් කෘෂිකර්මාන්තයක් අපි අෙප් 
රෙට් ස්ථාපිත කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතිව හැම කන්නයක් එන 
විටම වී ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  වී ගන්න බැරි ද කියලා ෙහොයලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉලක්ක කර ගන්නවා නම්,  අනිවාර්යෙයන්ම අපි නව වී 
 පෙභ්ද හඳුන්වා දිය යුතුවා  වාෙග්ම, ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ ඉලක්ක 
කර ගන්නා නිෂ්පාදන කරන ෙගොවීන් සමූහයක් ෙගොඩ නඟන්න  
ඕනෑ. අඩුම තරමින් රාජාංගනය ව්යාපාරෙයන්, එෙහම නැත්නම් 
හුරුලුවැව ව්යාපාරෙයන්, එෙහමත් නැත්නම් ෙසේනානායක සමුද 
ව්යාපාරෙයන්, -ෙම් කුමන ෙහෝ ව්යාපාරයක් තුළින්- අපි 
පළමුෙවනි ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට අපි ෙදන්න 
ඕනෑ ෙහොඳ බීජ  පෙභ්ද. ඒ හරහා ෙහොඳ සහල් නිෂ්පාදනයක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ සහල් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත්පත් කර 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපි  ෙගෙනන්න ඕනෑ. පළමුෙකොට 
ඔවුන්ට පර්ෙය්ෂණ, පළමුෙකොට ඔවුන්ට පහසුකම් සහ සහනාධාර 
ලබා දීෙම් කමයක් අපි අනුගමනය කරන්න  ඕනෑ. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කෘෂි නිෂ්පාදන පංගුවක් අත්පත් කර ගැනීම 
සඳහා  අෙප් ෙගොවියා ෙමෙහයවන්නට සමත් වන්ෙන් නැත්නම් 
අෙප් ෙගොවියාට මීට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක් කවදාවත් ගත කරන්නට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අපි එක එක කාලයට එක එක  ව්යාපෘති ෙගෙනනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් 
ව්යාපෘතියක් ෙගනාවා, ''හැම ෙගදරකම වවමු'' කියලා. හැම 
ෙගදරකටම ෙබදුවා මුල්ලුවකුයි, උදලු තලයකුයි, ඇට පැකට් 
එකකුයි. සමෘද්ධි නිලධාරි මහත්මයා 100යි, ගාම නිලධාරි 
මහත්මයා 200යි, ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරි මහත්මයා 200යි. ඒ 
විධියට ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකින් ෙගවතු 500යි. ඒ කාලෙය් 
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සිටි පවාහන අමාත්යවරයා "අපි වවමු - රට නඟමු"කියන project 
එකට දායකත්වයක් ෙලස  මරදාන දුම්රිය අංගණෙය්, -අර කළු 
ෙතල් භූමිෙය්- තක්කාලි හිෙටව්වා. "අපි වවමු - රට නඟමු" 
ව්යාපෘතියට මෙග් සහාය ෙමයයි කියලා, මරදාන දුම්රිය අංගණෙය් 
තක්කාලි හිටවලා ෙපන්වූවා. එවකට සිටි කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා 
තමන්ෙග් ෙගදර කරවිල වවලා ෙපන්වූවා. එතුමා ජාතික 
රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපි වවමු - රට නඟමු  
ව්යාපෘතියට මෙග් දායකත්වය ෙමයයි. මම කන්ෙන් මම හදා 
ගත්තු කරවිල" කියලා. ෙසොයලා බලන විට කරවිල පාත්තියට 
වතුර ගහලා තිෙබන බිල ෙගවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්. ඒ බිල 
රුපියල් 36,000යි. ඒ කරවිල  ඇතුෙළේ විතරක් ෙනොෙවයි පිටත් 
රත්තරන් තිෙබන්න ඕනෑ,  විකුණන්න  නම්. ඒ නිසා එවැනි 
ව්යාපෘතිවලින් ෙම්වා කරන්න බැහැ. ඒවා ෙබොරු. 

හැම ෙකනාම වවාෙගන කන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,   ඉස්සර  අපි එළවලු 
ෙකොටුවකුත් හදා ගන්නවා, වී ටිකකුත් වගා කර ගන්නවා, 
කුකුෙළකුත් ඇති කර ගන්නවා, හරෙකකුත් ඇති කර ගන්නවා.  
එෙහම  කමයක් තිබුණා. එළෙදනෙගන් කිරි ටික ගන්නවා, 
කුඹුෙරන් වී ටික ගන්නවා, එළවලු ෙකොටුෙවන් එළවලු ටික 
ගන්නවා, කිකිළිෙගන් බිත්තරය ගන්නවා. ඒ විධියට අපි අෙප් 
පවුල නඩත්තු කර ගත්තා. ඒක එක නිෂ්පාදන රටාවක්. හැබැයි 
දැන් ඒ කමය අවසන්. දැන්, එක් එක් ෙගදර කිකිළියන් ඇති කරලා 
බිත්තර ගන්නවා ෙවනුවට කුකුළු කර්මාන්තයක් තිෙබනවා. දැන්, 
එක් එක් ෙගදර එළවලු හදනවා ෙවනුවට එළවලු හදන ෙගොවීන් 
ඉන්නවා. දැන්, එක් එක් ෙගදර වී නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා 
ෙවනුවට රටට වී නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් ඉන්නවා. ඒ අනුව 
දැන් ෙම්වා කර්මාන්ත. වී වගාව කර්මාන්තයක්, කුකුළු පාලනය 
කර්මාන්තයක්, කිරි ගවයින් පාලනය කර්මාන්තයක්. ඒවා 
කර්මාන්ත ෙලස සැලකීමට ලක් කරන්න  ඕනෑ.  

මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් බැසිල් රාජපක්ෂ 
අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශෙයන් කුරුණෑගල පශු ෛවද්ය 
ෙකොට්ඨාසයට පමණක් කිකිළි පැටවු 60,000ක් දීලා තිබුණා. 
කිකිළි පැටවු 60,000ක් දුන්නා. ෙගදරකට පැටවු 10 ගණෙන් පවුල් 
6,000කට පැටවු දුන්නා. ඒ පශු ෛවද්ය ෙකොට්ඨාසයට විතරක් 
කිකිළි පැටවු 60,000ක්! ඒෙගොල්ල තමන්ෙග් කිකිළිෙගන් 
බිත්තරය ගන්න පටන් ගත්තා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? දංෙකොටුව, 
උඩුබද්දාව, කුලියාපිටිය සහ හලාවත පෙද්ශවල තිබුණු මුළු කුකුළු 
කර්මාන්තයම බිඳ වැටුණා. ඒ නිසා, බිත්තර කන අයට කිකිළියක් 
ෙදන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. කුකුළු කර්මාන්තයට දිරිය  
ෙදන්න ඕනෑ. එළවලු කන අයට කියනවා පාත්තියක් හදාෙගන 
එළවලු කන්න කියලා. එතෙකොට එළවලු වගා කරන ෙගොවියාට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බැරි ෙවලාවත් ඔය ෙගවතු දස ලක්ෂෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ හරි ගියා නම්, නුවර එළිෙය් එළවලු කන්ෙන් කවුද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් අමු මිරිස් කන්ෙන් කවුද? ඒක යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තය. එක යුගයක් අෙප් රෙට් තිබුණා  ඒ යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තය. හැම ෙද්ම තමන් හදාෙගන කනවා. ඒක යැපුම් 
ආර්ථිකයක්. නමුත් දැන් ඒක කර්මාන්තයක්. දැන් එළවලු 
නිෂ්පාදනය කිරීම කර්මාන්තයක්, දැන් වී නිෂ්පාදනය කිරීම 
කර්මාන්තයක්. ඒ නිසා අපි ඒ කර්මාන්තවලට සහාය ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා බීජ ටික අඩු මිලට ෙදන්න තිබුෙණ් එළවලු වගා 
කරන ෙගොවියාට. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා පැළ ෙබදන්නට පටන් 
ගත්තා එළවලු කන්න ඉන්න පාරිෙභෝගිකයාට. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පහසුකම් ෙදන්න තිබුෙණ් කුකුළු කර්මාන්තයට. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බිත්තර කන්න හිටපු පාරිෙභෝගිකයාට කිකිළි 
පැටවු දුන්නා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා කුකුළු කර්මාන්ත කඩා 
වැටුණා; එළවලු ෙගොවියා අනාථ වුණා; වී ෙමෝල් වැහුණා; සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් විශාල පමාණයක් වැහුණා. වී ෙමෝල් තුන් 

හතර ෙදෙනකුෙග් ඒකාධිකාරියක් බවට පත් වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිබුණු සැලසුම ෙම්කයි. කිකිළි පැටවු 10ක් 
දුන්නාම ඡන්දයක් ෙදනවා.  

මුල්ලුවක් දුන්නාම ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්. උදලු තලයක් 
දුන්නාම ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්.  එෙහනම් උදලු තලයක් 
ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න; මුල්ලුවක් ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න; 
ඇට පැකට් කිහිපයක් ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න. හැබැයි, 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්න සැලැසම්ක් හැදුෙව් නැහැ.  අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්තයක් ෙලස සලකන්නට ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි.  

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි.  

එම නිසා එය කර්මාන්තයක් ෙලස සැලකිය යුතුව තිෙබනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අපි  සැලකිය යුතු කාලයක් ෙම් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. හැම අවුරුද්දකම ෙදපාරක් මුළුල්ෙල් අපි 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා, ෙමම වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ පශ්නය 
ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කියනවා, අෙනක් 
අයට වඩා වැඩිෙයන් අපි මිල දී ගත්තා කියලා. අෙනක් අයට 
වැඩිෙයන් ෙලොකු ගබඩාවන් හැදුවා කියනවා. හැබැයි, ෙගොවියාෙග් 
පශ්නය එකතැනම පල්ෙවමින් තිෙබනවා. ඒකට විසඳුමක් ෙසවිය 
යුතුයි. එම නිසා කෘෂිකර්මාන්තෙය් විශාල නවීකරණයක් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙමයට පිළියමක් ෙසොයන්න බැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා පයත්නයක් දරයි කියලා මා කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් නව කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා පත් වුණා විතරයි "අවාරෙය් 
ෙගොවිතැන" කියලා එකක් පටන් ගත්තා මට මතකයි. එෙහම 
ෙන්ද ? කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා පසු ගිය දා "අවාරෙය් ෙගොවිතැන" 
කියලා එකක් පටන් ගත්තා ෙන්ද? ඉතින් එක එක කලාපවලට, 
ෙකොට්ඨාසවලට පැළ හදන්න කියලා කිව්වා. මට එම නිලධාරින් 
හම්බ වුණා. ඒ නිලධාරින් කල්පනා කරන්ෙන් පැළයක් රුපියල් 
තුන ගණෙන් විකුණන්න ඕනෑ කියලායි.  නිලධාරින් ෙපොළවල් 
ගාෙන් යන්න ඕනෑ, පැළ හදලා. ඒ අවාරෙය් ෙගොවිතැන.  එයට 
ගිය වියදම ගැනයි එයින් ඇති වුණු පතිලාභය ගැනයි ඔබතුමා 
ෙහොයලා බලන්න. ඒවායින් ෙගොඩ එන්න බැහැ. ඔබතුමා බලන්න, 
මම ඕනෑ නම් වාර්තා ටික ෙදන්නම්.  ඒක අසාර්ථක වුණා. 
ෙමොකද, "අවාරෙය් ෙගොවිතැන" කියලා එක එක නම්වලින්, 
ෙල්බල්වලින් ෙමම පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න බැහැ.  

මම ඉතාම වගකීමකින් යුතුව කියන්ෙන්,  අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව අපි නව දැක්මකින් යුතුව මැදිහත් 
ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි.  ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමයට 
වඩා විධිමත් සාකච්ඡාවක් - ෙයෝජනාවක් -  ආරම්භ කළ යුතුයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා හැම වසරක් පුරාම එන ෙම් 
සුපුරුදු විවාදය තවදුරටත් කිරීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ කියන එක 
තමයි මෙග් අදහස වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කළා.   

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ඉතාමත් ෙහොඳ අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඔබතුමාත් අෙප් ආණ්ඩුෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා විධියට 
කාලයක් වැඩ කටයුතු කළා.  ඒ අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාත්  ඔය 
කියන උත්සාහය දරන්න ඇති. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අපි කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් පිහිටුවනවා. ඒ උපෙද්ශක මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකෙයක් විධියට සහභාගි ෙවන්න කියලා මා ඔබතුමාට 
ආරාධනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි.  
මීළඟට ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.14] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී වචන 

ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මට කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. අෙප්  පරිවාස ආණ්ඩුෙව්  හිටපු කෘෂිකර්ම, පශු 
සම්පත්, ඉඩම් හා වාර්මාර්ග අමාත්ය අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාට නැවතත් ආණ්ඩුවක කෘෂිකර්ම ඇමතිකමක් ලබා ෙගන 
අඩුම ගණෙන් අවුරුදු 4ක් ෙහෝ 5ක් කටයුතු කරලා,  එතුමා  කළ 
ෙම්  හරවත් ෙද්ශනය කියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබ්වි කියලා 
අප විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, අපි හැෙමෝම අදක්ෂයි, අපට කිසිම 
වැඩක් කරන්න බැහැ,  අපි සාර්ථක නැහැ,  කියන ඔය අදහස ෙන් 
එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ.  එතුමාෙග් හරවත් අදහස් ටික කියාත්මක 
කරන්න යම්කිසි අවස්ථාවක් එතුමාට ලැෙබන්න කියලා මා 
පාර්ථනා කරනවා. හැබැයි, එකක් කියන්න ඕනෑ.  එතුමාෙග් 
අදහස් සම්බන්ධෙයන්  මා යම් කිසි දුරකට එකඟ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ගැන. මා නිෙයෝජනය 
කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය 
තිෙබනවා. මුළු අවුරුද්දටම අපි වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
300යි. ජාත්යන්තර සමාගමක් වන ෙමොන්සාන්ෙටෝ සමාගම 
ගැනත් එතුමා කිව්වා.  අෙප් මුළු ජාතික නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් 
බිලියන 60යි. ෙමොන්සාන්ෙටෝ සමාගෙම් වාර්ෂික නිෂ්පාදනය 
ෙඩොලර් බිලියන 5යි. කර්මාන්තයක් විධියට පුළුල් ෙලස ෙම් ෙදස 
බලන්න කියලා එතුමා කිව්වා.  

විෙශේෂෙයන්ම වාණිජකරණය යටෙත් රජයක් වශෙයන් අප 
විසින් ගත යුතු පියවරයන් ෙමොනවා ද?  අපට සහනාධාර කමය 
දිගටම ෙගන යන්න පුළුවන් ද? මම හිතන විධියට  අප පුළුල් ෙලස 
සලකා බැලිය යුත්ෙත් ෙමන්න ෙම් පශ්න ගැනයි. මම අද දින වී 
කර්මාන්තය ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන අෙප් 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා කථා කරයි.  

විෙශේෂෙයන්ම,  මම ෙත් හා රබර් ගැන වචන කිහිපයක්  කථා 
කරන්න කැමැතියි.  ෙමම රජෙයන් තමයි මාර්තු මාසෙය් සිට ෙත් 
සහනාධාරය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක 
ස්ථාවරත්වය රැක ගැනීමට රුපියල් 80ක සහනාධාරයක් ෙමම 
රජය විසින් ලබා දීලා තිෙබනවා. මාර්තු මාසෙය් සිට අද දක්වා ෙම් 
සඳහා  රුපියල් බිලියන 6ක් අප වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 6,000ක්. මාර්තු මාස ෙය්  සිට 
අෙගෝස්තු මාසය දක්වා වන සහනාධාරයත් අපට ලැබුණා,  
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙගවන්න කියලා. රුපියල් මිලියන 6,738ක 
සහනාධාරයක් අපි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙම් රජය ඒක කෙළේ කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරන්නයි. 
We did this to stabilize and protect the tea smallholders of 
this country. Please, do not forget that.  එම නිසා තිෙබන 
අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න අපි පියවරක් ගත්තා. ඒ පියවර නිසා 
තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමියා ආරක්ෂා කරන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. 
එම නිසා රජයක් වශෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියා ආරක්ෂා 
කරන්නත්, ෙත් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නත් අපි සියලු පියවර 
ගන්නවා කියන එක  පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන ෙදයක් හැටියට හරවන්න අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද, ෙත් 
කර්මාන්තය දැන් අවුරුදු 150 ගණනක් ෙම් රෙට් පැවතිලා 
තිෙබනවා.  තවත් අවුරුදු 150 ගණනකට, අවුරුදු 200කට ෙම් 
කර්මාන්තය ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙම්ක නිකම් කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. 

අද ජාත්යන්තර ෙත් මිල ශීඝෙයන් කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒක 
අෙප් වැරැද්දක්ද? නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඉරානෙය් තිෙබන 
ගැටලුව, ඇෙමරිකාව පනවා තිෙබන සම්බාධක සහ රුසියාෙව් 
රූබල් එක කඩා වැටීම නිසා අපෙග් ෙත් අපනයන කර්මාන්තයට 
විශාල වශෙයන්  හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. අපට කරුණු හංගන්න අවශ්ය නැහැ. We have nothing to 
hide.  This is an open market.  It is a free market.  ෙත්  
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 368කටයි දැන් ෙකොළඹ auction එෙක් 
අෙළවි වන්ෙන්. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් කාලය වන විට රුපියල් 
439කටයි ෙත් කිෙලෝ එකක් අපනයනය කෙළේ. එම නිසා ෙම් 
ෙවනස අපි ෙත්රුම් ගන්න අවශ්යයි. ෙම් අර්බුදය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අෙප් තිෙබන අඩු පාඩුවක් නිසා ෙනොෙවයි. අපි 
සියලුම සාධකවලට අවශ්ය සහන ලබා දී තිෙබනවා. අපි කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන්ට සහන ලබා දී තිෙබනවා. අපි factory හිමියන්ට 
සහන ලබා දී තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙත් කර්මාන්තය 
නවීකරණයට ලක් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් පර්ෙය්ෂණ ආයතන ගැන කථා කරනවා 
නම්,  මා යටෙත් පර්ෙය්ෂණායතන 4ක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් සහ සීනි පර්ෙය්ෂණායතන. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණායතනවලින් අපි නිසි ෙලස වැඩක් ගන්ෙන් නැහැ 
කියන මතෙය් මම පැහැදිලිවම ඉන්නවා. ෙත් සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න අපි රුපියල් මිලියන 6,000ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 
අඩුම ගණෙන් ෙම් සහනාධාරෙයන් සියයට 20ක්වත් පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයොදන්න පුළුවන්ද කියා අපි අලුතින් හිතන්න 
අවශ්යයි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා marketing සම්බන්ධව 
කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ෙත් කර්මාන්තෙය් තිෙබන 
විශාල අර්බුදයක්; විශාල පශ්නයක්. අපට විෙද්ශ විනිමය ලබා 
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ගැනීමට ෙත් කර්මාන්තය අවශ්යයි. අපට නිසි ෙලස 
වාණිජකරණයක්, marketing arm එකක් නැහැ. අපට පරණ 
modelsවලට යන්න බැහැ. We must look at this industry anew.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා මට එක පශ්නයක් අහන්න ඉඩ ෙදනවා ද?  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මෙග් කාලය ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

[බාධා කිරීමක්] මම ඒ කරුණට එන්නම්.   

මම ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කළ පරිදි දැනට අපි කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 6,738ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. තවද, 2015 සැප්තැම්බර් හා ඔක්ෙතෝබර් මාසවලදී මිල 
දී ගනු ලබන අමු ෙත් දළු සඳහා සංෙශෝධිත ෙයෝජනා කමය තව 
දුරටත් කියාත්මක කිරීම අෙප් අෙප්ක්ෂාව ෙවනවා.  ගරු 
අගමැතිතුමා නායකත්වය ෙදන ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුවට අපි 
ලබන සතිෙය් දී අපෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා, අඩු ගණෙන් 
ෙමම කමය තව මාස හතරකින් වත්  ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා.   
ෙම්ක ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසුගිය 
සතිෙය්ත් අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් 
ෙමය තිෙබන්ෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක කියන එකත් අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

So, we have recognized the importance of the subsidy.  
But all I am telling this House is, that the subsidy schemes 
have not given the necessary solutions for a sustainable 
tea industry.  So, we must have long-term plans; we must 
have medium-term plans and we must have short-term 
plans.   The short-term plan is a subsidy.  But, for a long-
term plan - like what Hon. Anura Dissanayake mentioned 
- we must get our marketing mechanism right; we must 
get maximum output per hectare and we must get the 
RPCs - that is large companies - to fall in line with a 
common line of thinking with a common vision.  All that 
must happen. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
But, remember to sustain the producer immediately. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Of course, we must do that. I recognize that. We must 

sustain the producer immediately, because we cannot 
allow the tea industry to crash.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියක කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙමයට අමතරව ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය මඟින් ෙකොළඹ ෙත් 

ෙවන්ෙද්සිෙයන් ෙත් මිල දී ගැනීම තුළින් ෙත් මිල ස්ථායීකරණය -
stabilize- කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සහ ෙපෞද්ගලික ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් ෙවත කාරක පාග්ධන අරමුදලක් 
සැපයීෙම් අරමුෙණන් බැංකු ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නුදුරු 
අනාගතෙය්දී ආරම්භ කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. So, 
we intend to stabilize the price in the tea auction by 
buying tea through the Tea Board. I remember, in 2008 
also, when the Iraq crisis happened, we did this and we 
want to follow the same example.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න. කුඩා රබර් වතු හිමියන් නිපදවන රබර් සඳහා රජය 
විසින් පහත පරිදි සහනාධාර කමයක් කියාත්මක කරනු ලබනවා:  

ආර්එස්එස් 1 සහ 2 කාණ්ඩ සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 350යි.  
ආර්එස්එස් 3වැනි කාණ්ඩය සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 325යි.  
ආර්එස්එස් 4 හා 5 කාණ්ඩ සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 300යි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට ලැබී ඇති 

කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
රබර් කිරි කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 300යි. එම නිසා අදාළ 

කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා රජය විසින් රුපියල් මිලියන 4,126ක 
පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිබුණද, ෙම් දක්වා වියදම් කර ඇත්ෙත් 
රුපියල් මිලියන 1,662ක මුදලක් පමණි. ෙමයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් 
සාම්පදායික රබර් වගා කරන පෙද්ශවල පැවැති අධික 
වර්ෂාපතනය ෙහේතුෙවන් කිරි කැපීමට සිදු වූ බාධාව මත රබර් 
නිෂ්පාදනය අෙප්ක්ෂිත නිෂ්පාදනයට වඩා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා. විශාල කථික 

ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අඩු වීම විනා, සහතික මිල කමය කියාත්මක කිරීෙම්දී සිදු වූ 

අඩු පාඩුවක් ෙනොවන බව අවධාරණය කරමි.  ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වැදගත් විවාදයට 

කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් කථාව වාෙග්ම, ඊට ෙපර, 
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුෙමකුෙග් කථාවකටත් අපි ඇහුම් කන් 
දුන්නා.  

පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට 
ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවලට සාෙප්ක්ෂව තමයි අද අපට ෙම් 
විවාදෙය්දී ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා ඉහළ අගයක් සහිතව ෙත්වලට සහතික 
මිලක් ෙදනවා කිව්වා. රබර්වලට ඉහළ අගයක සහතික මිලක් 
ෙදනවා කිව්වා. ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ -මීට කලින් දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේත්, ඊට පසුව දින සියෙයන් පසුව ආපු වැඩ 
පිළිෙවෙළේත්- "අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80, 90 අතර 
පාෙවන මිලක් පවත්වා ෙගන යාම" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට "රබර් සඳහා රුපියල් 350ක පාෙවන මිලක් 
පවත්වා ෙගන යාම" කියනවා. ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
" වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්නා සහතික මිල රුපියල් 50ක් දක්වා 
ඉහළ දැමීම" කියා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට සමාවන්න, මට ෙපොඩි කාලයයි තිෙබන්ෙන් ගරු 

ඇමතිතුමා.  මම මෙග් කථාව කරන්නම්. 

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දුන්ෙන් "හංස ව්යාපාරෙයන්". [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්.  දින සියෙයන් පසුවටත් ෙමය අයිතියි කියලායි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්. දින සියෙයන් පසුව ෙම්ක අයිති නැහැ 
කියා කිව්ෙව් නැහැ.  දින සියයට කර ගහපු හිටපු කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුෙමක් තමයි දැන් ටිකකට කලින් කථා කෙළේ.  මම දන්ෙන් 
නැහැ එතුමා   ෙම් පශ්නය ෙනොදැන කථා කළා ද කියලා.  ඔය දින 
සියෙය් ආණ්ඩුව හදන්න -හංස ආණ්ඩුව හදන්න- නියමින් හා 
අනියමින් උපරිම ෙලස දායක වුණු අය තමයි ඊෙය් නිදා ෙගන 
හරියට අද නින්ෙදන් ඇහැරුණා වාෙග් කථා පවත්වන්න පටන් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුවලට උන්නැෙහේලාත් 
අයිතියි. ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුවලට එතුමන්ලාත් වග කියන්න ඕනෑ.  
එතුමන්ලා ෙම්වාට බැඳුණා. එතුමන්ලා නිසා තමයි ෙම්වා කරයි 
කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කෙළේ.  ඒ විශ්වාසය නිසා තමයි තමන්ෙග් 
ඡන්දය දුන්ෙන්. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙම්වා ෙපන්වලා, ෙම්වා ගැන 
විශ්වාසයක් හදලා ඡන්දය අරන් දීලා, දැන් ෙමොනවත් දන්ෙන් නැති 
බබ්බු වාෙග් ඇවිල්ලා ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතැන දුන් ෙපොෙරොන්දුත් 
එක්ක අද ෙම් ෙකෙරන කියාදාමය ගැළෙපනවා ද නැති ද කියන 

පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් වී මිල දී ගත්ෙත් 
ඉතාම කුඩා පමාණයයි කියලා ගරු ඇමතිතුමන්ලා පැහැදිලි කළා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම පශ්නය එය ෙනොෙවයි. වී මිල දී ගත්ෙත් කුඩා 
පමාණයක් වුණත්, වැඩි පමාණයක් වුණත් වී ෙගොවියාට සාධාරණ 
මිලක් ලැබුණා ද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනෑ.  එදා ෙගොවිෙයෝ 
වී මලු ටික වාහනවල තියාෙගන පාෙර් ෙපෝලිම් ගසාෙගන සටන් 
කළා ද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සමාජවාදී ෙගොවි සංගමය අමුෙඩ් ගහපු ෙගොවිෙයෝ ටිකක් 
ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා පදර්ශනාත්මක ව්යාපෘතිවල ෙයදුණා. 
නමුත් සැබෑ ෙලසම වී විකුණන්න ආපු ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් වී 
ටික මිල දී ගන්ෙන් නැහැ කියලා වී මිල දී ගන්නා මධ්යස්ථාන 
අසල -වී මිලදී ගන්නා රජෙය් මධ්යස්ථාන අසල- පාරවල් 
අවහිරවන විධියට උද්ෙඝෝෂණ කළා ද? දවස් ගණන් වාහනවල වී 
ටික ෙගොඩ ගසාෙගන තියාෙගන ෙදයියන්ටත් ෙම් අවනඩුව කිව්වා 
ද? නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පශ්නය එතරම් 
බරපතළ ෙවන්න අෙප් ආණ්ඩුව කවර ෙවලාවකවත් ඉඩ තිබ්ෙබ් 
නැහැ. යම් කිසි ගැටලු පැන නැගුණු හැම ෙවලාවකම රජය ඒකට 
මැදිහත් ෙවලා ඒක පාලනය කළා; සාධාරණ මිලක් ලබා ෙදන 
විධියට ඒක පාලනය කළා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. 

අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, විශාල පමාණයක් වී මිල දී 
ගත්තා කියලා. ෙමවර තමුන්නාන්ෙසේලාට මිල දී ගන්න පුළුවන් 
වුෙණ් ඔය කියන තරම් පමාණයක් ෙනොෙවයි. පතිශතයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ඉතා සුළු පතිශතයක්. වී මිල දී ගැනීෙම්දී රජය අඩු 
ගණෙන් සියයට 5ක පමාණයක්වත් මිල දී ගන්න ඕනෑ. අෙප් 
රජය කාලෙය් සියයට 2.5ක පමණ පමාණයක් හැම අවුරුද්දකම 
ගත්තා. රජය සියයට පහ ඉක්මවන පතිශතයක් ගන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒක ෙවලා නැහැ. අද ඉතාම පැහැදිලියි, සාමාන්යෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා- 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට කථා කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවකුයි තිෙබන්ෙන්. විනාඩි 15යි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි සියයට 11ක පමාණයක් 

වී මිල දී ෙගන තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතුමන්ලා හිතාෙගන 

ඉන්නවා එෙහම අරෙගන තිෙබනවා කියලා. අපි අහන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔච්චර වී මිල දී ගත්තා නම් ඇයි 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවිෙයෝ පාෙර් වී තියාෙගන ඉන්ෙන් 
කියලායි. සියයට 11ක් කියන්ෙන් ෙලොකු ගණනක්. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර මට බාධා කරන්න එපා. ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න. එෙහම ගත්තා නම් 
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ඇයි ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවිෙයෝ පාෙර් හිඟා කන්ෙන්? ෙම් රෙට් 
වී ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව ඉන්ෙන් 
ෙමොකද? [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කථාවලදී උත්තර ෙදන්න. ගත්තු පතිශතය ෙලොකුයි කියලා 
ෙපන්වලා, තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙතොගයක් ගත්තා කියලා 
ෙපන්වලා ෙම් පශ්නය යට ගහන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ඊළඟට, ෙත් වගාකරුවාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රබර් 
වගාකරුවාෙග් නිෂ්පාදනයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කන්දක් විතර ෙබොරු පමාණයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කියලා ඇත්ත කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ, 
කුරුණෑගල නසරානියාට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත 
කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ අපි කියන ෙද් ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය කරන්න පුළුවන් හැම 
ෙදයක්ම කළා. ෙම් අයෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදනවාද, නැද්ද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. ඉදිරි 
අය වැෙයන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන්න යනවාද, නැද්ද 
කියන එක අපි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පශ්න කරනවා. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු 
ගිය දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු පකාශයක්, "ද අයිලන්ඩ්" 
පත්තෙර් තිබුණා. ඔබතුමා ආෙයෝජකයන් සමඟ කරපු රැස්වීමක 
කරපු කථාවක් ඒ පත්ත ෙර් තිබුණා. ඒෙක්දී ඔබතුමා කිව්වා, "සුබ 
සාධනවාදීව ෙපොෙහොර දීම, ෙනොමිලෙය් ජලය දීම, රජය විසින් 
සහතික මිලක් තීරණය කිරීම වැනි ෙද්වල් ඒ කමයට යන්න බැහැ.  
වාණිජ ෙබෝග වගාකරණයකට යන්න ඕනෑ" කියලා. කිව්වා ද, 
නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] "ද අයිලන්ඩ්" පත්තෙර් තිබුණු ඒ වාර්තාව 
මම ෙගනැල්ලා තමුන්නාන්ෙසේට ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,- [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කථා 
කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙමතුමන්ලා කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න බැරුව ෙගොවි 
ජනතාව ෙගොනාට අන්දපු එක විතරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
විද්යානුකූලව ඇමති මණ්ඩලයක් හදනවාය කියලා ආවා. අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික 
ඔස්තාර්ලා. ආපු ගමන් රුපියල කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙඩොලරය 
තිබුෙණ් රුපියල් 132ට. අද එය රුපියල් 143ත් පන්නා ෙගන 
රුපියල්144ක් වී ෙගන යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් සමහරු 
කියනවා, ඒක ෙහොඳයි කියලා. ෙහොඳ නම් ෙහොඳයි; අපට කමක් 
නැහැ. අපට නම් කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒක නරකයි කියලයි. 2015 
ජනවාරිවල ෙඩොලරය තිබුෙණ් රුපියල් 132කට. අද රුපියල 
කඩාෙගන වැටිලා එය රුපියල් 143 දක්වා වැඩිෙවලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මහ බැංකුව අගමැතිතුමා 
යටෙත් තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමාට මහ බැංකුව අයිති නැහැ. මහ 
බැංකුව තමන්ෙග් ආයතනයක් හැටියට ෙනොපවතිද්දී ෙකොෙහොමද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුදල් ඇමතිතුමා සල්ලි 
ෙකොළයට අත්සන ගහන්ෙන්? ඒ ගහන අත්සන වලංගුද? ඒ ගහන 
අත්සන වලංගු නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා අත්සන් කරපු මුදල් ෙනෝට්ටුව 
වලංගු මුදල් ෙනෝට්ටුවක් ද, නැද්ද කියන පශ්නය අද ෙම් රෙට් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

විද්යානුකූලව ඇමති මණ්ඩලය ෙබදීෙම් ආදීනව ගැනයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් හැම දාම උෙද්ට 
ජාතික ගීය ගායනා කළා. ෙහොයලා බලන්න. දැන් එය වාදනයට 
පමණක් සීමා කර තිෙබනවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, 200කට අධික 
මහ බැංකු වෘත්තිකයන් මාරු කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. 
විශාල පළි ගැනීෙම් ව්යාපාරයක් දියත් ෙවනවා. මහ බැංකු ව 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වන පධාන ස්ථානයක්. 

මහ බැංකු වෘත්තිකයන් අද ෙද්ශපාලන දඩයමකට ලක් ෙවන්න 
පටන්  ෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් සිදු 
වුණු කුපකට වංචාව ගැන COPE එකට ඇවිල්ලා ෙතොරතුරු කියපු, 
කරුණු කියපු, සාක්ෂි දීපු නිලධාරින්ව අද පළි ගැනීෙම් 
ව්යාපාරයකට ඇද ෙගන යමින් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොන තරම් සුන්දර කථා කිව්වත්, ලිච්ඡවි රජ සමෙය් ඇති වුණු 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු ගැන කිව්වත්, යහ පාලනය කියන වචනය 
උෙද් ඉඳලා රෑ වන තුරු පතුරු ගැහුවත් පාෙයෝගිකව අද සිදු 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහ බැංකුව ඇතුළත සිදු ෙවන 
ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව 2005 වසෙර්දී බලයට 
පත් වන විට ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම වුෙණ් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 24ක් බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. නමුත් 2005 
- 2014 දක්වා කාලය තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 79 දක්වා තුන් ගුණයකින් වැඩි 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුවට හැකි වුණා. 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "අපට ලැබුෙණ් ෙමොකුත් නැති 
ආර්ථිකයක්." කියා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 24 ඉඳලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 79 දක්වා ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි. අවුරුදු නවයක් තුළ ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
තුන් ගුණයකින් වර්ධනය වුණා. උද්ධමනය ගැන බලන්න. හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙම් රෙට් උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කමක 
තිබුෙණ් මාස ෙදකක්, තුනක් අතර කාලයක් විතරයි. නමුත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව කාලෙය් අවුරුදු හයක් 
එක දිගට ෙම් රෙට් උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කමක පවත්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. යුද්ධය දිනපු ආණ්ඩුවක් විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.5ක පමණ 
මට්ටමකට ෙගනාවා විතරක් ෙනොෙවයි. උද්ධමන අගය එක දිගට 
අවුරුදු හයක් තනි අගයක තබා ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා.  

2005 වසර වන විට ෙම් රෙට් විෙද්ශ වත්කම් සංචිතෙය් 
තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2යි. 2014 වසර අග වන විට 
එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.2 දක්වා වැඩි කළා. 2005 
වසර වන විට ෙම් රෙට් දරිදතාව සියයට 9යි. 2015 වසර වන විට 
දරිදතාව සියයට 3.8 දක්වා අඩු කළා. [බාධා කිරීමක්]  2005 වසර 
වන විට රාජ්ය අය වැය හිඟය සියයට 9.5යි. 2014 වසර වන විට 
එය සියයට 5.8 දක්වා අඩු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 2005 වසර වන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 91ක ණය බරක් 
තිබුණා. 2014 වසර අග වන විට එය සියයට 71 දක්වා අඩු කළා. 
ණයවලට ෙගවන්න තිෙබන හැකියාව රජය වැඩි කළා. ෙගොවීන්ට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. ෙත් ආර්ථිකය කඩා වැටුණා නම්, 
රබර් මිල පහත වැටුණා නම්, ඒ හැම අවස්ථාවකදීම රජය හැටියට 
එයට මැදිහත් වුණා. ඒ ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදනවල මිල කඩා 
වැෙටන්න දුන්ෙන් නැහැ. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අඩු 
ගණෙන් අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සමාජවාදී ෙගොවි සංගමය 
අමුඩ ගහ ෙගන පාරට එන්ෙන්ත් නැහැ. ෙවන දා නම් වී මිල 
ෙපොඩ්ඩක් අඩු වන විට අමුඩ බල කාය පිටෙකොටුවට එනවා. 
එෙහම ඇවිල්ලා පිටෙකොටුෙව් කරක් ගහනවා. අද අමුඩ බල කාය 
 එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් යන්ෙන් සම්මුතිවාදී ගමනක්. හංස 
විප්ලවයට සම්බන්ධ වුණු, මංගල සමරවීර මහත්මයා කියන 
ආකාරයට ෙද්දුනු විප්ලවයට සම්බන්ධ වුණු උදවිය තනතුරු ෙබදා 
ෙගන. දැන් බලන්න, මන්තී ආසන හයයි; ඡන්දෙයන් හතරයි, 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙදකයි. ඒ වුණාට අද ෙකොච්චර ෙවලා කථා 
කළා ද? ඒ තමයි සලකන විධිය. කථාව විතරක් නිසා ඔබතුමන්ලා 
ඒ අයට කථා කරන්න උපරිම ෙව්ලාව දීලා තිෙබනවා. ඒ තමයි 
හංස පූට්ටුෙව් සම්මුතිය. ඒ හංස පූට්ටුෙව් සම්මුතිය නිසා අද අර 
අමුඩ බල කාය පිටෙකොටුවට ෙගන ඒෙමන් වැළකී සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් දීපු ෙපොෙරොන්දුවල පිහිටා 
කටයුතු කරන්න කියායි. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර ෙලොකු ගණන් ෙදනවා කිව්ෙව් 
නැත්නම් අපි අද ෙම් ගැන අහන්ෙන්ත් නැහැ. ෙගොවීන්ෙග් 
නිෂ්පාදනවලට රජෙයන් කිසිම සහතික මිලක්  ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තීරණය වන මිල අනුව ෙගොවියා තමන්ෙග් 
නිෂ්පාදන විකුණන්න ඕනෑ කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා නම්, 
අපි අද ෙම් ගැන පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව 
ෙපෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා කිව්වා නම්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
දුන්නා. අෙප් ආණ්ඩුව අය වැය ෙල්ඛනයකින් යම් කිසි 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා නම්, ඒක ඉටු කළා. ඒ නිසායි අපි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය අවධාරණය කරන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තවම කථාව පටන් ගත්තා විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි. ෙකොෙහොමද, අවසන් කරන්ෙන්.  

ඡන්දෙයන් මන්තී ආසන හතරක් හා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
මන්තී ආසන ෙදකක් ලැබුණු අයට පැය ගණන් ෙව්ලාව තිෙබනවා. 
අපටත් ෙමතැන මන්තී ආසන පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙව්ලාව සාධාරණව ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. කමක් නැහැ. ෙමොකද, අපි හංස පූට්ටුවට කර 
ගැහුෙව් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ෙන් අපට ෙමෙහම ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
කමක් නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා අපට දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දු 
අනුව ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් පශ්න දිහා ඉතා අවධානෙයන් 
බලා ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදන්නය කියා කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබතුමියට 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දයා ගමෙග් මහතා. 

 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ඔය ආසනෙය් 

සිටින අවස්ථාවක විෙශේෂෙයන් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අෙප් 
ෙගොවීන්ෙග් වී පශ්නය ගැන කථා කරන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. අෙප් 
ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කළාට පසුව 
කථිකයන් කිහිප ෙදෙනකු කථා කළා. අෙප් ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාත් කථා කළා. මම ඒ ගැනත් ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එතුමන්ලා එදා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් සමඟ එක්කාසු ෙවලා ආණ්ඩුවක් හදලා කටයුතු කළ 

කාලෙය්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් එහි කෘෂිකර්ම, පශු 
සම්පත්, ඉඩම් හා වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. 
අද එතුමාෙග් කථාව අසාෙගන සිටින විට මම කල්පනා කෙළේ, 
එතුමාත් දැන් තමයි හරි පැත්ත ෙත්රුම් අරෙගන කථා කරන්ෙන් 
කියන එකයි. එතුමා නියම විධියට අෙප් ආණ්ඩුවට ෙහොඳ අදහස් 
ටිකක් දුන්නා. එතුමාෙග් ෙහොඳ අදහස් ඔක්ෙකෝම මම ලබා 
ගත්තා. අපි කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළට එම අදහස් 
ඔක්ෙකෝම එකතු කරනවා කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා, අපි සියයට හතරක්වත් 
වී මිලට ෙගන නැහැ කියා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, 
2009 සිට 2014 වන ෙතක් ආණ්ඩුව වී මිලට ෙගන තිබුෙණ්, -
මිලියන 3,200ක් සහ මිලියන 6,000ක් වශෙයන්- ඔක්ෙකෝම 
මිලියන 9,200ක තමයි කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මතක ඇති, එදා 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් ඔරෙලෝසු කණුව ළඟ කවුද මනුෂ්යෙයකු වී 
ගිනි තබා තිබුණ බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් හිටපු අමාත්ය ෙජොන්ස්ටන් 
මැතිතුමා රූපවාහිනි සාකච්ඡාවකදී කියා තිබුණා, "ඕක දයා 
ගමෙග්ෙග් වැඩක්." කියා. මෙග් යාළුෙවක් ඇවිත් කිව්වා, ෙමන්න 
ෙමෙහම කථාවක් කිව්වාය කියා. පසුව ෙසොයා බලන ෙකොට තමයි 
මම දැන ගත්ෙත්, එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඒ ෙගොවි 
සමිතිෙය් හිටපු සභාපති ඔහුෙග් වී ටික එදා ආණ්ඩුවට දීලා ඒෙක් 
සල්ලි ටිකත් ලැබුෙණ් නැතිව, ඉතුරු වී ටිකත් විකුණා ගන්න 
බැරුව අම්පාෙර් ඔරෙලෝසු කණුව ළඟට ඇවිත් එම වීවලට ගිනි 
තිබ්බාය කියන කාරණය. එෙහම යුගයක් තමයි එදා තිබුෙණ්. එදා 
අපි පළාත් සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියදී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
හැම දාම ෙගොවියාෙග් වී පශ්නය ගැන කථා කළා. ආණ්ඩුවට දීපු වී 
ටිකට අපි කෑ ගහන ෙකොට තමයි, එදා  මුදල් ෙගව්ෙව්.  

නමුත් අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයට වී ටික ගත්තා. අපි ගත්ත වීවලට මහ කන්නයට විතරක් 
බිලියන 7,600ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැන් 
ෙවනෙකොට යල කන්නෙය් වී මිලියන 6,700ක අරෙගන 
තිෙබනවා. අද ෙම් පශ්නයට  අෙප් අහිංසක ෙගොවීන්ට ෙම් 
ආකාරයට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුෙණ් ගිය ෙනොවැම්බර්වල -
ජනාධිපතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා ෙහෝ පසුව ෙහෝ ෙකොමිස් ගහලා 
ෙහෝ ෙමොන කමයකින් හරි- හාල් ෙටොන් එක්ලක්ෂ විසිදහසක් 
සෙතොසට ෙගන්වන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කටයුතු කළ 
නිසායි. අෙප් අහිංසක ෙගොවියාෙග් ෙගොයම් ටික කුඹුෙර් පැෙහන 
ෙව්ලාෙව් එෙහම ෙගන්වන්න ඇණවුම් කරන්න කටයුතු කළා. අද 
අපි ඒ ගැන අහනකම් එදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු ඇමතිවරුන් 
ඒවා ගැන දැන ෙගන ඉඳලාත් නැහැ. එදා ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතියක් කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. කැබිනට් 
ඇමතිවරුන් දන්ෙන් නැහැ, එදා ෙමොන තීරණ අරෙගන, ෙමොනවා 
කියාත්මක කළාද කියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනා එදා සිග්නල් කණු වාෙග් අත ඉස්සුවා. ඒ ගැන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් අද 
කැබිනට් මණ්ඩලයට එන ඕනෑම ෙදයක් සම්බන්ධව කථා කිරීමට 
අෙප් කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අපි පිට රටින් ෙගන්වන 
බඩුවල වටිනාකම මිලියන 6,000ක් ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමා අද 
මට දුන්නු අභිෙයෝගය තමයි ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත අෙප් 
අපනයනය ෙදගුණයක් කරන්න ඕනෑයි කියන එක. ඒ වාෙග්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරනවා, අෙප් ආර්ථිකයට 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය තුළින් මිලියන හයදහසක් එකතු කරන්න. 

375 376 

[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  07  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

ගරු අගමැතිතුමා කල්පනා කරනවා, බිලියන පහෙළොස්දහස් 
හාරසියයක් අපනයනෙයන් අෙප් ආර්ථිකයට එකතු කරන්න. 
ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි අෙප් ආනයන අපනයන සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන deficit  එක අප අයින් කරන්නට හදන්ෙන්. ඒ විධියට  අපි 
ෙම් පශ්නෙයන් ෙගොඩ එන්නට සැලසුමක් සකස් කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය කථා කරන වී පශ්නය, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාට දුන්නු දුක අපි ඊළඟ අවුරුදු ෙදක 
ඇතුළත සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා ආෙයත් කවදාකවත් 
පශ්නයක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට වී මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක්  
ඇති කරනවායි කියන එක පවසමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 3.43]  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஒக்ேராபர் ஐந்தாம் திகதி ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் ேதசிய உண  உற்பத்தி ஊக்குவிப்  
ேவைலத்திட்டத்ைத த ல் கிளிெநாச்சியில் ஆரம்பித்  
ைவத்தி ப்பைதயிட் , இச்சந்தர்ப்பத்தில் எம  மக்கள் சார்பில் 
நான் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  அந்த ைவபவத்தில் நாட்  மக்க க்கு 
உைரயாற்றிய ஜனாதிபதி அவர்கள், ேதசிய உண  உற்பத்தி 
ஊக்குவிப்  ேவைலத்திட்டத்தின் ேநாக்கமான , நம  
நாட் ல் ஏழ்ைமைய இல்லாெதாழிப்ப ம் உள் ர் 
உற்பத்தியில் தன்னிைற  காணச் ெசய்வ மாகும் என்  
கூறியி ந்தார். நம  நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய 
உண ப் ெபா ட்கைள ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்வதற்காக ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல ேகா  பாையச் 
ெசல  ெசய் ெகாண் ப்பதாகக் குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி 
அவர்கள், அதனால் எம  நாட் ள்ள அைனத்  
நிலங்கைள ம் விவசாய நிலங்களாகப் பயன்ப த்தேவண் ம் 
என்   குறிப்பிட் ந்தார். எம  நாட் ல் நாேம உற்பத்தி 
ெசய்யக்கூ ய உண ப் ெபா ட்களான அாிசி, கிழங்கு, 
மிளகாய், ெவங்காயம், தானியப் ெபா ட்கள் என்பவற்ைற நாம் 
ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்கின்ேறாம். 
எதிர்காலத்தில் உண ப்ெபா ள் இறக்குமதிைய நி த்தி நம  
உற்பத்திைய அதிகாிக்கேவண் ம்.  

எம  நாட் ல் விவசாயத்தில் ஈ ப கின்றவர்க க்கு 
பல்ேவ  ேதைவகள் இ க்கின்றன. அவர்க க்கு விைத 
ெநல் ைன ம் உரம் மற் ம் விவசாய உள்ளீ கைள ம் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 

மானிய விைலயில் உரம் கிைடப்பதில் தி ப்தியான 
நைட ைற இல்ைல. தவிர ம் தரமான உரம் விவசாயிக க்கு 
சந்ைதயில் கிைடப்பைத அரசு உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
அேதேவைள ெநல் க்கும் மானியம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அ வைட காலத்தில் ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய் ம்ேபா  
நியாயமான விைல விவசாயிக க்குக் கிைடக்கேவண் ம். 
விவசாயிக க்கு களஞ்சிய வசதிகள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

விவசாயத்ைதப் பிரதான ெதாழிலாகக் ெகாண் ள்ள வட 
மாகாண மக்கள் தற்ேபா  விவசாயத்ைத ைமயாகச் 
ெசய்ய யா ள்ளனர். ெப மளவான விவசாய நிலங்க ம் 
வளம்மிக்க விைளநிலங்க ம் உயர் பா காப்  வலயங்களாக 
உள்ளன. ேம ம், ஒ  பகுதி நிலத்தில் மிதிெவ கள் ரணமாக 
அகற்றப்படாமல் இ ப்பதால் விவசாயத் க்குப் பயன்ப த்த 

யாமல் இ க்கின்ற .  

வட மாகாணத்தி ம் ஒ  பகுதி நிலம் கா களாகக் 
கிடக்கின்ற . கா கைளப் பா காக்கேவண் ய அேத 
ேநரத்தில், பயிர் ெசய்யக்கூ ய இடங்கைளக் கண்டறிந்  
அவற்ைறத் ப் ர ெசய்  மக்கள் விவசாயத்ைத ேமற் 
ெகாள்வதற்கான வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
கிளிெநாச்சியில் ேதசிய உண  உற்பத்தி  ஊக்குவிப்  
ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்த ஜனாதிபதி அவர்கள், 
இ வைர இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ப் பகுதிகளாக இ ந்த 
கிளிெநாச்சியில் 437 ஏக்கர் நிலத்ைத ம் ல்ைலத்தீவில் 139 
ஏக்கர் நிலத்ைத ம் உாியவர்களிடம் ஒப்பைடத் ள்ளார். 
அதற்காக ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு என  மக்களின் சார்பாக மீண் ம் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபால், 
வ காமம் வடக்குப் பகுதியி ம் வன்னிப் பகுதிக்குள் ம் 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான சுமார் எண்ணாயிரம் ஏக்கர் 
விவசாய நிலங்கள் பா காப்  வலயமாகத் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த 
நிலங்கைள ம்  உாியவர்களிடம் மீள ஒப்பைடக்க  
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். அந்த நிலங்களி ம் மக்கள் மீண் ம் 
விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு ஆர்வமாக இ க்கின்றார்கள். 
நீண்ட காலமாக அதற்கான ேகாாிக்ைகைய ம்  ன்ைவத்  
வ கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த நிலங்கைள ம் 
உாியவர்களிடம் ஒப்பைடத்  விவசாயத்ைத ஊக்குவிக்கும் 
திட்டத்ைத அர்த்த ள்ளதாக்க ேவண் ெமன்  இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மக்களின் சார்பாகக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறன். விவசாய - [இைடயீ ] 
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன் - ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Dialogue) 
கடந்த அரசாங்க காலத்திேல காணிகைள ஒப்பைடக்க 
யாத நிைலைம இ ந்த . அைத இப்ெபா  எங்கள  

அரசாங்கம் ெசய்கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள் ர்கெளன்   
நிைனக்கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
கடந்த அரசாங்க காலத்தில் நாங்கள் எங்களால் 
ந்தள க்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள 

வி வித்தி க்கின்ேறாம். இந்த அரசாங்கத்திட ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
அைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். கடந்த அரசாங்க 

காலத்ைதவிட இப்ெபா  அ  சிறப்பாக நைடெப  
கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றீர்கள்!  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் 

நிலங்கைள நாங்கள் வி வித்தி க்கிேறாம். இந்த அரசாங் 
கத்திட ம் அந்தக் ேகாாிக்ைகையத்தான் ன்ைவக்கின்ேறாம்.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
இல்ைல, கடந்த அரசாங்க காலத்ைதவிட ம் இப்ெபா  

அதிகமான நிலங்கைள வி வித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.    

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சமீபத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் கிளிெநாச்சிக்குச் 

ெசன்றேவைள சில காணிகள்  வி விக்கப்பட் க்கின்றன; 
அைத வரேவற்கின்ேறாம். ேம ம், காணிகைள வி விக்க 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகையத்தான் நான் ன்ைவக் 
கின்ேறன். அதைன இன் ம் விைர ப த்த ேவண் ம்.   

எம  நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்க க்குச் 
சாியான சந்ைத வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியாக 
அைமகின்றேபாேத உற்பத்தியாளர்கள் நியாயமான 
இலாபத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கும். 
இல்லாவிட்டால், விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரம் உயர் 
வைடயா . அவர்கள் வ ைமேயா  வாழ்கின்றெபா  
அவர்களால் ஊக்கத்ேதா ம் பரந்த அளவி ம் உற்பத்தியில் 
ஈ பட யாதி க்கும். அவ்வாறானெதா  மனச் 
ேசார்வான , எம  நாட் ன் விவசாயத்தில் தன்னிைற  
காணேவண் ம் என்ற இலக்ைகத் ரப்ப த்திக்ெகாண்ேட 
இ க்கும்.  

1965ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசின் பிரதமராக 
இ ந்த ெகளரவ டட்  ேசனாநாயக்க அவர்கள் விவசாயத்ைத 
ஊக்குவிக்கும் கமாக இைளஞா்க க்கு நிலங்கைளப் 
பகிர்ந்தளிக்கும் திட்டெமான்ைற ன்ைவத்த  இப்ேபா  
எனக்கு ஞாபகம் வ கிற . அ  விவசாயப் பைட - land army - 
என் ம் திட்டமாகும். அத்தைகய திட்டத்ைத நாம் மீண் ம் 
நைட ைறப்ப த்தினால் ெப ம்பாலான நிலங்கள் விவசாய 
நிலங்களாக மாற்றமைடவேதா , ேவைல வாய்ப்பற்ற எம  
இைளஞர், வதிகள் ேவைல ெபறக்கூ யதாக ம் அைம ம். 
அப்ப  ேவைலவாய்ப்  உ வாகும்ேபா  எம  நாட்  மக்கள் 
சுய ெபா ளாதாரத்தில் ன்ேன வார்கள். அதனால் நாட் ல் 
குற்றங்கள் குைறய வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ெமன் ம் 
நம் கின்ேறன்.  

இறப்பர், ேதயிைல ேபான்ற உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு 
சர்வேதச சந்ைத வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றேபா ம் அைத 
உற்பத்தி ெசய்ேவா க்கும் அங்கு ெதாழில் ாிேவா க்கும் 
ேபா மான வ மான ம் ஊதிய ம் கிைடப்பதில்ைல 

என்பைத அறிய கின்ற . உற்பத்தித் ைறயில் 
ஈ ப கின்றவர்க க்கு அரசாங்கம் இலகு கடன்கள் மற் ம் 
காப் திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பத டாக 
எம  நாட் ன் விவசாயிக க்கும் உற்பத்தியாளர்க க்கும் 

திய நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தலாெமன்  நம் கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தில் ெநல் அ வைடயின் பின்னர் 
அந்நிலங்களில் சி ேபாகத்தில் ம  வயல் பயிர்கைள, 
அதாவ  பய , உ ந் , கச்சான், ெகளபி ேபான்ற 
தானியங்கள் மற் ம் பழ வர்க்கங்கள் என்பவற்ைறச் ெசய்ைக 
பண்ணலாம். அதற்ேகற்ற மண் வளம் அங்கி ப்பதால் 
அதைன ம் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கான 
விவசாய உள்ளீ கைள ம் இதர வசதிகைள ம் 
விவசாயிக க்குப் ெபற் க் ெகா க்கேவண் ம். அவ்வா  
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கும்ேபா  மாற் ப் பயிர்கைளச் 
ெசய் ம் விவசாயிக க்கு இலாபத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் ேபாசாக்கான உண  உற்பத்திைய அதிகாிப் 
பதற்கும் கூ தல் வாய்ப்பாக அைம ம்.   

இன்ெனா  விடயத்ைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ஏைனய 
மாகாணங்களில் விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவி 
யாளர்கள் ஒவ்ெவா  கிராம ேசைவயாளர் பிாி க்கு ஒ வர் 
என்ற அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட் ள்ளனர்.  அேதேபால், 
வடக்கு மாகாணத் க்கு மட் ம் 910 விவசாய ஆராய்ச்சி 
உற்பத்தி உதவியாளர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் அதற்கான ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  நியமனங்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா , 
அந்தந்தப் பகுதிகைள ம் பயனாளிகைள ம் அறிந்தி க்கக் 
கூ ய, அந்த மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப் 
ப வேத பயன் தரக்கூ யதாக அைம ம் என்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் கூறிய 
குறிப் த் ெதாடர்பாக ம் நான் ஒ  க த்ைதச் ெசால்ல 
லாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில் நாங்கள் 
கிட்டத்தட்ட 17,500 ஏக்கர் நிலங்கைள வி வித்தி ந்ேதாம். 
அேதேபால் அ  ெதாடரேவண் ம் என்பைதத்தான் நான் 
ேகட் க்கின்ேறேனெயாழிய, இந்த அரசாங்கம் எைத ம் 
ெசய்யவில்ைலெயன நான் குறிப்பிடவில்ைல. எனேவ, 
இன்ன ம் வி விக்கப்படாத பரவலாக உள்ள நிலங்கைள ம் 
விைர ப த்தி வி விக்குமா  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாண் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 

වැදගත් විවාදයට අදහස් ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට මට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන  සතුටු ෙවනවා.  
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පළමුෙවන්ම, අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවන වරට අදහස් 
පකාශ කරන ෙවලාෙව්, පස්වන වරටත් මා ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
පත් කළ ගාලු දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මෙග් හද පිරි ෙගෞරවය පුද 
කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 2010 මහ 
මැතිවරණෙය්දීත්  ගාලු දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
කණ්ඩායෙම් පළමු තැනට මා ෙගනාවා. ෙමවරත් ගාලු දිසාෙව් 
සියලුම අෙප්ක්ෂකයන් අතරින් පථම ස්ථානය මට ලබා දීලා, 
1,49,573ක් වන ජනතාව මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබූ බව 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සීමිත කාලයක් තිෙබන නිසා 
ෙත් කර්මාන්තය ගැන පමණක් යමක් කථා කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
පශ්නයක් මත ෙත් මිල පහත වැටිලා, අවුරුදු එකසිය පණහක 
පමණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබන අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තෙය්ත් 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. මම ඉතාම 
කැමැත්ෙතන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙත් කර්මාන්තෙය් ෙමවැනි 
අර්බුද මතු ෙවච්ච හැම ෙවලාවකම එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලෙය් 
සිටින අවස්ථාවලදී ෙම් පශ්නවලට මැදිහත් වුණු බව. 

මට මතකයි, 1992 දී, අවුරුදු සියයකට ෙමපිට ෙම් රෙට් ඇති 
වුණු දරුණුම නියඟය ඇවිල්ලා ෙත් ගස් වියළිලා  ගිහින්, ෙකොළ 
පාටට තිබුණු ෙත් ගස ් දුඹුරු පාට වුණු ෙවලාෙව් කර්මාන්තශාලා 
බරපතළ අර්බුදයකට පත් වුණ බව. 1992 සිංහල අලුත් අවුරුද්දට 
ඉස්ෙසල්ලා දළු සල්ලි ටික ෙගවා ගන්න බැරිව කර්මාන්තශාලා 
වැහිලා යන ෙව්ලාවක, අපි කර්මාන්තශාලා හිමියන්ට සහන දීලා 
ඒ පශ්නෙයන් ඔවුන් ෙබ්රා ගත්තා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවටත්, අවසන් වතාවටත් නියං ආධාර 
ෙචක්පතක් දීලා ඒ ෙවලාෙව් ඒ කර්මාන්තය ෙගොඩගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් මිල පහත වැටීම හරහා  අදත් බරතපළ අර්බුදයක්  
ඇති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් අපි රජයක් හැටියට ඒකට මැදිහත් 
ෙවනවාය කියන එක මට ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.   

ෙම් ෙත්  කර්මාන්තය ඉතාම වැදගත් කර්මාන්තයක්. අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට පබලම දායකත්වයක් සපයන අංශයක්. අද 
පධාන වශෙයන් දිස්තික්ක අටක, ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය වශෙයන් 
තවත් දිස්තික්ක කීපයක, සම්පූර්ණෙයන්ම දිස්තික්ක 12ක පමණ  
ෙත් වගාව ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙත් වගා කර ඇති භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 1, 
88,000ක් කියන එක සුළු පමාණයක් ෙනොෙවයි. ෙත් වගාව 
ආශිතව ජනිත වුණු රැකියා සංඛ්යාව බැලුෙවොත් ලක්ෂ 
පහෙළොවකට වඩා වැඩි බව ෙපෙනනවා. ෙම් වන ෙකොට අෙප් 
රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විතරක් ලක්ෂ හතරක් විතර ඉන්නවා. 
රෙට් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 73කම නිෂ්පාදනයට දායක 
ෙවන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ.  ඒ  අය අක්කර 1/4, අක්කර 1/2, 
අක්කර 1 1/2, අක්කර 2 තිෙබන අෙප් ගම්වල සාමාන්ය මිනිසුන් 
වීමත් ඉතාම වැදගත් කාරණයක්.  

ෙත් මණ්ඩලෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව අෙප් රෙට් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා 719ක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. වසරකට ෙත් 
කිෙලෝ මිලියන 340ක් විතර අෙප් රට තුළ නිෂ්පාදනය කරනවා. 
ෙම් අර්බුදය අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙත් මිල ශීඝෙයන් පහත වැටීම නිසායි. ෙම් මිල පහත වැටීම අද 
ඊෙය් එකපාරටම  සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 2014 අවුරුද්ෙද් මුල් 
කාර්තුව ෙවනෙකොට ෙම් අවදානම අපි දැක්කා. ෙත් මිල අඩුවීෙම් 
පවණතාවක් ඇති ෙවමින් තිබුණා. ෙනොවැම්බර් මාසය විතර ෙවන 
ෙකොට තමයි  ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා සූදානම් වුෙණ්. 
ජනාධිපතිවරණයකට සූදානම් වන ෙව්ලාෙව් අපි ෙත් මිල පහත 

වැටීෙම් පවණතාව දැකලා, ඒ අවදානම දැකලා අපි අෙප් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් අඩංගු කළා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට අමු ෙත් දළු 
කිෙලෝවකට  රුපියල් 80ක පමණ ස්ථාවර මිලක් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරනවා කියලා. දින සියෙය් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති පකාශනයට අපි එය ඇතුළු කළා. 

සාමාන්යෙයන් පතිපත්ති පකාශනවල  යම් යම් ෙද්වල් සඳහන් 
කළත්, බලයට පත් වුණාට පසුව  ඒවා අමතක කරන රජයන්  අපි 
දැකලා තිෙබන නිසා, අපි  එදා කිව්වා වාෙග්ම ඒ දින සියය 
ඇතුළත ඒ වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් බිලියන 5කට වැඩිය 
වියදම් කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නට කියා කළා.  ඒ  
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. එහිදී අෙප් ගරු සභානායකතුමා 
පැහැදිලි කළා වාෙග් ගුණාත්මකභාවය සියයට 60 ඉක්ම වූ අයට 
රුපියල් 80 ෙගවන්නත්, ඊට වඩා අඩු එනම්, ගුණාත්මකභාවය 
සියයට 55ත්, 60ත් අතර තිෙබන අයට රුපියල් 75ක් ෙගවන්නත්,  
සියයට 45ත්, 55ත් අතර ගුණාත්මකභාවය තිබුණු අයට රුපියල් 
73ක් ෙගවන්නත් එදා අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

අද පවතින ෙම් තත්ත්වය ෙත් කර්මාන්තයට විශාල වශෙයන් 
බලපානවා. ෙම් පශ්නය ඇත්ත වශෙයන්ම රජයක වරදින් වුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්කට ෙහේතු ගණනාවක් බලපානවා. අෙප් ෙත් 
මිල දී ගන්න පධාන රටවල් තමයි ඉරානය, සිරියාව, රුසියාව, 
යුක්ෙර්නය. අපි ෙත්වලින් සියයට පනහකට වැඩිය අපනයනය 
කරන්ෙන් ෙම් රටවලට තමයි.  ෙම් මිල පහත වැටීමට පධාන 
වශෙයන් කරුණු කිහිපයක්ම බලපානවා.   

ඉරානයට පැනවූ ආර්ථික සම්බාධකත් අෙප් ෙත් මිල පහත 
වැටීමට එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. සිරියාෙව් පවතින යුදමය 
තත්ත්වයත් එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, අෙප් 
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් රුසියාෙව් රූබලය 
පහත වැටීමත් ෙම්කට එක ෙහේතුවක් වුණා. යුක්ෙර්නෙය් පවතින 
තත්ත්වයත් ෙම්කට ෙහේතුවක් වුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන මිල පහත වැටීමත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සියලුම 
ෙද්වල්වල මිල පහත වැටීමට පධාන ෙහේතුවක් වන බව අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ෙම් ගැන අපි රජයක් හැටියට අවධානය ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද උෙද් කැබිනට් රැස්වීම 
පැවැත්වුණු ෙවලාෙවත් සෑෙහන ෙවලාවක් ෙම්කට විසඳුම් ෙසවීම 
සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වූවා.  

අද විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් පශ්නය ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන 
තිෙබනවා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා සහ මුදල් 
ඇමතිතුමාත් අෙප් මුළු රජයත් ෙම් පශ්නය ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙකටි කාලීන විසඳුම් හැටියට යම් යම් 
සහන දීම පිළිබඳව දැන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙමරටට පැමිණි ගමන් 
ආර්ථික ෙකොමිටිෙය්දී ඒවා පිළිබඳව සලකා බලා යම් කිසි ෙකටි 
කාලීන  පියවර  ගන්න  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමිය කිව්වා වාෙග්ම විනාඩිෙයන් අවසන් 

කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට අද බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙම් මිල ශීඝෙයන් පහත වැටීෙම් කාරණයට කර්මාන්තශාලා 
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා රජයක් හැටියට අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන් -මීට ෙපර  කියාත්මක කරපු විධියට- අඩු ෙපොලියට යම් 
යම් ණය ෙදන කම කියාත්මක කරලා, ෙවලාෙව් හැටියට ඔවුන්ට 
ෙගොඩ එන්න පුළුවන් කම කියාත්මක කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් ඉල්ලීම පරිදි  
කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න 
කැමැතියි,  අපි යා යුතුව තිෙබන්ෙන් දීර්ඝ කාලීන විසඳුම්වලටයි  
කියන එක. අපි සාම්පදායික අපනයන රටවලට සීමා ෙනොවී නව 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන යා යුතුයි. "Ceylon Tea"  කියන 
කීර්ති නාමය රැක ෙගන ඒ රටවල් ෙසොයා ෙගන, ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන යන්නට අවශ්යයි. අපි ඒවා ෙත්රුම් ෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නය ෙහොඳින් 
ෙත්රුම් ෙගන ෙලොකු උත්සාහයක නිරත වනවා. අර්බුදකාරී 
අවස්ථාවලදී රජයක් හැටියට දිය හැකි මැදිහත් වීම අනිවාර්යෙයන් 
ලබා දීලා ෙම්ෙකන් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නවාය කියා පකාශ 
කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුති කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.01] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී, අෙප් රෙට් අතිමහත් බහුතර වී ෙගොවීන්ට, රබර් සහ ෙත් 
වගාකරුවන්ට අද දවෙසේ මුහුණ පාන්න සිද්ධ වන දැවැන්ත 
අර්බුදය පිළිබඳව විවිධ අදහස් පළ වුණා. රජය විසින් ෙද්ශපාලනික 
ෙහේතූන් මත ෙහෝ සහතික මිලක් නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන්ෙන් 
පධාන කරුණු ෙදකක් මතයි.  

පළමුවන කාරණය, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින මිලට වඩා වැඩි 
මිලක් සහතික මිල වශෙයන් නියම කළ විට අතිරික්ත නිෂ්පාදනය 
වැඩිපුර පමාණයක් මිල දී ෙගන ගබඩා කිරීම සඳහා පමාණවත් 
ගබඩා පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙදවන කාරණය, ඒ ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා පමාණවත් අස්වැන්න මිල දී ගන්න අවශ්ය මුදල් 
පමාණය මුදල් අමාත්යාංශය විසින් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද මතු වී 
තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාවත්, 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාවත් ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් කිරීම ඵලදායකයි 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, ඉතාම විශාල මුදල් අර්බුදයක් මුදල් 
අමාත්යාංශය තුළ තිෙබන බව. රුපියල් මිලියන 7,300ක් පමණයි, 
වී මිල දී ගැනීමට මුදා හරින්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. එයට 
ෙහේතුව තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාවට අනුව 
මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිබුණත් 
ෙම් රජයට ලැබිය යුතු ආදායම් ලබා ගැනීමටත්, වියදම් නිසි ෙලස 
කළමනාකරණය කර ගැනීමටත් බැරි මූල්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ දැවැන්ත අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිබීම. ඒ බව අපි 

තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගත යුතු වනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වූ 
ෙසෝමවීර චන්දසිරි මහතා පසු ගිය දා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කළා, විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
ෙපත්සමක්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කරන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා 
අස්කර ගන්නා බවට මුදල් අමාත්යවරයා සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා කථානායකතුමාට ලිපියක් එවා තිබුණා. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පමණක් ෙනොෙවයි, රජයට ආදායම් ලබා ගැනීම සඳහා 
පනත් ෙකටුම්පත් විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත්  කළා.  

පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළ සුපිරි වාසි බද්ද, 
මන්දිර බද්ද, සුරා බදු, කැසිෙනෝ බදු වැනි විවිධ බදු වර්ග අය කර 
ගැනීම පිළිබඳ දැවැන්තම නීතිමය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙම් 
බදු ෙගවන්න ඕනෑ, මැයි මාසෙය් 31වන දාට ෙපර කියලායි. 
ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 27වන 
දායි. එතෙකොට අෙපේල්, මැයි මාසවල ඒ පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත 
කර ගැනීෙම් කියාවලිය කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව කරන්න බැරි වීම 
කරනෙකොටෙගන මැයි 31වන දාට ෙපර ඒ බදු අය කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට කියනවා, 
අය කර ගන්න බැරි බද්දක්, පනවපු නැති බද්දක් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් දී සම්මත කර ෙදන්නය කියලා. ආපස්සට බදු පනවන්න 
බැහැ. එම නිසා ෙම් සියලුම ෙර්ගු ආඥා පනත්, සමාජ ආරක්ෂණ 
බදු පිළිබඳ පනත්, නිෂ්පාදන බදු පනත්, මුදල් පනත් පිළිබඳ 
දැවැන්ත අවුලක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ අවුලට නිසි 
උපෙද්ශකත්වයක් ගන්න බැරි වීෙමන් සමස්ත මුදල් කමය, බැංකු 
කමය, ණය කමය අද අවුල් ජාලාවක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. මා උදාහරණයක් ෙලස සඳහන් කෙළොත්, අෙප් 
රුපියෙල් අගය අතින් පාලනය කරන්න බැහැ. 2012 දී අපි 
ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 127යි. 2013 දී ෙඩොලරයකට 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 129යි. 2014 දී -පසු ගිය වර්ෂෙය්දී- මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය් ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 131යි. මාස 9ක් 
ගත වන ෙකොට දැන් ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 143යි. ඒ 
කියන්ෙන් මාස 9ක් වැනි ෙකටි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළදී සියයට 
8.3කින් රුපියල් බාල්දු වීමක් ෙනොෙවයි, මස්ත බාල්දු වීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. 

අප කවුරුත් -ඕනෑම කු ඩා දරුවකු වුණත්- දන්නවා, 
ෙඩොලරයක් වටිනා භාණ්ඩ ෙගෙනන්න එදා ෙගවපු රුපියල්  
131ක් ෙවනුවට අද රුපියල් 143ක් ෙගවන්න ෙවන බව. 
එතෙකොට පරිප්පු, සීනි හා අත්යවශ්ය අෙනකුත් පරිෙභෝජන 
භාණ්ඩ ගත්තත්, ෙපොෙහොර, රසායනික දව්ය, ඛනිජ ෙතල් වැනි 
අන්තර් භාණ්ඩ ගත්තත්, යන්ත සූත උපකරණ, ෙගොඩනැඟිලි දව්ය 
වැනි පාග්ධන භාණ්ඩ ගත්තත්, ඒවාට ෙගවිය යුතු රුපියල් 
පමාණය වැඩි වනවා. රුපියල පිළිබඳ අර්බුදයක් ඇති ෙවනවා. 
ජීවන වියදෙම් පශ්නය ලබන වර්ෂය තුළ දී දරාගත ෙනොහැකි 
පමාණයට උග ෙවනවා. ෙයදවුම් වශෙයන් පාවිච්චි කරන, පිට 
රටින් ෙගන්වන සියලුම භාණ්ඩවල වියදම වැඩිවීම නිසා 
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වීෙම් අර්බුදයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  

ඒ අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා විකාර රූපී, හිතුවක්කාර තීන්දු 
ගැන මුදල් අමාත්යවරයා කියනවා. එක දවසකට එතුමා කියනවා, 
"ෙම් වාහන ආනයනය කරනවා වැඩියි, සියයට 70ක් විතරයි 
leasing ෙදන්ෙන්, full leasing නැහැ" කියලා. එෙහම ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා, බැංකුවලට සියලුම උපෙදස් යවලා, 
ෙමන්න ටික දවසක් යනෙකොට කියනවා, "නැහැ, නැහැ, එෙහම 
සියයට 70ක් ෙනොෙවයි, සියයයට 10ක් ෙවන තුරු ඒක අඩු 
කරනවා" කියලා. ෙමොකද, full leasing කිව්ෙවොත් විතරයි, ෙම් 
රටට ෙගනැවිත් ෙතොග ගණන් ෙගොඩ ගසා තිෙබන ඉන්දියන් 
වාහන පමාණය විකුණා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් ඒ වාහන 
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විකුණා ගන්න බැරි ෙවනවා. මුදල් අමාත්යවරයා  ෙම් ෙවලාෙව් 
ජපානයට ගිහින් කියනවා, "මෙග් අය වැය ෙල්ඛනය  ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 20වැනි දා විතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, ඒක 
වන තුරු ජපානෙය් වාහන ලංකාවට යවන්න එපා" කියලා. තුන් 
ෙලෝකෙයන්ම ෙමෙහම මුදල් ඇමති ෙකෙනක් ඉන්ෙන් ලංකාෙව් 
විතරයි. ජපානයට ගිහින් කියනවා, මම අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා, ඒ නිසා ජපානෙයන් ලංකාවට වාහන එවන්න 
එපාය කියලා. ෙම් පකාශෙයන් පසුව ලංකාෙව් වාහන ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සියලුම ෙමෝටර් රථ ආනයනකරුෙවෝ, ෙමෝටර් රථයක් 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන මිනිස්සු කිසි ෙකෙනක් ෙමෝටර් රථ 
ගැන හිතන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ ටික ඔක්ෙකොම -lot එක පිටින්ම- 
නතර ෙවලා. ඇයි? ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා ජපානයට ගිහින් කාත් 
එක්ක කථා කරෙගන එනවා ද දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොන ෙමොන 
වාහන වර්ග ගැන ද, ෙමොන ෙකොම්පැනි එක්ක ද කථා කරන්ෙන්, 
ෙමච්චරක් මම බදු අඩු කරලා ෙදන්නම් කියලා ෙමොනවා කථා 
කරනවා ද කියා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. වැඩි විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් 
අය වැෙයන් පසුව ජපන් වාහනවල මිල අඩු ෙවයි කියලායි. ඒ 
නිසා දැන් තිෙබන වාහන එකක්වත් මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ජනතාව හිතාෙගන ඉන්ෙන් මිල අඩුවීෙම් වාසිය ගැනයි. එතුමා 
ජපානයට ගිහින් විෙශේෂ පකාශයක් කර කියා තිෙබනවා,  මෙග් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන තුරු වාහන එවන්න එපා කියලා. 
එතෙකොට එතුමා අය වැය රහස් ජපානයට තමයි කියා තිෙබන්ෙන්.  

මුදල් කමය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි වුණාම මහ බැංකුෙව් 
ඇති ෙවන තත්ත්වය තුළ රෙට් අෙනක් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා රට භාර ෙදන 
ෙකොට විෙද්ශ වත්කම් වශෙයන් ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක් තිබුණා. 
මුදෙල් අගය ආරක්ෂා කරන්න දවස ගණෙන් ෙඩොලර් විකුණලා, 
විකුණලා දැන් ඒ විෙද්ශ වත්කම් පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 6.4ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හයයි දශම හතෙරනුත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.5ක් ඒ සංචිතය ඇතුෙළේ කෘතිමව තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන  6.4ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අඩු 
වීම තුළ, රජය පිහිටුවන්න, ෙද්දුනු සන්ධානය හදන්න කරපු 
අනුගහයක් වශෙයන් සහ තවදුරටත් ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
අර්බුදෙයන් ෙබ්ෙරන්න ඉන්දියාව මහ බැංකුවට තාවකාලිකව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ ටිකත් අඩු 
කළාම රට සතු ඇත්ත ජාත්යන්තර සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 4.9යි. 
ෙම්ක මහා භයානක තත්ත්වයක්. රෙට් විෙද්ශ සංචිත දරුණු ෙලස 
නාය ගිහින් තිෙබනවා. ඉන්දියන් ආණ්ඩුව ෙම්කට ෙපොඩි "ජැක්" 
එකක් ගහලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් දීලා තිෙබනවා.   
ෙම් පමාණෙයන් හරි ෙම් ගින්දර ගන්න එක නතර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් මිල අඩුවීම කරණ ෙකොට ෙගනයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් දී ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 127යි. 
මුළු ෙලෝකයම ෙතෙලන් බැදුණා. එතෙකොට  ෙතල් මිෙල් 
සහනයක් ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙතල් ෙනොනිපදවන රටක  ෙතල් 
බැරලයක්  ෙඩොලර් 127ට යන ෙකොට රටක් කඩා වැෙටන්ෙන් 
නැතිව පවත්වාෙගන යන්ෙන් විශාල අමාරුවකින්. ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ ෙලස ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
පහත වැෙටන්න පටන් ගත්තා. ෙතල් මිල ෙඩොලර් 45 දක්වා 
අඩුෙවන ෙකොටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඩීසල්, ෙපටල් හා අෙනක් 
ඒවාෙය් මිල අඩු කෙළේ. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා 
ලංකාවට ෙම් වන විට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන මුදල් පමාණය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකයි. මෑත ඉතිහාසෙය් ෙතල් මිල 
අඩුවීම නිසා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකක් ඉතුරු කර ගන්න 
පුළුවන් වුණු එකම ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුව පමණයි. ඒ වාසිය 
ෙදන්න පුළුවන් වී ෙගොවීන්ට. ඒ වාසිය ෙදන්න පුළුවන් රබර් 
වගාකරුවන්ට. ඒ වාසිය ෙදන්න පුළුවන් ෙත් වගාකරුවන්ට. 
ෙමොකද, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකක් ඉතිරි ෙවලා 

තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකකුත් ඉතිරි ෙවද්දි 
තමයි ෙමය කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
සියලු සංවර්ධන ෙයෝජනා කම නතර කර තිෙබනවා. 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙගවිය යුතු මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තවත් විනාඩියක කාලයකුයි ගරු මන්තීතුමාට තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ෙම් ගරු 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම මන්තීවරයකුටම රුපියල් 
ලක්ෂ 25 ෙහෝ ලක්ෂ 50 ෙහෝ ලක්ෂ 100 ෙහෝ වශෙයන් තමන්ෙග් 
විමධ්යගත අරමුදල් හැම අවුරුද්දකදීම ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
විමධ්යගත අරමුදල් වශෙයන් අප කාටවත් තඹ සතයක්වත් ලැබිලා 
නැහැ, අපව පත් කරලා එවපු අෙප් පළාත්වල ජනතාවට ෙසේවයක් 
කරන්න; සුළු කාර්යයක් ෙහෝ කරන්න. 2014 වර්ෂෙය්දී මා අෙප් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට -ෙහෝමාගමට- පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 
4,000ක් රජෙයන් අරෙගන ගිහින් යටිතල පහසුකම් සඳහා වියදම් 
කළා. ෙම් වර්ෂෙය් දී සත 4,000ක්වත් අපි ලබා ෙගන නැහැ. ගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 4,000ක් දීපු එෙක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ශත 
4,000ක්වත් ෙදන්න බැහැ කිව්වාම භාණ්ඩාගාරයට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා මහ බැංකුව අද 
සම්පූර්ණෙයන් අරාජික තත්ත්වයට පත් ෙවලා; කවදාවත් නැති 
ෙලස ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. ෙද්ශපාලනීකරණය නිසා විවිධ 
නිලධාරින් පළි ගැනීම්වලට ලක් ෙවලා තිෙබන නිසා මූල්ය 
ක්ෙෂේතෙය් මුදුන් මල් කඩ වන ශී ලංකා මහ බැංකුව ගිනි ගන්නා 
තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ඒ පිළිබඳව අවසාන වශෙයන් ෙම් පකාශය පමණක් 
කියවන්න මා කැමැතියි. 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 7 වැනි දා 
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ෙදවන ෙකොටෙසේයි ෙම් ලිපිය පළ වන්ෙන්. 
යහ පාලන රජය ෙගන ඒම සඳහා විශාල ෙලස කෙඩ් ගිය, ආර්ථික 
විද්යාත්මක වශෙයන් පුළුල් දැනීමක් නැතත් යමක් ලියන්න 
පුළුවන් ෙනෝනා මහත්මියක් ෙමෙසේ ලියා තිෙබනවා:  

"මහා බැංකුෙව් ෙසේවකයන් 200 කට අධික පිරිසක් හිටි අඩිෙය්ම මාරුකර 
ඇති බව ෙමවර සන්ෙඩ් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි. ෙම් අතර බැංකු 
නිලධාරින් ෙමන්ම සුලු ෙසේවකෙයෝද ෙවති. ඉහළ මාණ්ඩලික නිලධාරින් 
13 ෙදෙනක්, මාණ්ඩලික නිලධාරින් 75 ෙදෙනක් මාණ්ඩලික ෙනොවන 
ගණෙය් ෙසේවකයන් 66 ෙදෙනක් හා සුලු ෙසේවකෙයෝ 85 ෙදෙනක්ද 
ෙමෙලස මාරුවීම්වලට ෙගොදුරුව සිටිති." 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පකාශයට විතරයි කාලය ගන්ෙන්. තවත් විනාඩියකුයි 

ගන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ ලිපිෙය් තවදුරටත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:   

"ෙමයට කලින් ගතවූ සැප්තැම්බර් මස 18ෙවනිදා ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් 15 
ක් මාරු ෙකරුණු අතර මහා බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
සාක්කි දුන් නිලධාරීන් ගණනාවක්ද ඒ අතර වූ බව කියෙව්. ෙම් හදිසි හා 
අත්තෙනෝමතික මාරු කිරීම් නිසා නිලධාරීන් බාගයක් පමණ විශාම 
ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව ද පුවත්පත කියයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

.... මහා බැංකුව නව පාලනය යටෙත් යළිත් ස්වාධීන හා ගරු කටයුතු 
ආයතනයක් බවට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාසයක් විය. අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
මහතාෙග් කියාකාරීත්වය නිසා ෙමම විශ්වාසය මුළුමනින්ම බිඳී තිෙබ්. 
මෙහේන්දන් මහතා තම තනතුරට පත් වූ දා සිට කටයුතු කළ ආකාරය 
සිරිෙසේන විකමසිංහ ආණ්ඩුෙව් "යහපාලන" පතිපත්තිවලට කිසි 
ෙලසකිනුදු අනුකූල ෙනොෙව්....."  

ඒ නිසා අද ෙදවියන් පය ෙනොගහන බිෙම් මළ ෙපෙර්තයන් 
ෙබ්ක් ඩාන්ස් දමන තැනට මහ බැංකුව පත්ව තිෙබන තත්ත්වය 
වළක්වාගන්න මැදිහත් වන්න.  

 
[අ.භා. 4.14] 

 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙමතැනට එන්න පාර 

හදා දුන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට -ඒ සියලු ෙදනාට- 
මෙග් ෙගෞරවාන්විත ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරනවා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමරට නිදහෙසන් පසුව 
අවුරුදු 67ක් විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ බලයට පත් වුණා; රට 
පාලනය කළා. නමුත් කෘෂි කර්මාන්තෙය් අද තිෙබන පශ්නය ගැන 
කල්පනා කර බැලුවාම, ඒ එක ආණ්ඩුවකින්වත් නියම විසඳුමක් 
ලැබුණා කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොටත්, ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලා කී 
ෙද්වල් ගැන කල්පනා කරන ෙකොටත් මම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ අපට කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත් ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන්කමක්, හැකියාවක් පහු ගිය අවුරුදු 67 දී ම තිබුණා කියලා. 
එතුමල්ලා කිව්වා වාෙග් ඇත්තටම හැම අවුරුද්දකම ඒ ඒ 
කන්නවල වී ටික විකුණා ගන්න බැරි ෙවන ෙකොට, ෙගොවි 
මහත්වරුන් තමන්ෙග් වී ටික අරෙගන පාරට බහින ෙකොට අපි ෙම් 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2000 වර්ෂෙය් වී වගාව 
සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 877,000 යි. 
නිෂ්පාදනය වුණු වී පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 2,859,891යි. 2013 
වර්ෂය වනෙකොට වී වගාව සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය 
ෙහක්ටයාර් 1,227,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 4,620,000 දක්වා ෙදගුණයකින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් පමණක් 2000  
වර්ෂෙය් දී වී වගාව සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය 
ෙහක්ටයාර් 19,238ක් වූ අතර, 2013  වනවි ට එය ෙහක්ටයාර් 
52,108 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වී නිෂ්පාදනයත් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක විටින් විට, 
දිගින් දිගටම එන පශ්නයක්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  වී අෙළවි මණ්ඩලයට  අද බැරැරුම් 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මීට ෙපර 
කන්නවල මිලදී ගත් වී ෙමටික් ෙටොන් 301ක් ගබඩා 40ක ගබඩා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2014/2015 මහ කන්නෙය් මිලදී ගත් 
මුළු වී ෙතොගෙයන් ෙමටික් ෙටොන්148,373ක් වී ගබඩා 152ක 

ගබඩා කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙම් කන්නෙය් මිලදී ගත් වී 
ෙමටික් ෙටොන් 165,848කුත් තිෙබනවා.  එතෙකොට අපට ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්න ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.     

පජාතන්තවාදී කමෙය් අපි ෙදපැත්ෙත් ඉඳන් එක එක්ෙකනාට 
ෙචෝදනා කර ගනිමින් යන ගමනක් තමයි ෙමච්චර කල් ආෙව්. 
හැම ෙකනාෙග්ම ෙහොඳ අදහස් තිෙබනවා.  නමුත් ඒවා කියාත්මක 
කරන්න යනෙකොට සමහර ෙවලාවට අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවා 
මිසක් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇත්ෙත් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ''ආහාර නිෂ්පාදන 
ජාතික වැඩ සටහන'' දැන් මීට ෙනොෙබෝ දිනකට ෙපර  ජනාධිපති 
කාර්ය සාධන ෙමෙහයුමක් හැටියට ආරම්භ කළා. අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා  
ඉදිරිපත් කළ අදහස ්හා කාරණා තමයි  හුඟක් ෙවලාවට එහිදීත් 
අවධානයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

අද ෙම් වනෙකොට පරිෙභෝජනය සඳහා තිෙබන සහල් පමාණය 
අරෙගන බැලුෙවොත්, වාර්ෂික අවශ්යතාවය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 
2.27ක් බව ෙපෙනනවා. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 2.71ක් වනවා. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 5ක විතර 
අතිරික්තයක් තිෙබන බවයි. එතෙකොට ෙම් අතිරික්තය තවත් 
කාලයක් යනෙකොට වැඩි ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් අපි ඉලක්කගත ඵලදායීතාව වැඩි කරනවා 
කියන්ෙන් අද තිෙබන ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 4.1ක පමාණය 
2018 ෙවනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 5 දක්වා වැඩිෙවනවා 
කියන එකයි. ඒ අනුව නිෂ්පාදනෙය් අතිවිශාල අතිරික්තයක් ඇති 
වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙම්වා ගැන අපි කල්පනා කරලා විෙශේෂෙයන්ම අතිරික්ත 

නිෂ්පාදනය ෙවනත් විකල්ප කාරණාවලට -බලශක්ති 
නිෂ්පාදනයට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය 
අමුදව්ය හැටියට- ෙයොදා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි . එෙහම නැත්නම් 
පැරණි වී වර්ග නැවත වතාවක් පචලිත කරලා ඒ පිළිබඳ 
උනන්දුවක් ඇති  කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒවා සඳහා   විෙශේෂිත ෙවළඳ 
ෙපොළවල් තිෙබනවා. කෘෂි රසායන පාවිච්චි ෙනොකළ වී සඳහා අද 
වුණත් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා අපි අලුත් ෙදයක් කරන්න අවශ්යයි කියන 
කාරණය ගැනයි මම කථා කෙළේ. සමහර රටවල ගුවන ් 
ෙතොටුෙපොළවලට අපි ගියාම දකිනවා, ඒ රටවල කෘෂි නිෂ්පාදන 
ඉතාමත් ලස්සනට ඇසුරුම් කර එහි තබා තිෙබන ආකාරය. අපත් 
ඒවා අරෙගන ලංකාවට එනවා. ඒ අෙප් රෙට් තිෙබන අන්නාසි, 
අෙප් රෙට් තිෙබන ගස්ලබු වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
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ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂ 

අවධානය ෙයොමු කරලා කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත් ෙදයක් කරන්න 
ඕනෑ කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට, ගරු චන්දසිරි 

ගජදීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4 ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් විනාඩි ෙදකක් තුනක් වුණත් 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. වී, ෙත්  සහ  
රබර් වගාව සඳහා රජෙය් සහනාධාර දීෙම් පතිපත්තිය අත්හිටුවීම 
පිළිබඳව අපි කවුරුත් දැන් කථා කළා. අෙප් රෙට් ෙම් සහනාධාර 
ගැන අපි හුඟක් ෙයෝජනා කරන්ෙන් මැතිවරණ කාලවලදී බව මම 
කියන්න කැමැතියි. සාමාන්යෙයන් සහනාධාර කම භාවිත වන්ෙන් 
නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීමට ෙහෝ කෘෂි කාර්මික ෙගොවි 
ජනතාවෙග් තත්ත්වය දියුණු කිරීමට ෙගන යන්නා වූ ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළකට අනුරූපවයි. ඒ නිසා අප ෙමොනවා කථා කළත් අලුත් 
විධියට හිතන්ෙන් නැත්නම් එයින් යහපත් පතිඵල ලබා ගන්න 
බැහැ.  

මට කලින් කථා කරපු ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමා ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න යම් පෙව්ශයක් ගත්තා. 
මා ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අප ෙමොන තරම් උත්සාහ 
ගත්තත්, ෙමොන තරම් ගබඩා හැදුවත්, ඒ නිෂ්පාදනයන්ට 
වටිනාකමක් එකතු කරන්න අපට දුර දක්නා ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් නැත්නම් ඉදිරි කාලෙය්  ෙකොපමණ පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කළත් එයින් යහපත් පතිඵල ෙගොවීන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. මා ෙම් කාරණය කිව්ෙව් ෙම්කයි. වී ෙගොවිතැන, කුරුඳු 
වගාව, ෙත් වගාව ෙහෝ ෙවනත් ෙබෝග නිෂ්පාදනෙය්දී ඇත්ත 
වශෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය ආශිත කාර්මීකරණයක් අප දකිනවා. 
දියුණු තාක්ෂණය ෙයොදා  ගනිමින් එයට වැඩි වටිනාකමක් එකතු 
කරන කමෙව්දයක් හැදුෙව් නැත්නම් ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය 
නවතාවකින් දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම පෙව්ශයක් තව වන තුරු ඇත්ෙත්ම නැහැ කියා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. අප එදා ෙව්ල ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්. අතිරික්තය, නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීම්, ෙගොවීන්ට 
ෙදන්නා වූ සහනාධාර කියන ෙම් කියාවලියත් සමඟ ඇත්ත 
වශෙයන්ම ජල සම්පාදනය, වාරි කම, පාංශු සම්පත, ෙසොබා දහම 
කියන සියල්ල එකට එකතු ෙවලා තිෙබන බව මා කියන්න 
කැමැතියි. තව කාලයක් යන ෙකොට වී ෙගොවිතැන ඉතාමත්ම අඳුරු 
යුගයකට එළෙඹන්න පුළුවන්. කෘෂි රසායන දව්ය භාවිත කිරීම 
තුළින් පස නිසරු වීම, ස්වභාව ධර්මය විසින් චකීය විධියට ෙම් 
කෘෂි කර්මාන්තයට ෙදන ලද දායකත්වය අෙහෝසි වීම නිසා 
ෙගොවියා අඳුරු යුගයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. දිගු කාලීන 
සැලැස්මක් මත සහනාධාර කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම් 
රජයට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියන එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙදහි හැෙදන කාලයට ෙදහි 
අතිරික්තයත්, ෙකෙසල් වගා  කරන කාලයට ෙකෙසල් 

අතිරික්තයත්, පලතුරු හැෙදන කාලයට පලතුරු අතිරික්තයත්, 
ෙවනත්  වගාවන් නිෂ්පාදනය වන කාලයන්ට ඒ අතිරික්තයනුත් 
ඔබතුමිය සිටින දිස්තික්කෙය් තිෙබන බව ඔබතුමිය දන්නවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අතිරික්තයන් කල් තබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
ෙම් සමාජය තුළ  නැහැ. ඉදිරිෙය්දී ඇති වන ෙලෝක ආර්ථික 
අර්බුදත් සමඟ ෙගොවිතැන, ෙත් වගාව, රබර් වගාව ඇතුළු කෘෂි 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ආශිතව ජීවත් වන ලක්ෂ 28කට වැඩි 
ෙගොවීන්ට  අඳුරු යුගයක්  උදා ෙවන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් අද ඇති 
වන ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන එක එච්චර ෙල්සි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ධනපති සංවර්ධනය කඩාෙගන වැෙටන ආකාරය අපට 
දවසින් දවස ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අප අලුත් කමෙව්ද ෙසොයා ෙගන 
යන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කාරණයත් ඔබතුමියට කියන්න කැමැතියි. මාතර දිස්තික්කෙය් 
කුඩා ෙත් කර්මාන්තශාලා 99ක් තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට එයින් 
කර්මාන්තශාලා 6ක් විතර වැහිලා. තව දින කීපයක් යන ෙකොට 
ෙම්ක මීට වඩා උග තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න  පුළුවන්.  

පසු ගිය සමෙය් පැවති ගංවතුර නිසා ඉතාම බරපතළ, දුෂ්කර 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදමින් තමයි ෙගොවි ජනතාව කෘෂි කර්මාන්ත 
කටයුතුවල නිරත වුෙණ්. ෙගොවි ජනතාව ෙමවැනි ස්වභාවික 
උවදුරුවලින් ආරක්ෂා කරෙගන, ඔවුන් ෙකෙරහි විෙශේෂ  
අනුගහයක් දක්වලා, දිගු කාලීන සැලැස්මක් යටෙත් ෙකටි කාලීන 
සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළක් ඉලක්කගතව ඉස්සරහට ෙගනි යන්න 
අප දැක්මක් ඇතිව කටයුතු කළ යුතුයි. එෙහම ෙනොකෙළොත් 
සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තයම ඇද  වැෙටනවා කියන එක මා පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මට විනාඩි හතරක් ෙහෝ ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාටත් 
විනාඩි පහක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
 

[අ.භා. 4.25] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

අපට ෙබොෙහොම කිට්ටු, අප ෙබොෙහොම ආදරය කරන විෂයයක් 
පිළිබඳව විනාඩියක් ෙහෝ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ෙබොෙහොම 
සතුටට පත් ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම අමුඩය ගහෙගන කුඹුරට බහින 
ෙගොවියා දහඩිය සහ කඳුළු ෙහළලා නිෂ්පාදනය කරන අස්වැන්න 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යවලා තමාට සතුටු වන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ 
කාරණා ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණාම ඉතා අසරණ තත්ත්වයකට 
පත් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වී ෙගොවියා විතරක් 
ෙනොෙවයි. කාලයකට ලූනු ෙගොවියා, කාලයකට අල ෙගොවියා, 
කාලයකට පලතුරු නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් එවැනි අසරණ 
තත්ත්වයන්ට පත් වනවා    

වරින් වර රෙට් ආණ්ඩු පත් වනවා. පත්ව සිටි ආණ්ඩුවලට 
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා ෙගෙනනවා. අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන 
මන්තීවරෙයක් තමයි, හිටපු අමාත්ය ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහතා. මා හිතන හැටියට ෙමතුමා ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
මන්තීවරෙයක්. ෙමතුමා අද ෙමවැනි කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන ඒම පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායකතුමා. එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලි කථාවක් කළා. ඒ කථා අහ 
ෙගන ඉන්න ෙකොට නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට මට හිෙතනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්, කථා 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ෙම්ක හරියට මා දකින්ෙන් ඇස් ෙපෙනන කාලෙය් ෙනොකර අන්ධ 
වුණායින් පස්ෙසේ කාට ෙහෝ කරන්න කියනවා වාෙගයි. තමන්ට 
පුළුවන් කාලෙය් ෙනොකර කවුරු ලවා ෙහෝ කරවා ගන්න යනවා. 
මා දැක්ෙක් නැහැ ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙකොතැනක ෙහෝ, "අපිට ෙම්ක 
කරන්න බැරි වුණා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝ ෙම්ක කර ෙදන්න." 
කියා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි පාෙර් 
ඇඬුෙව්. ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි කන්නලවු කෙළේ. 
ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි හූල්ලමින් සිටිෙය්. හැබැයි, 
ෙම්වාට විසඳුම් කිසිම ආණ්ඩුවකින් ලැබී නැති බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒක හරියට ෙහලුෙවන් ඉඳෙගන අමුෙඩ් 
ගහෙගන ඉන්න මිනිහාට හූ කියනවා වාෙග් කථාවක්. එවැනි 
කථාවකුයි මා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඇහුෙව්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි. 

ඇත්ෙතන්ම ෙගොවීන් ගැන, ෙගොවීන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන, 
ෙගොවීන් නඟා සිටුවීම ගැන ෙනොෙයකුත් කථා අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කලින් අසා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අද උෙද් සිට ෙම් වැදගත් කාලය අපි ෙගව්ෙව් 
ෙගොවියාෙග් සුඛවිහරණය සඳහායි. හැබැයි, තවත් පාර්ලිෙම්න්තු 
කාලය වැය කර ෙගොවියාට-  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන්  තව 

විනාඩියක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

ෙගොවියා ගැන කථා කරනවා නම් දවස් ගණන් කථා කරන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොනවා වුණත්, අද ෙම් ෙගනා ෙයෝජනාෙවන් 
ෙහෝ ෙගොවියා ආරක්ෂා වීම සඳහා සාධාරණ ෙදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා සිද්ධ වනවා නම් මම හිතන්ෙන් නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරයකදී පාර්ලිෙම්න්තු කාලය ගත කරන්න 
අපට සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ නිසා මා ඉතාම 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙගොවියා සන්ෙතෝෂ කිරීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර ගන්න කියා. කවදාවත් ෙගොවියා A/C කරපු 
වාහනයකින් ගිහින් කුඹුරට බහින්ෙන් නැහැ. ෙගොවියා මඩ ගා 
ෙගන උපයන ඒ වී ටික, ඒ කෘෂි කාර්මික දව්ය ටික ඉතා සාධාරණ 
විධියට අෙළවි කර ගන්න, ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, 
ෙගොවියාෙග් හිත සුව පිණිස ෙම් කාරණා කටයුතු සිද්ධ වනවා නම් 
ෙහොඳයි. එය ඉටු වීම සඳහා ෙම් ෙගෞරවනීය සභාෙව් ෙනත ෙයොමු 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මා නිශ්ශබ්ද වනවා. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ්  පතිරණ මහතා. 

[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතාම කාෙලෝචිත 

ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඇත්තටම මෑත ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් ෙත් වගාකරුවන් සහ 
ෙත් වගාව, ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ ෙදන විශාලම අර්බුදයට අද 
ලංකාව මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මා දන්නවා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඉතාම විශාල පිරිසක්, පවුල් 80,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන් බව. ලංකාව පුරාම ගත්ෙතොත් පවුල් ලක්ෂ 
4ක් පමණ සිටිනවා. ඍජුව ෙම් මත යැෙපන ලක්ෂ 30කට 
ආසන්න ජනතාවක් ෙත් මිල පිළිබඳ අර්බුදය නිසා අද ෙබොෙහොම 
බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා ෙම්ක 
රජෙය් පශ්නයක් ෙනොවන බව. නමුත්, දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් 
අවශ්ය කාරණයක්.  

අද වන ෙකොට අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 54 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් මට ෙපර කථා කරපු ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා කීප ෙදෙනකුම පකාශ කළා, දින 100 වැඩසටහන 
යටෙත් ෙපොෙරොන්දු වුණු සහතික මිල -රුපියල් 80ක මුදල- 
අඛණ්ඩව ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා කියා. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙබොෙහොම වග 
කීෙමන් කියනවා, ඒ රුපියල් 80ක සහතික මිල ෙහෝ හිඟ මුදල 
ලබා දුන්ෙන් මැතිවරණය දක්වා පමණයි කියා. ෙම් අතිෙර්ක මුදල 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ -පසු ගිය මාස ෙදකක පමණ කාලයක 
සිට අද දක්වා- ගාල්ල දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා 
දීලා නැහැ කියන කාරණය කියන්න අවශ්යයි. රුපියල් 54ක් දක්වා 
අද ෙත් දළු කිෙලෝගෑම් එකක මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදන 
පිරිවැයත් එක්ක සලකා බැලුවාම ලක්ෂ සංඛ්යාත ෙත් වතු හිමියන් 
අද ඉතා පබල ගැටලුවකට පත් ෙවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. මාතර, ගාල්ල, රත්නපුර, කළුතර ඇතුළු දිස් තික්කවල 
ෙත් කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්ෙග් 
කටයුතු පවත්වා ෙගන යාෙම් අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
යහපත් අරමුණින් ෙම් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න, කුඩා 
ෙත් වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරන්න, ෙත් කර්මාන්තශාලා ටික 
ආරක්ෂා කරන්න පසු ගිය කාලෙය් ලබා දුන් ඒ සහනාධාර මුදල් 
අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න කියා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
එෙහම කෙළේ නැත්නම් අවුරුදු 150ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජීවනාලිය 
බඳු වුණු ෙත් කර්මාන්තයට පබල පහරක් වදිනවා. ෙමොකද, ෙම් 
කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න නම් ෙත් ගෙසේ දල්ලට මිල 
ෙනොලැබුණත්, අඛණ්ඩව දළු ෙනළීම කරන්න අවශ්යයි. ෙත් ගස 
වැෙවන්න ෙදන්න බැහැ. කප්පාදු කරන්න අවශ්යයි. වල් ෙනළීම 
සහ ෙපොෙහොර ෙයදීම කරන්න අවශ්යයි. ෙත් කර්මාන්තය ෙම් 
විධියට ඉදිරියට ගිෙයොත් විශාල අර්බුදයකට මුහුණ ෙදන්නට ඉ ඩ 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය දින සියෙය් වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ෙත් දළු 
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක මුදල මාස කිහිපයක් ලබා 
දුන්නා. මට ෙපර කථා කළ ගරු ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, ෙම් 
සහතික මිල ලබා දීලා ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කළා කියලා. 
මාස කිහිපයක් ෙත් දළු කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ලබා 
දුන්න බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ෙපොෙරොන්දු මල්ෙල් තිබුණා, 
වී කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. ඒ මුදල ලබා දුන්නා ද?  

අෙනක් පැත්ෙතන් රබර් කිරි කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 
350ක මුදලක් ලබා ෙදන බව කියා සිටියා. ඒ මුදල ලබා දුන්නා ද 
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කියලා අපි අහන්න ඕනෑ. ෙත් දළුවලට සහතික මිල ලබා දුන්නා. 
නමුත් රබර් කිරි කිෙලෝගෑම් එකක් අද රුපියල් 150යි; 200යි. වී 
මිලදී ගත්ෙත් කීයට ද කියලා අපි දන්නවා. ඒ ගැටලු පිළිබඳව අපි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. තවත් රුපියල් බිලියන 5ක 
ෙහෝ 6ක අතිරික්ත මුදලක් ඉදිරි මාස තුන, හතරක කාලය සඳහා වී 
සහ ෙත් සහනාධාරය ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනවා කියලා වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යවරයා කියා සිටියා. හැබැයි, මට පැහැදිලි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා රුපියල් 
මිලියන 10 ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාට 
ෙම් අවුරුද්ෙද් විමධ්යගත පතිපාදන ලබා ෙදනවා කියලා. ඒකට 
අවශ්ය බිලියන ෙදකක් තවම ෙසොයා දුන්ෙන් නැති ආණ්ඩුව ඔය 
කියන සහනාධාරය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යයි ද කියන 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුව අපි ඉදිරිපිට තිෙබනවා. අෙප් රට මූල්ය 
අර්බුදයකට ලක් ෙවන බව ෙබොෙහෝම පැහැදිලියි. ආණ්ඩුවට 
වගකීමක් තිෙබනවා, ෙතල් මිල ඉතාමත් පහළ මට්ටමකට 
ෙලෝකෙය් පත් ෙවලා තිෙබන ෙම් කාල වකවානුෙව් විදුලි බලය 
සඳහා වාෙග්ම ඉන්ධන සඳහා ලබා ගන්න පුළුවන් මුදලින් ෙම් 
සහනාධාරය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් 
කරන්න.   

මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරුන් ෙත් ගැන කථා කළා 
වාෙග්ම වී ගැනත් කථා කළා. ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව පසු ගිය වසර 
10ක කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැෙන් සිදු වුණු වර්ධනය, 
නිෂ්පාදනෙය් සිදුවුණු  ඉහළ යාම පිළිබඳව එක මන්තීවරෙයක් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතිව කථා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පසුගිය වසර 10ක ආණ්ඩුව කාලෙය්  ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය තුන් 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිබුණා කියලා අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් 
පකාශ කරනවා.  

අද ෙම් ර ෙට් වී වගාෙව් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ අතිරික්තය 
ෙගෙනන තැනට ෙම් රෙට් වී ෙගොවියාට අත දුන්ෙන්, වාරි 
කර්මාන්ත කරලා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීලා, ඔවුන්ව 
දිරිමත් කරලා කටයුතු කෙළේ අෙප් පසු ගිය රජයයි කියන එක 
ඉතාම සංෙතෝෂෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඉදිරි කාලෙය්දී වී අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා. වී විකුණා ගන්න බැරි ෙවලා ඉන්නවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
ඉතිරි ගැටලු ටික නිරාකරණය කරලා ෙගොවියාව සතුටින් 
තියන්නට අවශ්ය පසු බිම සකස් කිරීෙම් වගකීම අලුතින් පත් 
ෙවලා තිෙබන ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් හැටියට සලකන්න අවශ්යයි.  

කාබනික ෙගොවිතැන මුල් කර ගත්ත කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී වී 
සඳහා අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. කාබනික ෙගොවිතැන මඟින් 
නිෂ්පාදනය කරන වී වගාව තුළින් නිපදවන සහල් නිෂ්පාදනය 
ෙවනුෙවන් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ අංශෙයන් ෙගොවියා 
දිරිමත් කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළ හඳුනා ෙගන ෙම් රෙට් 
පරිෙභෝජනයට විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ රටවල ඉල්ලුම තිෙබන 
කාබනික ෙගොවිතැන මුල් කර ගත්තු විවිධ සහල් වර්ග සඳහා 
අවශ්ය පසු බිම සකස් කර දීලා, ෙගොවීන් දැනුවත් කරලා, අවශ්ය 
බීජ ලබා දීලා ඒ කටයුතු ඉදිරියට කරලා ෙම් අර්බුදය නිරාකරණය 
කරන්න අවශ්ය කටයුතු ෙම් රජය මඟින් ඉෂ්ට කරයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

රබර් වගාව පිළිබඳව දැන් තිෙබන අර්බුදය ඉදිරි කාල 
වකවානුව තුළදී තව තවත් වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද, රබර් ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ අද තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන වියදමට 
වඩා ෙබොෙහොම අඩුෙවන් පිට රටින් රබර් ෙගන්වන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අෙප් අමු රබර් පිට රටට යවලා ඒ රටවල 
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ෙම් රටට ෙගන්වීමට වඩා ෙම් රෙට්ම 
විවිධ නිෂ්පාදන - 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

රබර් ආශිත නිෂ්පාදන ෙම් රෙට්ම ඇති කරලා ඒ කර්මාන්තය 
සඳහා අවශ්ය වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් 
රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කෙළේ නැත්නම් අෙප් රබර්, ෙත් ඇතුළු වී ෙගොවිතැන ආශිත 
සමස්ත කෘෂි කර්මාන්ත පද්ධතියම පබල අවදානමකට ලක් 
ෙවනවා කියන කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම, මම තව එක කාරණයක් සඳහන් කරන්නට 
අවශ්යයි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කිව්වා, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මාන්තෙයන් තිෙබන දායකත්වය සියයට 
10 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් එතුමාට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය තුන් ගුණයකින් වැඩි වුණු බව. එය තුන් ගුණයකින් 
වැඩි වන විට, ෙසේවා අංශෙය් සහ කර්මාන්ත අංශෙය් දායකත්වය 
විශාල ෙලස ඉහළ ගිය නිසා තමයි පතිශතයක් ෙලස කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු දායකත්වය අඩු වුෙණ් කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් ෙසේවා අංශෙය් ඇති වුණු දියුණුව, කර්මාන්ත අංශෙය් 
ඇති වුණු දියුණුව, කෘෂි කර්මාන්ත අංශෙය් ඇති වුණු දියුණුව 
නිදහසින් පසු මෑත ඉතිහාසය තුළ ශී ලාංකීය ආර්ථිකෙය් ඇති වුණු 
ඉතාම දියුණු සහ ඉදිරි පියවර හැටියට සනිටුහන් කරමින් ඒ පියවර 
ආරක්ෂා කර වැඩි වර්ධනය කිරීෙම් වගකීම ෙම් රජයට තිෙබනවා 
කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබතුමියට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විනාඩි 4යිද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම් ඉතින් කථා කරන්න පටන් ගන්නවත් බැහැ ෙන්. 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මට දීලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 4ක 
කාලයක් ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙනොෙවයි ෙවලාව ෙවන් කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනෙයන් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම්කට කුමක් ෙහෝ 

විසඳුමක් තිෙබන්නට ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මම කථා කරන්නම්. නමුත් මට සමා වන්න ඕනෑ, 

ඔබතුමියෙග් නියමය ෙනොතකා කථා කරන්නට වුෙණොත්. මම 
ඉතා ෙකටිෙයන් කථා කරන්නම්.  

හාල් ෙවනුවට පිටි කෑෙමන් සිදු වුණු අර්බුදයයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් සඳහා කළ යුත්ෙත් පිටි කෑම නවත්වලා හාල් 
පරිෙභෝජනය වැඩි කිරීමයි. දැන් ඉන්දියාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට එකක්  ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ෙවන් 
කරනවා. ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එරට Food Corporation එෙකන් 
ධාන්ය මිල දී ගන්නවා. ධාන්ය මිල දී අරෙගන දුප්පතුන්ට 
කිෙලෝගෑම් 45 ගණෙන්ත්, දුප්පත් ෙනොවන අයට කිෙලෝගෑම් 35 
ගණෙන්ත් සහන මිලකට ෙබදා හරිනවා. එතෙකොට එක 
පැත්තකින් නිෂ්පාදනය ෙවනවා, ඒවා පසම්පාදනය ෙවනවා. 
ඊළඟට රජෙයන් ඒවා සහන මිලට දුප්පතුන් අතර ෙබදා හරිනවා. 
ඒ නිසා ඒ රෙට් කෘෂිකර්මෙය් අර්බුදයක් නැහැ. අෙප් රෙට්ත් 
එෙහම තිබුණා. නමුත් ඒ කම එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුව නැවැත්වූවා. 
ෙම් රෙට්  සලාක කඩ කමය තිබුණා. ඒ කමය උඩ තමයි ෙම්ක 
යන්ෙන්.  

මට තිෙබන ඉතිරි විනාඩි 3 තුළ මම අෙනක් කාරණය ගැන 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක පාන් 
ෙගඩියක මිල රුපියල් 400යි. ෙමෙහේ BreadTalk එකට ගියාම 
එතැන පාන් ෙගඩියක් රුපියල් 400යි. අපට රුපියල් 50ට ෙදන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙරොඩ්ඩ. හරියට ෙපොල් මිරිකලා විසි කරන ෙපොල් කුඩු 
වාෙග් ටික තමයි ෙම් එවන්ෙන්. ෙම්වා තමයි කවන්ෙන්. නමුත් 
දුප්පත්ම අයට යම් සහනයක් ෙවන ආකාරයට පාන් පිටි මිල අඩු 
කරලා සලාක කමයකට ෙහෝ යම් නියමිත පමාණයකට ෙබදා 
හරින්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම වතු කම්කරුවන්ට ෙබදා හරින්නට 
ඕනෑ. ඒක ෙවනම කාරණයක්.  ඒ අයට විතරක් සීමා වූ කමයක් 
ඇති කරන්නට ඕනෑ. අපි අෙනක් අයට හාල් පිටි කෑමට පුරුදු 
කරන්නට ඕනෑ.  හාල් පිටිවලින් පාන් හදනවා ෙන්. ජපානෙය්  
හාල් පිටිවලින් පාන් හදනවා. ආරියශීල විකමනායක මහත්මයා 
හාල් පිටිවලින් හැදූ පාන් ෙමෙහේ ෙගනැල්ලාත් ෙපන්වූවා.  
මයිෙකෝන 60ට හාල් ෙකොටනවා නම් පාන් හදන්න පුළුවන් කියලා 
කියනවා. ෙම් තාක්ෂණය ෙග්න්නයි තිෙබන්ෙන්.  

තාක්ෂණික පශ්න ගැන, බීජ ගැන, අස්වනු ගැන, පසු අස්වනු 
ගැන අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා හුඟාක් කථා කළා. එතුමා 
කථා කළ යුත්ෙත් සමාජ පශ්නය ගැන; ෙම් අතරමැදියන් නිසා 
ෙවලා තිෙබන්නා වූ අමාරුව ගැන. 

දැන් බලන්න වී සමාගම්කාරෙයෝ, හාල් සමාගම්කාරෙයෝ  සුළු 
කාලයක් ඇතුළත ෙකොච්චර ෙපොෙහොසත් ෙවලා ද කියලා. ෙගොවීන් 
එම පමාණයට තමන්ෙග් ආදායම්වල දියුණුවක් ලැබුෙව් නැද්ද? 
ෙමන්න ෙම් ෙදක සංසන්දනය කර බැලිය යුතුයි. වී ෙමච්චර  මිල 
දී ගත්තා; අච්චර මිලදී ගත්තා කියන්න එපා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
වීවල මිල කීය ද? රුපියල් 25 නම්, ඒෙකන් කියන්ෙන් ඒ ගත්ත 
එක ෙවෙළඳ ෙපොළට දැනිලා නැහැ කියන එකයි. අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් වී කිෙලෝ එකක මිල ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 35ට ගියා. 
ආණ්ඩුව වී කිෙලෝ එක රුපියල් 40ට ගත්තා. රුපියල් 40ට විකුණා 
ගන්න බැරි වුණු අය 30ට වික්කා. ආණ්ඩුව ඔක්ෙකොම ගත්ෙත් 
නැහැ. නමුත් ඒ මිල දී ගැනීෙම් අර්ථය ෙවන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
මිල යම් තැනක රැඳවීමයි. එෙහම බැලුවාම අද වී කිෙලෝව 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 25ටයි. ඒ අනුව අද එක "ලයිෆ්ෙබෝයි" සබන් 
කෑල්ලක් ගන්න වී කිෙලෝ 2ක් විකුණන්න ඕනෑ. ෙමන්න හුවමාරු 
ෙවන ආකාරය. 

දැන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා දකින්ෙන් හැම 
නිෂ්පාදකයාටම ෙම් ගැටලුව විසඳාගන්න පුළුවන්, වී 
නිෂ්පාදකයාට විතරයි බැරි කියලා. නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි.  
කාර්මික නිෂ්පාදනය ෙමෙහයවන ධනවත් ෙකොම්පැනිවලට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා මිල තීන්දු කරන්න. නමුත් පාථමික දව්ය 
නිපදවන කිසිෙවකුට මිල තීන්දු කරන්න බැහැ. ඒක ෙකෙසල් 
වගා කරන ෙගොවියාටත් බැහැ; වී වගා කරන ෙගොවියාටත් බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් තිෙබන්ෙන් පාථමික භාණ්ඩ ෙවෙළඳෙපොළට ෙගන යෑම 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් තිෙබන්ෙන් සමාජ පශ්නයක්. ඒ 
නිසා රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ පැහැදිලිවම අපි සහතික කරන්න 
ඕනෑ, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම් මිල මට්ටමක් පවතින බව. එය 
කරන්න පුළුවන්. අපි සම්පාදනය කරන ඒ වී වලින් ෙකොටසක් ෙම් 
රෙට්  ජනතාව අතර අඩු සහන මිලකට ෙබදා දීලා කැලරි මට්ටම 
වැඩි කරනවා නම් ෙහොඳයි. කීයද අෙප් කැලරි මට්ටම? සාමාන්ය 
ජාතික කැලරි මට්ටම 2100යි. සාමාන්යෙයන් පුරුෂයින්ට කැලරි 
මට්ටම 2500ක් තිබිය යුතුයි. කාන්තාවන්  ෙග් කැලරි මට්ටම 
2000ක් තිබිය යුතුයි. අෙප් දුප්පතුන්ෙග් කැලරි මට්ටම කීය ද? 
1500යි. ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් කථා කරන අෙප් රෙට් තිෙබන 
ඉහළ ජීවන මට්ටම?   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් 
රෙට් ෙම් පශ්නය ෙදස සමාජ ෙකෝණයකින් බලන්න ඕනෑ.  ෙම් 
පශ්නය දිහා සමාජ ෙකෝණයකින් බැලුෙවොත් අපට  වඩා ෙහොඳ 
ආෙලෝකයක් ලැ ෙබයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න කියලා ඔබතුමිය කියන්න 

යන බව මම දැන ගත්තා.  

ෙත් දළුවල මිල ෙම් ගණනට පහත දැම්ෙමොත්, ෙම් රබර්වල 
මිල ෙම් ගණනට තිබුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මට හමුවුණා, අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් නායකෙයක්.  ''ෙම් තත්ත්වය මත මුළු 
රටම ගිනිගනියි, ගිනි ගන්නවා විතරක් ෙනොෙවයි ආණ්ඩුවටත් ගිනි 
ඇවිෙලයි" කියලා මම කිව්වාම එතුමා ඒක පිළිගත්තා. ඒක මතක 
තියා ගන්න ඕනෑ.  ෙත්වලට, රබර්වලට සහතික මිලක් ලබා 
ෙදනවා කියලා දුන් ෙපොෙරොන්දුව අමු අමුෙව්ම, උණු උණුෙව්ම 
කඩ කළා. ඒ පිළිබඳව ෙම් ආණ්ඩුවට  විරුද්ධව ඇතිවන විෙරෝධය 
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ඉදිරි කාලෙය්දී අපට බලාගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ෙම් ෙත් පිළිබඳ 
පශ්නය ගැන මම දිගටම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඇමතිතුමා හමුෙවලා මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ෙත්වලට 
ෙදන සහනය හරියාකාරව ෙබෙදන්ෙන් නැහැ කියලා.  රබර්වල 
සහනයත් ෙබෙදන්ෙන් නැහැ. RSS 1 ට විතරයි ඒ මිල 
ලැෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඔබතුමා කාලය වැඩිපුර ලබා ගත්තා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සාමාන්යෙයන් අෙළවි වන  රබර් තමයි  RSS 2  හා RSS 3. 

අෙප් කුඩා කට්ටිකරුවන්  රබර් ෙරොටි ෙදක තුනක් හදාෙගන 
ගිහිල්ලා විකුණාෙගන තුනපහ කුඩු ටික අරෙගන එන මිනිස්සු. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ සහන මුදල  cheque එකකින් ෙගවලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම තමයි දැන් ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. අෙප් මහින්ද 
මහත්තයාෙග් කාලෙය් රබර් ෙගනිච්ච ෙවලාෙව්ම මුදල ලබා 
දුන්නා.  රුපියල් 150 ෙනොෙවයි, රුපියල් 100ක්  දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙත්වලට  රුපියල් 70ක් දුන්නා. අද 
සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාව රවට්ටලා, ජනතාවට ෙබො රු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා ජනතාවෙග් ඡන්දය මගඩිෙයන් ෙහොරාට අරෙගන ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙහොඳින් ඉන්න  පුළුවන් ෙවයි කියලා හිතන්න එපා 
කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

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

Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා.   

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

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 4.45] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1984 අෙගෝස්තු 23 වන දින 

ලංකාෙව් කිකට් ෙලෝලී ජනතාවට ඉතා වැදගත් දිනයක් වුණා. 
ෙලෝකයට කිකට් හඳුන්වා  දීපු එංගලන්තයට ගිහිල්ලා, ෙලෝඩ්ස් 
කීඩාංගණෙය්දී අෙප් සුපසිද්ධ ෙටස්ට් කිකට් කීඩක සිදත් 
ෙවත්තමුණි ලකුණු 190ක් වාර්තා කළා. ඒ සිදුවීම එංගලන්තෙය් 
මාධ්යවල වාර්තා වුෙණ් ෙමන්න ෙමෙහම.  

"ෙලෝක ෙත් ෙවෙළන්දාෙග් රෙටන් අපට කිකට් පාඩමක්"   

අෙප් රට අවුරුදු 150ක් යටත් කරෙගන හිටපු බිතාන්ය ලංකාව 
හඳුන්වා ෙදන්න එදා පාවිච්චි කෙළේ "ෙලෝක ෙත් ෙවෙළන්දාෙග් 
රට" කියලා. එෙහම නමක් අපට තිබුණා. 1996 වසෙර් කිකට් 
ෙලෝක කුසලානය දිනා ගන්නා තුරු අපි  "Ceylon Tea" 
ෙලෝකයට යවපු රට. එතැනින් පසුව තමයි කිකට් ගැන අෙප් රෙට් 
කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. එතැනින් පසුව තමයි අෙප් රට 
යුද්ධයක් ඇති රටක් බවට හඳුන්වා ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත් 
අපට අවුරුදු 140ක කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති ඉතාහාසයක් අපට 
තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තය කියන්ෙන් ෙලෝකයට අෙප් රෙට් නම 
ෙගනගිය කර්මාන්තයක් විතරක් ෙනොෙවයි.  

සාමාන්යෙයන් ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ලක්ෂ 5ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ආශිතව වක රැකියා කරන ජනතාව ලක්ෂ 30ක් විතර ඉන්නවා. 
ෙත් කර්මාන්තශාලා ආශිතව වැඩ කරන ජනතාව ලක්ෂ 10ක් 
විතර ඉන්නවා. ෙම් ආකාරයට ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 15ක් පමණ කුඩා ෙත් වතු සහ ෙත් 
කර්මාන්තශාලා ආශිතව තමන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වාෙගන යනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් අෙප් අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 15ක් ෙසොයන්ෙන් ෙත්වලින්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම වැදගත්කමක් තිෙබන කර්මාන්තයක් 
තමයි දැන් අභාවයට යමින් තිෙබන්ෙන්; කඩා වැෙටමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 80ක් දුන්නාය කියලා දැන් 
කථා කළා. ෙත් දළු සඳහා රුපියල් 80ක් ෙදන එක පසු ගිය ජූලි 
මාසෙය් නතර කළා. රුපියල් 80ක් ෙදනවාය කිව්වාට, මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවල එෙහම තිබුණාට ඒ ගණන හැම තැනම දුන්ෙන් 
නැහැ.   දළුවල ගුණාත්මකභාවය බලලා තමයි ඒ මිල දුන්ෙන්. අමු 
දළු ෙදකහමාර සියයට 60ට වඩා වැඩිෙයන් තිබුෙණොත් තමයි  දළු 
කිෙලෝ එකට රුපියල් 80ක් දුන්ෙන්. ඒකත් දුන්ෙන් කඵතර 
දිස්තික්කෙය් නම් ෙත් කර්මාන්තශාලා 31කින් 5කට විතරයි. 
පහකට විතරයි! දළු ෙදකහමාර සියයට 43-45 අතර නම් රුපියල් 
73යි හම්බ වුෙණ්. ඒ quality එක සියයට 60ට වඩා අඩු නම් 
රුපියල් 75යි හම්බ වුෙණ්. ඒ නිසා රුපියල් 80 කියන එක ෙබොරු 
ෙද්ශපාලන පචාරයක්. රුපියල් 80ක්   ලැබුෙණ් නැහැ.  

සහනාධාර ෙදන්න බැහැ කියලා දැන් කථා කරනවා. 
සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ ඇයි? සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ ෙත් 
කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන්නයි. දැන් කියනවා, ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල බැහැලා, ඒක නිසා ෙදන්න බැහැ කියලා. 
ඒක අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

අෙප් පධාන අපනයන  ෙත්, ෙපොල්, රබර් වන තාක්කල් 
ඒවාෙය් මිල අපට තීන්දු කරන්න බැහැ. ඒක තීන්දු කරන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් තමයි. කාලගුණ තත්ත්වය, යුද්ධ, 
ෙඩොලරෙය් අවපමාණ වීම් යන ෙම්වාත් එක්ක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කඩා වැෙටන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. මීට කලින් අපි ඒවා ෙපන්වලා 
දුන්නා. නමුත් ඒවා කියලා අත පිහදාගන්න ආණ්ඩුවට අයිතියක් 
නැහැ. ෙලෝක ෙවෙළ ෙපොෙළේ මිල අඩුවීම විතරක් ෙනොෙවයි ෙත් 
නිෂ්පාදනය අඩු වීමට බලපා තිෙබන්ෙන්. ඒකට අෙප් රෙට් දැන් 
අපි මුහුණ ෙදන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

ෙලෝකෙය් "Ceylon Tea" brand එකට තිබුණු තත්ත්වය දැන් 
බාල කරෙගන තිෙබන්ෙන්. කසළ ෙත් ජාවාරම ඒකට එක 
ෙහේතුවක්. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව වාෙග් රටවලින් අෙප් රටට බාල 
ෙත් ෙගනැල්ලා අෙප් ෙත් එක්ක කලවම් කරලා "Ceylon Tea" 
brand එක යටෙත් පිට රටට පටවනවා. එතෙකොට අෙප් ෙත් 
market එක බහිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සමහර ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් ෙත්වල බර වැඩි කර ගන්න ෙත්වලට යම් 
යම් දව්ය කලවම් කරනවා. ඒ මඟිනුත් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය 
පහළ බහිනවා. ෙම්වා ආණ්ඩුවකට මැදිහත් ෙවලා වළක්වන්න 
පුළුවන් ෙද්වල්. ඒවා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලත් එක්ක ඇති 
වන පශ්න ෙනොෙවයි. අෙප් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය 
පවත්වාෙගන යන එක වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය්, ෙත් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වගකීමක්. ඒ වගකීම පැහැර හැරලා ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළට විතරක් ෙම් බර පටවන්න බැහැ. එෙහම නම්  අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ. අපි අෙප් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නංවන්න ෙත් කර්මාන්තය ෙමවැනි කාලවල පවත්වාෙගන යන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවාව පාවිච්චි කරලා අෙප් 
ෙත්වලට ෙලෝකෙය් ඉහළ වටිනාකම් අත්පත් කර ගන්න ඕනෑ. 
ඒකට අෙප් විෙද්ශ ෙසේවාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ෙන්. පසු ගිය   
කාලෙය් එෙහම පාවිච්චි කෙළේ නැහැ ෙන්. දැන් කථා කරනවා, 
ෙත්වලට ඉහළ මිලක් දුන්නා කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
රුපියල් හැට හැත්තෑවට වඩා දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් 
සමහර ෙත් ෙවෙළන්ෙදෝ තානාපතිවරු ෙවලා ගිහිල්ලා සිටියා 
ෙන්. රුසියානු තානාපති ෙවලා හිටිෙය් ෙත් ෙවෙළන්ෙදක්. එයා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ලංකාෙව් "Ceylon Tea" brand එෙක් අෙළවිය 
හා පසිද්ධිය වැඩි කරන්න වැඩ කළාද? නැහැෙන්. එතුමා ෙත් 
ෙකොළ බිස්නස් එක ෙවනුවට යුක්ෙර්නයට ආයුධ බිස්නස් කළා. 
එෙහම කරලා අෙප් රෙට් කීර්ති නාමය වැ ට්ෙටව්වා. දැන් සහතික 
මිල ගැන කථා කළාට එෙහම අයෙන් තානාපතිවරු හැටියට පසු 
ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් පත් කරලා 
තිබුෙණ්. එෙහම කරලා තමයි ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ වට්ටලා 
තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අපි සහන ඉල්ලන්ෙන්  පිනට ෙනොෙවයි. ෙත් ෙගොවියා 
සිඟමන් යදිනවා ෙනොෙවයි; ආයාචනා කරනවා ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ෙග් ෙත් වගාව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවම, සහතික, 
සාධාරණ මිලක් ෙදන්න කියායි ඉල්ලන්ෙන්. එහම නැත්නම් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තය කඩාෙගන 
වැෙටනවා. ෙත් ගස් කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ, වල් ෙනළන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොෙහොර දමන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙත් කර්මාන්තය එන්න 
එන්නම කඩාෙගන වැෙටනවා. ඒ නිසා ලක්ෂ 30කට වැඩි 
ජනතාවක් කබෙලන් ලිපට වැෙටන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි රබර්වලටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් කඵතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ෙල්, රත්නපුරෙය්, කෑගල්ෙල් 
රබර් වගා කරන ජනතාව බලවත් පීඩාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
දැන් කියනවා ෙන් රුපියල් 300ට රබර් ගත්තා කියලා. රුපියල් 
300 ගණෙන් රබර් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 300 ගණෙන් 
හැම තැනම රබර් ගත්ෙත් නැහැ. රුපියල් 300ට ගන්න ෙකොට 
හිමිකම්පත ඕනෑ, ඉඩෙම් නිරවුල් අයිතිය ඕනෑ, රබර් සංවර්ධන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම 
තිබුණාම අක්කරයක කිෙලෝ 50ක පමාණයක් සඳහා  කිෙලෝවකට 
රුපියල් 300 ගණෙන් දුන්නා.  ඉතිරි ඒවාට ෙගව්ෙව් රුපියල් 190 
ගණෙන්යි. කල්පනා කරලා බලන්න. සාමාන්යෙයන් 
අක්කරයකට කිෙලෝ 80ක් ගන්නවා නම්, රුපියල් 300 ගණෙන් 
කිෙලෝ 50ක් දුන්ෙනොත් රුපියල් 15,000යි. ඉතිරි 30 රුපියල් 190 
ගණෙන් දුන්ෙනොත් රුපියල් 5,700යි. රබර් වගාව මතම යැෙපන 
ෙම් ජනතාව  රුපියල් 20,000ක් අර ෙගනයි සම්පූර්ණෙයන් 
තමන්ෙග් පවුල නඩත්තු කරන්ෙන්. ඒ ෙගදර ඉන්න වැඩිහිටියන් 
ෙදෙදනායි, දරුවනුයි ඔක්ෙකෝම කිරි කපලා, ෙරොටි හදලා, 
ෙව්ලලා,  කෙඩ්ට අරන් ගිහින් මුළු මහත් ජීවිකාව පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන් රබර් කර්මාන්තය මතයි. රුපියල් 20,000ක් අර ෙගන 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒකයි  ෙගොවියාට තිෙබන පශ්නය. රුපියල් 
300ක් මදි කියන එකයි,  ඒ ෙගොවියා පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 
කථා කරමින් හිටිෙය්. රුපියල් 300ක් කියන්ෙන් ෙලොකු මිලකුත් 
ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු ෙදකකට තුනකට කලින් අෙප් 
දිස්තික්කවල රබර් කිෙලෝව රුපියල් 615ට, රුපියල් 620ට ගියා. 
එම ජනතාව තුළ බලෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ෙම් ෙගවන රුපියල් 
300ක මිල  හරි පවත්වා ෙගන යන්න එම ජනතාවට වුවමනාවක් 
තිබුෙණ්, ඔවුන්ට ජීවත් ෙවන්න,  රබර් වගාව පවත්වා ෙගන 
යන්න එෙහම මිලක් නැවත එයි කියලායි. හැබැයි දැන් රුපියල් 
300 සහනාධාරයත් කපලායි තිෙබන්ෙන්.  

 වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කියනවා මම අහ ෙගන හිටියා, 
"රබර් සහනාධාරය සඳහා රුපියල් මිලියන 4,126ක් ෙවන් කර 
තිබුණා, හැබැයි  තවම වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
1,662යි" කියලා. රුපියල් මිලියන 2,500කට ආසන්න පමාණයක් 
ඉතිරි වී තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් ජනතාවට  සහනාධාර 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි ?   තමුන්නාන්ෙසේලා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  ඒ ෙවන් කළ මුදල තව වැඩි කර  ෙදන්න ෙකෝ.  
එෙහම නම් රබර් කිෙලෝවකට ෙගවන රුපියල් 300ක මුදල 
රුපියල් 400ක්  දක්වා වැඩි කරලා  ෙදන්න. අක්කරයකට කිෙලෝ 
50යි කියන සීමාව අයින් කරලා ෙදන්න. එෙහම කෙළොත් තමයි 
ෙම් ජනතාවට සහනයක් ලැෙබන්ෙන්. ෙම් ජනතාව යදිනවා 
ෙනොෙවයි, ෙමය ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. අෙප් රෙට් අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 25ක් පමණ අපි ලබා ගන්ෙන් ෙත් සහ 
රබර්වලිනුයි. දැන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු ෙවන ෙකොට 
ඒ ජනතාව ෙම් වගාෙවන් - ෙත්, රබර් වගාෙවන් - එළවනවා 
ෙවනුවට, රබර් සහ ෙත් වගාවන් පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ 
කරන අවම සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්නයි ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. 
ඒක රජෙය් වගකීමක්.  ඒ ජනතාව තමයි රෙට් ආදායම් 
උපදවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට  කරදරයක් කරන්ෙන් නැතිව 
ඒෙකන් තමයි ජනතාව දිවි ගැට ගහෙගන ඉන්ෙන්.  

රබර්වලට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් 175ට 
වියට්නාමෙයන්, කාම්ෙබෝජෙයන් ලංකාවට රබර් ෙගන්වන්න 
පුළුවන්. රබර් මිල තීන්දු කිරීෙම් සම්පූර්ණ ඒකාධිකාරෙය් අයිතිය 
ෙලෝඩ්ස්ටාර් සමාගම  පවරා ෙගන තිෙබනවා. ෙටෝකිෙයෝවල ෙහෝ 
සිංගප්පූරුෙව් මිල අනුව ෙලෝඩ්ස්ටාර් ෙමෙහේ මිල තීන්දු කරනවා.  
ඒ මිල තීන්දු කළාට පසුව ෙමෙහේ ඉන්න ෆැක්ටරි හිමියන් ඊට වඩා 
ටිකක් වැඩි මුදලකට  ගන්නවා. ඒක තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා 
රබර් මිල දී ගැනීෙම් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ෙත් වගාව වැඩි 
කිරීම සඳහා වැඩිපුර සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පසු 
ගිය කාලෙය්  නැවත වගා කරන කුඩා ෙත් වතු හිමියා කිව්වා, 
ඔවුන්ට නැවත වගා කරන්න නම් ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂ 
17ක්, 18ක් විතර වැය ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා  අඩු තරමින් 
සියයට 60ක සහනාධාරයක් ෙදන්න කියා කිව්වා. නමුත් දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සහනාධාර දුන්ෙනොත් තමයි ෙත් වගාව පමාණාත්මකව, 
ගුණාත්මකව දියුණු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒවා 
ෙනොකර, දැන් ෙම් සහනය පිනට ඉල්ලනවා කියා හිතන්න එපා. 
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වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයාෙග් කථාෙවන් මට හැඟී ගිෙය් ෙම් 
සහනාධාර දීලා හරි යන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. සහනාධාර දිය 
යුත්ෙත් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල වැඩි ෙවන කල් ෙම් වගාව 
පවත්වාෙගන යන්නයි.  නිෂ්පාදනය  වැඩි කර ගන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් ගාල්ල, 
මාතර, කළුතර, රත්නපුර දිස්තික්කවල සමහර කර්මාන්තශාලා 
ෙත් මිලදී ගන්න එක නතර කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් වනවිට 
ඔට්ටපාලු සහ ෙකේප් රබර් කර්මාන්තශාලා සියයට 75ක්  පමණ 
නතර කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් සහනාධාර දිය යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් 
දිස්තික්කවල නම් වැසි සහිත කාලගුණය නිසා කපා ගන්න පුළුවන් 
රබර් පමාණයත් කපා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මතුගම, 
අගලවත්ත, බුලත්සිංහල පෙද්ශවල වැස්ස නිසා මාස 6ක්, 7ක් 
තිස්ෙසේ කිරි කපන එක නතර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ජනතාවට 
ජීවත් ෙවන්න, ඔවුන්ෙග් දරුවන් නඩත්තු කරන්න, ඔවුන්ෙග් 
දරුවන් පාසලට යවන්න ෙම් කාලෙය්  සහනාධාරයක් වුවමනා 
කරනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් නැවත නැවත ඉල්ලන්ෙන් ෙම් 
සහනාධාර නතර කරන්න කියලා ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා රුපියල් 
300ට රබර් කිෙලෝව ගන්න එකත් සැප්තැම්බර්  පළමු වැනිදා සිට 
නතර කර තිෙබනවා. එෙහම නතර කරනවා ෙවනුවට ගන්න 
මිලත් වැඩි කරලා, අර  සීමාවත් අයින් කරලා, රබර් වගාකරුවන් 
ආරක්ෂා ෙවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලයි අපි 
කියන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් අවම සහතික මිල - ෙම්කත් අවශ්ය කරන 
මිල ෙනොෙවයි. දැනුත් ෙත් දළු කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය  
රුපියල් 60ක් ෙවනවා.   

ඒක නිසයි අවම සහතික මිල රුපියල් 80ක් කියලා 
තිෙබන්ෙන්. රබර්වලට ඊට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා. ඒ නිසායි 
අඩු ගණෙන් රුපියල් 300ක් ඉල්ලන්ෙන්. අඩු තරෙම් ෙම් කාරණා 
ෙදකවත් ඉෂ්ට කර දීම ගැන ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවමින්,  ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම ෙගෙනන ජනතාවට, ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනයට දායකවන ජනතාවට, ඔවුන්ෙග් ශමයට සරිලන 
සාධාරණ සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න කියන ෙයෝජනාව කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 4.56] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අෙප් හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරයකු වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්. 
තරුණ මන්තීවරයකු විධියටත්, ආධුනික මන්තීවරයකු විධියටත් 
ෙම් පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට ලැබීම සතුටට කරුණක්. නමුත්  
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ෙම් රෙට් සමස්ත ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ෙම් තිෙබන සංෙව්දී පශ්නයට උත්තරයක් ෙසවීමමද 
කියලා ෙම් ෙවලාෙව් දී සිතන්නට ෙවනවා. ෙම් කථාවල් 
ඔක්ෙකෝම අප අහෙගන හිටියා. ෙම් හැම කථාවකින්ම ගම්ය 
වන්ෙන්, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්වත් කරලා නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුවට 

ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න අමාරුයි, ෙම් වැෙඩ් අනාෙගන" වාෙග් 
අදහසකුයි. ෙම් වාෙග් පකාශ විශාල පමාණයක් අද දවස පුරාවට 
අහෙගන හිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන් ටික 
කියපු ෙම් කථා  අහෙගන හිටියාම, ඔවුන්ට ෙම් කාරණය ගැනත් 
මතක් කරලා ෙදන්න මට හිතුණා. ෙම් අමාත්යවරුන් හිටපු 
ආණ්ඩුව තමයි පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ රට පාලනය කෙළේ.  
ඒ පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළත්,  මාස හතරක්, පහක් වන ෙම් ආණ්ඩු 
කාල සීමාව තුළත්, ෙගොවි ජනතාවට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා 
ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව දන්නවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවට ෙම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා.  පශන්යක් තිෙබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. ෙගොවි 
ජනතාවට ලබා ෙදන ඒ සහන තවදුරටත් ලබා දිය යුතුයි.  නමුත් 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ වී මිලදී ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක 
අපි දන්නවා. මුදලාලිලා ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් වී ටික එකතු 
කරෙගන ගියා. ෙමොන මුදලාලිද කියලා නම කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
කාටද ෙම්ෙක් හානි ෙවන්ෙන් කියන එක අපට අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

මුදලාලිලා තුන් - හතර ෙදෙනක් අතර තිබුණු ෙම් වී මිල දී 
ගැනීම අද ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් සාධාරණ 
විධියට සිදු ෙවනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඉදිරි කාලෙය් දී ජනතාවට අපහසුතාවකින් 
ෙතොරව ෙම් ගමන යන්න  අවශ්ය වට පිටාව සකස් කරයි. ෙම් යන 
ගමන නිවැරැදි මාවතකට අරෙගන යාවිය කියන ෙච්තනාෙවන් 
යුතුව ෙම් දිහා බලාෙගන ඉන්න බැරි සමහර කුහක, කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් බලන කණ්ඩායමක් තමයි ෙම් 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට විරුද්ධව කථා කෙළේ. මට 
කනගාටුව තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණය පිළිබඳවයි. පසු ගිය 
රජය යටෙත්  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
හිටපු ඇමතිවරුන් ෙගොවියා ෙවනුෙවන්  වචනයක්වත්  කථා කෙළේ 
නැහැ. අද එතුමන්ලා කඳුළු ෙහළාෙගන රබර් වගා කරුවා  ගැන 
කථා කරනවා; ෙත් වගා කරුවා ගැන කථා කරනවා; වී ෙගොවියා 
ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වලව ෙගොවි ජන 
පෙද්ශෙය් ජීවත්වන මන්තීවරෙයක්. පසු ගිය 2014 මහ කන්නය 
ෙවලාෙව් චන්දිකා වැෙව් වතුර පමාණය මදි ෙවලා,  වතුර ෙබදා 
දීෙම් පශ්නයක් ඇතිවුණා. එවකට ඒ පෙද්ශෙය්  හිටපු මන්තීතුමාට 
කර ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. චන්දිකා වැෙව් ෙගොවීන්ෙග් 
පූදින ෙගොයම් ටික ෙව්ෙලද්දී  හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් 
ඇවිල්ලා, ෙද්ශපාලන හයිය උපෙයෝගී කරෙගන චන්දිකා වැෙව් 
ෙවනම ඇළක් කපලා,  අර වලෙව් ෙගොවි ජනපදෙය් අවුරුදු 30ක්, 
40ක් ජීවත් වුණු මිනිස්සුන්ට අයිති ඒ වතුර ටික අරෙගන ගියා. ඒ  
හිටපු අමාත්යවරුන්ට ඕනෑ විධියට එෙහම කරද්දී අර 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා සද්ද නැතුව කට වහෙගන හිටියා. අද ඒ 
මන්තීතුමා ෙගදර ඉන්නවා. ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා 
තිබුණා. ෙම්වා තමන්ට ඕනෑ විධියට හරවා ෙගන තිබුණා. එක 
ඇමතිවරෙයක්වත් ඒ ෙවලාෙව් කථා කරන්ෙන් නැතුව දැන් කථා 
කරනවා, "ෙම් යන ගමන අනා ගනියි, ෙම් ගමන ෙගොවියන්ට 
වැඩක් කරන්න බැහැ, ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමා අද ෙලෝකය වෙට්ම ගිහිල්ලා,  කාලකණ්ණි විධියට 
පැත්තකට දමලා තිබුණු ශී ලංකාෙව් අභිමානය නැවත අරෙගන 
එන ෙකොට අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමා 
ඉ ෙගන ගත්තු ඇෙමරිකාෙව් තත්ත්වය ගැන. මම තරුණ 
මන්තීවරයකු විධියට එතුමාෙග් ඒ කථාව ගැන කනගාටු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇෙමරිකාව ජිනීවාවලදී ඒ සහෙයෝගය ෙනොදුන්නා නම් ෙම් සිටින 
ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනකුට ඒකට වග කියන්න ෙවනවාද, එෙහම 
නම් ෙම් රටට අත්වන ඉරණම ෙමොකක්ද කියන එක ගැනත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  ෙම් ඇති ෙවලා 
තිෙබන සංහිඳියාව තුළින් ෙම් රෙට් පශ්න කමකමෙයන් අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් යහපත් ගමනක් ගැනයි අප සියලු ෙදනාම 
හිතන්නට ඕනෑ වන්ෙන්. නමුත් ෙම් යන ගමනත් පස්සට ඇද 
දමලා, තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණක්, තමන්ෙග් 
කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන අරමුණක් ඉස්සරහට දාමාෙගන, ඒ 
ෙද්ශපාලන අරමුණ ජයගහණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැනයි අද කථා කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව තරුණ මන්තීවරුන් 
විධියට අපි කනගාටුව පළ කරනවා.  

සංහිඳියාවකින් කටයුතු කරන ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් 
රෙට් අහිංසක මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන වී නිෂ්පාදන පිරිවැයට 
සරිලන මිලක්  නියත වශෙයන්ම අනාගතෙය්දී ඇති ෙවනවා කියා 
අප කියනවා. ෙත් වගාකරුවාෙග් පශ්න විසඳලා, අවුරුදු ගණන් 
ණය ෙගවා ගන්න බැරුව හිටපු කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒ ණය 
ෙගවා ගන්න අවශ්ය පහසුකම් සලසන යුගයක් ඉදිරි අනාගතය තුළ 
ඇති ෙවනවා. තවම මාස හය, හතයි ගත වුෙණ්. අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ එක කණ්ඩායමක් ආරක්ෂා කරන්න, එක කණ්ඩායමක 
ගමන ආරක්ෂා කරන්න, එක කණ්ඩායමක ශක්තිය ආරක්ෂා 
කරන්න පස්ෙසන් ගියපු අමාත්ය මණ්ඩලයක් ඇති කළ ෙම් පශ්න 
මාස ෙදක තුනකින් විසඳන්න  අමාරුයි. ඒ නිසා ෙම් පශ්න ටික 
විස ෙඳන ෙකොට ෙගොවි ජනයාෙග් පශ්නත් විස  ෙඳයි. ෙගොවි ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අනන්ය වූ නියම කමෙව්දයක් නිර්මාණය ෙවයි. ඒ 
නිසා ෙම් දිහා කුහකව බලන්ෙන් නැතුව ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අෙප් රට ඉදිරියට  ෙගන යන ෙම් ගමනට සහෙයෝගය ෙදන්න 
කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම මන්තීවරුන්ට මා 
ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප ජීවත් වන්ෙන් ෙගොවි ජනතාව 
ජීවත් වන පෙද්ශවල. ෙම් රට ඉදිරියට යනවා නම් ඒ ෙවනුෙවන් 
අඩියක් පස්සට තියන්න ෙගොවි ජනතාව සූදානම්. ෙම් ර ට ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය් අවමානයට ලක් කරලා, එක පවුලක් විතරක් ෙපෝෂණය 
වුණු යුගය අවසන් කරලා, සාධාරණ සමාජයක් තුළින් ෙගොවි 
ජනතාවට සහනදායී වැ ඩ පිළිෙවළක් ඇති කරනවා නම් ඒ සඳහා 
ඔවුන් සූදානම්.  

ඉදිරිෙය්දී අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම්  
කටයුතු කරන්න අෙප් අගාමාත්යතුමා ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලයට 
හැකි ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුහක, ෛවරී, 
කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන අරමුණුවලින් ෙතොරව ජනතාවෙග් 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් සැබෑ ඕනෑකමින් ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා නම් ඉතාමත් වැදගත් කියන එකත් මතක් කරමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා අද ඉතා කාලීන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
පක්ෂ ෙදකක් හැටියට අප මැතිවරණ කරන ෙකොටත්, 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොටත් විවිධ කාල වකවානුවලදී අෙප් වී ෙගොවියා, ෙත් 
වගාකරුවා, රබර් වගාකරුවා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම් යම් 

ආකාරෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය්දීත් ෙම් විධියටම ෙත් 
වගාකරුවාෙග් පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව් අපි බදුල්ෙල් ඉඳලා 
කුඩා ෙත් වතු සමිතිවල උදවිය එක්ක ෙගන ඇවිල්ලා හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාව 
හමු ෙවලා පැය 24ක් ඇතුළත ෙත් මිල පශ්නයට විසඳුමක් ලබා 
දුන්නා, මට මතකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ මැදිහත් වීම නිසා 
තමයි එදා වී ෙගොවියාට විතරක් ලැබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරය අද 
ෙත් වගාකරුවාටත් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. 

මට මතක හැටියට ඊට ෙපර ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය්දීත් ඒ වාෙග්ම 
පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ කාලෙය් අගමැති ධුරය දැරුෙව් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා. අපි ඒ විධියටම කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සමඟ 
එතුමිය හමු වුණු ෙව්ලාෙව් ජනාධිපතිතුමිය හැටියට එදා එතුමිය 
අගාමාත්යතුමාට කථා කර ඒ පශ්නයට මැදිහත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා කියපු විධියට 1992 
වර්ෂෙය්දී විතර එවකට පැවැති යූඑන්පී ආණ්ඩුවත් ෙත් 
වගාකරුවාට පශ්නයක් ඇති වුණු ෙව්ලාෙව් ඒකට මැදිහත් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් පළාෙත් දැඩි නියඟයක් ඇති වුණු ෙව්ලාෙව් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත් 
නියං සහනාධාර ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා, මට මතකයි. ඒ 
නිසාම තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් මඩු හදන්න ෙවනම 
මුදලක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
කරපු පධාන පක්ෂ ෙදකම තමන් ආණ්ඩු කරපු කාල සීමාවලදී ෙම් 
අංශවල දියුණුව සඳහා අඩු වැඩි වශෙයන් තමන්ට හැකි ශක්ති 
පමණවලින් විවිධ ආකාරෙය් ෙද්වල් කර තිෙබනවා.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වී ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර 
මිටියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු  කෙළේ එතුමාෙග් මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුව ෙවනම Budget එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරමිනුයි. 
ෙම් ෙවලාෙව් අපි පක්ෂ විපක්ෂ වශෙයන් එකිෙනකාට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන්න ගිෙයොත්, තමන්ෙග් පැත්තට ඇඟිලි තුනක් දිගු 
ෙවනවා කියන කාරණය කාටත් පිළිගන්න ෙවනවා. එම නිසා අප 
කළ යුතු වන්ෙන් එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කර ගැනීම ෙනොෙවයි. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙත් වගාකරුවාට  පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට රජය 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් අසූවක 
මිලක් ෙගවනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා. පසු ගිය දින සියයක 
කාලෙය්දී ගාල්ල, කළුතර වාෙග් දිස්තික්කවල ෙත් වගාකරුවන්ට 
එම දළුවල ගුණාත්මකභාවය මත රුපියල් අසූව ලැබුණත්, බදුල්ල 
වාෙග් දිස්තික්කවල කාටවත් ඒ ගුණාත්මකභාවය කියන කාරණය 
නිසා රුපියල් අසූව ලැබුෙණ් නැති අවස්ථා තිබුණා. අද බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඉතාම අසීරුතාවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් ඒ අයට සුනාමියක් ආවා වාෙග් 
තත්ත්වයක් අද  ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් ෙව්ලාෙව් අපි 
පැහැදිලිවම පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළදී මුදල් අමාත්යාංශයට බල කරන්න ඕනෑ, ඔවුන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් කුඩා ෙත් වතු හිමියාට, ෙම් රබර් වතු 
හිමියාට සහ ෙම් වී ෙගොවියාට එම කර්මාන්ත පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහාවත් අපි සහතික මිලක් ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන්. එෙහම නැතුව වී ෙගොවියා සම්බන්ධෙයන්, ෙත් 
වගාකරුවා සම්බන්ධෙයන් අපි අද ඉතාම වැදගත් විවාදයක් සිදු 
කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, ඒ ෙත් වගාෙව් ෙයදී සිටින්නන් වාහනත් 

403 404 

[ගරු ෙහේෂා විතානෙග්  මහතා] 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  07  

එක්ක පටලවා ෙගන ෙවනත් මඩ ගැසීම් ෙනොෙවයි, කළ යුතු 
වන්ෙන්. එෙහමත් නැත්නම් ''ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙමොකුත්ම 
කෙළේ නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව තමයි හැම ෙද්ම කෙළේ, එම නිසා ඇයි 
කෑ ගහන්ෙන්'' යනුෙවන් අසන එක ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. 
ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම වී ෙගොවියාව බලා ගන්න, ෙත් සහ රබර් 
වගාෙව් ෙයදී සිටින්නන් ගැන බලා ගන්න වැඩ කටයුතු කළා. 
හැබැයි, එෙසේ කරන ෙකොට ෙකටි කාලීන වශෙයන් මතු වුණු 
පශ්නවලට පිළියම් ෙයදුවත් ඉන් එහාට දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් 
පිළියමක් ෙයදුෙව් නැති නිසා තමයි, ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කළ ගරු 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා කියපු විධියට, දීර්ඝ කාලීන 
වශෙයන් කෘෂි කර්මාන්තෙය් සහ වැවිලි කර්මාන්තෙය් තිෙබන 
පශ්නවලට යම් යම් ආකාරෙය් පිළියම් ෙයදීමට කටයුතු ෙනොකළ 
නිසා තමයි, ෙම් විධියට වරින් වර ෙම් කර්මාන්තවලට ෙකටි 
කාලීන වශෙයන් පශ්න මතු වන්ෙන්. ෙමම කර්මාන්තවලට 
නියඟෙයන් ෙහෝ ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ තත්ත්වයන් හරහා ෙහෝ 
පශ්නයක් මතු ෙවන ෙකොට ඒ ෙව්ලාෙව් ෙකටි කාලීන විසඳුම 
ෙදනවා; ෙම් විධියට වාද විවාද කර ගන්නවා. හැබැයි, ඉන් එහාට ඒ 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපට යා 
ෙනොහැකිව පැවතුණා. හැබැයි, දැන්වත් ෙම් රෙට් ජනතාව පධාන 
පක්ෂ ෙදක සමඟ එකතු වී ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නය ඇතුළුව ඒ හා 
වැදගත් වන්නා වූ ෙමවැනි පශ්නවලදී එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්න වරමක් දීලා තිෙබන ෙව්ලාෙව්; තනියම ආණ්ඩු කරන්න 
කිසිම ෙකෙනකුට වරමක් ෙනොදී තිෙබන ෙව්ලාෙව්, එකිෙනකාට 
ඇඟිල්ල දිගු කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් පශ්නයට පිළියමක් 
ෙසොයන්න අපට පුළුවන් කියා මම හිතනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

නම් හමාරයි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, ෙම් ෙත් කර්මාන්ත හිමියාට, ෙම් 
රබර් වතු හිමියාට, ෙම් වී ෙගොවියාට එම කර්මාන්ත රැක ෙගන 
යෑමට අපි උදවු කළ යුතු බව. එෙසේ කළ යුත්ෙත් ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු 
ලබා දුන් නිසා ෙනොෙවයි. එක පැත්තකින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ජීවිකාව කර ෙගන යෑමට අප උදවු කළ යුතුයි. අනිත් පැත්ෙතන් ඒ 
අය කඩා වැටුෙණොත් මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැෙටනවා කියන 
එකත් අප සිහි තබා ගත යුතුයි. එම නිසා අන්න ඒ කාරණය 
ෙකෙරහිත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

අපට තිෙබන විමධ්යගත සල්ලි ෙදන්න පරක්කු වුණාට කමක් 
නැහැ. අනිත් ඒවා ෙදන්න පරක්කු වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් ෙව්ලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි සියලු ෙදනාම මැදිහත් 
ෙවලා වී ෙගොවියාට සහතික මිලක් ලබා දීම, ෙත් සහ රබර් සඳහා 
සහතික මිලක් ලබා දීම කියන කටයුත්තට පමුඛතාව ෙදමු කියා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම කාරණයට පමුඛතාව ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් කරන්නටත් අද දින 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට සම්බන්ධ ෙම් විවාදය 
පෙයෝජනයට ගනිමුය කියාත් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙගන එන ලද 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පත්වීමට මට 
සහෙයෝගය ලබා දුන් යටියන්ෙතොට මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන් රුවන්වැල්ල, දැරණියගල ඇතුළු 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාවටත් මෙග් ස්තුතිය මා 
පළමුෙකොටම ෙම් අවස්ථා ෙව්දී පිරිනමන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මාෙග් පියාණන් 
වන ගරු වින්සන්ට් ෙප ෙර්රා මැතිතුමා හිටපු රාජ්ය ඇමතිවරෙයක්.  
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ආභාෂයත්,  එතුමා කෑගල්ල දිස්තික්කයට 
කරපු ෙසේවාවත්  මෙග් ෙම් මන්තී ධුරය සඳහා ඉවහල් වුණාය 
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. 
ඒක සද්භාවෙයන්  ෙගනාවා නම් ඉතාම කාලීන ෙයෝජනාවක් වන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා එතුමන්ලා අෙප් රජයට ෙචෝදනා කරමිනුයි 
ෙත් මිල හා රබර් මිල සම්බන්ධව කථා ෙකරුෙව්. ෙත් මිල සහ 
රබර් මිල සම්බන්ධ අර්බුදයට අවුරුද්දක ෙදකක විතර 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. රබර් මිල ගත්ෙතොත්, අවුරුදු ෙදකක විතර 
ඉඳන් ෙම් අර්බුදයට අපි මුහුණ පෑ බව මා කියන්න ඕනෑ.  

එවකට හිටපු ආණ්ඩුව  මුලින්ම රබර් මිල සම්බන්ධව 
සහනාධාරයක් ෙදන්න කටයුතු කළාය කියන එක අපට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ජනවාරි 08 වැනි දා වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පත් වන ෙකොට, ආණ්ඩුව භාර ගන්න 
ෙකොට ෙත් මිල රුපියල් 60කට, 65කට වාෙග් මුදලකටයි තිබුෙණ්. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් සද්භාවෙයන් කල්පනා කර, ෙම් රෙට් මිලියන 
ෙදකකට, තුනකට ආසන්න සංඛ්යාවක් ෙමයින් යැෙපන නිසා ෙම් 
අර්බුදකාරී තත්ත්වය අවෙබෝධ කරෙගන යම් කිසි සහනාධාරයක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙකරුවා. ඒක එදා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයට ෙම් වනතුරුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කළායි කියා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අද වන ෙකොට ෙත් මිල සම්බන්ධව යම් කිසි 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව.  ෙම් කාරණෙය්දී  
රජයට විතරක් ෙචෝදනා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් රජය 
ෙව්වා, මීට ෙපර පැවැති රජය ෙව්වා, ෙකොයි රජයකට වුණත්  ෙම් 
තත්ත්වයට  මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක ජාත්යන්තර 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
කිව්වා වාෙග් අෙප් ෙත් මිල දී ගන්න පධාන රට රුසියාව.  මා 
හිතන විධියට රුසියාව අෙප් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 45ක 
පමාණයක්  මිලදී ගන්නට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම මැද ෙපරදිග 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රටවල පවතින අර්බුදයත් ෙම්කට බලපානවා.  ඒ රටවලට පනවා 
තිෙබන ආර්ථික සම්බාධකත්, පවතින යුද්ධය නිසාත් ෙත් මිල දී 
ගැනීම අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි ෙමහි ආරම්භය හැටියට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රජයක් මඟින් යම් කිසි සහනාධාර දීම මඟින්,  
එෙහම නැත්නම් රජය මැදිහත් ෙවලා කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
දැනුවත් කිරීම තුළින් පමණක් කවදාවත් ෙම් ෙත් මිල ඉහළ 
නංවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අපි කවුරුත් අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ, අපි ෙත්  විකුණන්ෙන් 
ලංකාෙව් ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙත් පිට 
රටවලට විකුණන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජය 
මැදිහත් ෙවලා ෙත් මිල සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර වශෙයන් යම් 
කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය වනවා. එෙහම 
ෙකරුෙවොත් තමයි අෙප් ෙත් ෙගොවීන්ට යම් කිසි සහනයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියා  අපි  විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වා 
වුණත් ෙම් වන තුරු ෙත් මිල සම්බන්ධෙයන් ලබා ෙදන 
සහනාධාරය අඩු කරනවා කියා කිසිම අවස්ථාවක  කියා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම රබර්වලට ලබා ෙදන සහනාධාරය නැති කරනවා කියා 
රජය පකාශ කර නැහැ.   කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වා වුණත් පසු ගිය 
මාසෙය්ත් රබර්වලට සහනාධාරය ලබා දුන්නා. ෙත්වලටත් ඒ 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. සමහර කර්මාන්තශාලාවලින් ෙම් මුදල 
ලබා ෙදන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රජය ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ, ඒ සහනාධාරය දුන්ෙන් ෙත්වලට ෙහොඳ ස්ථාවර මිලක් 
ගන්න; අෙප් ෙත් ෙගොවීන්, ෙත් වගා කරුවනුත් දිරිමත් කරන්න.  
එතැනදී පැහැදිලිවම කිව්වා, "ෙහොඳ ෙත් දළු ලබා දුන්ෙනොත් තමයි 
ඒ රුපියල් 80 මුදල ලැෙබන්ෙන්." කියා. අද ඒෙක් පතිඵලයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන්  රජය  මැදිහත් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අද විශාල ජනතාවක් පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා.  
අෙප් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ඉදිරි 
කාලෙය්දී රජය මැදිහත් ෙවලා ෙත් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් අෙප් 
ජනතාවට යම් කිසි සහනයක්  ලබා ෙද්වි කියා විශ්වාස කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

 

[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමුෙවන්ම කාරණයක් 

කියන්න කැමැතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගන්න ෙකොටම ගරු 
අගමැතිතුමා සියලුම ඇමතිවරුන්ට කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් 
ගත්ත ෙවලාෙව් සිට අවසාන වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී 
සිටින්න ඕනෑ." කියා.  නමුත් ෙබොෙහොම කනගාටුයි, දැන් නම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්ෙන් එකම එක ඇමතිවරයායි. ඒ, මෙග් මිත ගරු පී. 
හැරිසන් ඇමතිතුමා. මා ෙම් ගැන ගරු අගමැතිතුමාට report එකක් 
යවන්න ඕනෑ. 

අෙනක, දැන් ෙම් සාකච්ඡා වන මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන්  
එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරෙගන බැණ ගත්තා. නමුත්, ෙම් 
කාරණය අෙප් ඇඟට දැෙනන්ෙන් අපි පාෙර් යන ෙකොටයි. අපි 
ගම්වල ඇවිදින ෙකොට තමයි මිනිසුන් ඇවිල්ලා කියන්ෙන්. මිනිස්සු 
අපට කියනවා, "අෙන්! මන්තීතුමනි, ෙම් ගමන අපට ෙත්වලට 
හම්බ වුෙණ් රුපියල් 54යි, පසු ගිය වතාෙව් හම්බ වුෙණ් රුපියල් 
61යි, දැන් අපට ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි,   අෙප් දරු පවුල් අනාථයි, 
දරුවන් ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න විධියක් නැහැ." කියා. ෙම් වාෙග් 
මැසිවිලි නඟනවා. එතෙකොට තමයි අපි දන්ෙන් ෙමතැන ෙලොකු 

පශ්නයක් තිෙබන විත්තිය. මිල අඩු වැඩි ෙවන එක  හැම තිස්ෙසේම 
වුණා. අෙප් රජෙය් කාලෙය්ත්, චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් 1997 වාෙග්, රබර් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 25ට බැස්සා. 
මමත් රබර් වතු හිමිෙයක්. අෙපත් රබර් කිරි කැපුෙව් නැහැ, 
කැෙල්ට ගියා.  දැනුත් කැලයට ගිහිල්ලා තමයි තිෙබන්ෙන්, දැන් 
ෙම් පවතින පශ්නය මත.  

මම දැක්කා, නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියනවා, "රුපියල් 
300ට රබර් කිෙලෝවක් මිලට ගත්තා, ඒ මිලත් මදි." කියා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් රබර් කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 300ක් ෙදන ෙකොට කවුරුත් ඇඬුෙව් නැහැ. කවුරු ෙහෝ 
අඬනෙකොට ෙන් අපට ෙපෙනන්ෙන්. අඬන්ෙන් නැත්නම්, 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා නම් අපට ඒ පශ්නය ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අපට ෙපෙනනවා, දැන් මිනිසුන් අඬන බව. ෙම්කට 
ෙහේතුව වුණු ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ෙත් කිෙලෝ එකකට ෙදන 
රුපියල් 80  ෙම් මහ මැතිවරණෙයන් පසුවත් දීෙගන ආවා නම් ෙම් 
මිනිසුන් අඬන්ෙන් නැහැ. එෙහම දීෙගන ආවා නම් ඇවිල්ලා ෙම් 
විධියට අපට කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් ඒ අයට ෙත් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80කුත් හම්බ ෙවනවා,  ඔවුන් සාමාන්ය 
ජීවිතයක් සන්ෙතෝෂෙයන් ගත කරනවා. මම නම් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් අපි බැණ ගන්ෙන් නැතුව වැඩ කටයුතු කළ යුතු බවයි. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇමතිකම් හතරක් දැරුවා ෙන්. 
කෘෂිකර්ම ඇමතිකමත් දැරුවා ෙන්. ෙකොෙහොමද, ඒ කාලෙය් ඒ 
ඇමතිකම ෙහොඳට තිබුණාද? එෙහම නම් ඒවාත් බලන්න ඕනෑ. 
මම කියන්ෙන් අපි ඇනෙකොටා ගන්ෙන් නැතුව පුළුවන්තරම් 
ඉක්මනින් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම් මුදල දුන්නා නම් හරි කියායි.  

දැන් ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 54ක් ෙහෝ 
56ක්. මම ෙසොයලා බැලුවා.  ෙම් මාසයට ෙදන්ෙන් රුපියල් 54-56 
දක්වා මුදලක්. රුපියල් 56ක් දළු කිෙලෝ එකකට දීම මදි. ෙම් 
ඉල්ලන මුදල තව මාස ෙදකකින් ලබා දීලා වැඩක් නැහැ ෙන්. 
ෙමොකද, මිනිසුන්ට එදිෙනදා ජීවත් ෙවන්න, එදිෙනදා වියදම් 
කරන්න අෙත් සල්ලි තිෙබන්න ඕනෑ. මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
ෙකොෙහොම ෙහෝ මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ඉල්ලා ෙගන, 
මාස්පතා ෙදන සල්ලි ඒ ආකාරෙයන්ම ෙදන්න කියායි.  

අපි මහජන ආධාර ෙදනවා ෙන්. අපි ඒකට කියන්ෙන් පින් 
පඩිය කියා. ඒක ෙවලාවට දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ මිනිසුනට වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ෙමොකද, ඒ මිනිසුනට ඒෙකන් පෙයෝජනයක් ගන්න 
විධියක් නැහැ, ඒ මිනිසුන් බඩගින්ෙන් ෙන්. ඒ හම්බ ෙවන මුදල 
රුපියල් 1,000ක් ෙහෝ රුපියල් 200ක් ෙවන්න ඇති, ඔවුන් ඒකට 
ප්ලෑන් කර ෙගන ඉන්ෙන්. දැන් ෙම්කත් එෙහම ෙන්. 
ඉස්ෙකෝෙලට ළමයි ෙගනියන වෑන්කාරයා කියනවාද, "මට සල්ලි 
එනෙතක් ඉන්න පුළුවන්." කියා. නැහැ ෙන්. යට්ටපාත ඉඳන් 
පාසල් ළමයින් මතුගමට ෙගනියනවා. වාහනයට මාසයකට 
ගාස්තුව රුපියල් 1,500යි. ඉතින් ඒ රුපියල් 1,500 ඔහුට ඒ මාසය 
තුළම ෙදන්න එපා යැ. ඒක ෙදන්න විධියක් නැහැ, ෙම් මුදල 
දුන්ෙන් නැති නිසා. 

අපට මුලදීම 'ෙදයියෙන්' කියා රුපියල් ලක්ෂ 50ක පතිපාදන 
හම්බ වුණා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ පණහ  ඔබතුමන්ලාටත් හම්බ වුණා. 
අපි  ප්ලෑන් කර ඒ රුපියල් ලක්ෂ පණහ වියදම් කර ගත්තා. ඊට 
පස්ෙසේ කිව්වා, "අපට රුපියල් ලක්ෂ සියයක පතිපාදන ෙදනවා." 
කියා.  පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් වන ෙතක් අපට ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ පණහත් නැහැ; රුපියල් ලක්ෂ සියයත් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් නැහැ. ෙම් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය.  තව ෙම් අවුරුද්දට තිෙබන්ෙන් ෙනොවැම්බර් 
මාසයයි, ෙදසැම්බර් මාසයයි විතරයි. ඒ මුදල වියදම් කරන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ ෙන්. ඊට පසේසේ වන්ෙන් කබල් පුටු ටිකක් 
ෙදන්න; ෙටන්ට් එකක් ෙදන්න. ඒවා සත පහකට වැඩක් නැති 
ෙද්වල්.  
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වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
රුපියල් මිලියන ගණන්, බිලියන ගණන්, ටිලියන ගණන් ගැන 
කිෙයව්වා. ඕවා කිෙයව්වායි කියා ඉතින්  දුප්පත් මිනිහාට වැඩක් 
තිෙබනවා යැ. ඒ මිනිහාට වැඩක්  නැහැ, මිලියන ගණන්, බිලියන 
ගණන්වලින්. ඒ මනුස්සයාට ඕනෑ, අතට සල්ලි.  අතට සල්ලි හම්බ 
වන්ෙන් නැත්නම් ඔය ෙපොත් අරෙගන කියවන මිලියන ගණන්, 
ටිලියන ගණන්වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙත් කිෙලෝවක් 
සඳහා ෙදන ෙම් රුපියල් 80ක මුදල -ඒක සහනාධාරයක් 
ෙනොෙවයි. මිනිසුන් දහඩිය මහන්සිෙයන් හම්බ කර ගන්නා 
මුදලක්. - කලට ෙව්ලාවට ෙදන්න කියා. එතෙකොට ෙම් කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ, මිනිස්සු අඬන්ෙනත් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට, හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 05යි.  
 

[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් 

මංගල කථාව නිසා පථමෙයන්ම මම කැමැතියි, 1,22,000කටත් 
වඩා වැඩි ඡන්ද පමාණයක් ලබා දීලා  එක්සත් ජාතික පක්ෂ නවක 
මන්තීවරුන් අතුරින් වැඩිම ඡන්ද සංඛ්යාවකින් මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට වරම් ලබා දුන්න ගම්පහ දිස්තික් 
ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න. වසර 33ක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු දිවංගත මාෙග් ආදරණීය 
පියාණන් වන සරත්චන්ද රාජකරුණා මැතිතුමාවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරමින් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තී දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  திலங்க சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] took the Chair. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපි සහනාධාර පිළිබඳව 

කථා කරන ෙකොට මට මතක් වනවා, වසර ගණනාවකට කලින් මා 
පාසල් යන අවධිෙය්දීත් පතයක්, පවෘත්තියක් බැලුවා නම් 

ඒවාෙය්ත් සහනාධාර පිළිබඳව මාතෘකා තිබුණු බව. විෙශේෂෙයන්ම 
වී ෙගොවීන්ට සහතික මිලක් ෙනොලැබී වස බීෙම් ගැටලුව, ඒ 
වාෙග්ම ෙත්, රබර් සඳහා වන සහතික මිෙල් ගැටලුව වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් පවතින පධාන පශ්නයක්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් සන්ධාන ආණ්ඩුත් ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට 
තාවකාලික පැලැස්තර වශෙයන් වරින්-වර සහනාධාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා සිහිපත් කරන්න කැමැතියි, සෑම 
රජයක්ම ලබා දුන්නු සහනාධාර පමාණයට වඩා වැඩි සහනාධාර 
පමාණයක්, වැඩි මුදල් පමාණයක් අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් ෙකටි කාලය 
තුළ ලබා දීලා, ෙගොවි ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳා ගන්න උත්සාහ 
කර  තිෙබන බව. 2015 මාර්තු මාසෙය් සිට ෙත් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 6,738ක මුදලක් සහනාධාර වශෙයන් ලබා දුන්නා 
වාෙග්ම රබර් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,662ක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ෙම් සහනාධාර ලබා දීෙමන් ෙගොවි ජනතාවට යම් 
සහනයක් ලබා දීමට ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් කිසිම රජයකට ෙම් සහනාධාර දීර්ඝ කාලීනව 
ලබා ෙදන්න අපහසුයි. ඒක පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා, ෙකටි කාලීනව ලබා දිය 
යුතු සහනාධාර අෙප් දීර්ඝ කාලීන අභිෙයෝග, ඉලක්ක ළඟා කර 
ගන්නා තුරු ලබා දිය යුතුයි කියලා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මා ඉතා ෙකටිෙයන් රබර් ගැන කථා කරනවා නම් අද රබර් 

සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව ෙමයයි. අපි සහනාධාර 
ලබා දුන්නත්, අවුරුද්දකට පරිෙභෝජනය සඳහා ෙමටික් ෙටොන් 
1,30,000ක පමණ පමාණයක් අවශ්ය වුවත්, අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 90,000ක් පමණයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, තව වසර 4ක්, 5ක් යන ෙකොට 
රබර්වල මිල ගණන් ඉහළ යනවාය කියලා පර්ෙය්ෂණ ආයතන 
කියන බව. ෙම් තාවකාලික පසු බැස්ම තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 
චීන ආර්ථිකෙය් තිෙබන අර්බුදයත්, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන සඳහා තිෙබන අර්බුදයත් නිසායි. ඉදිරි ෙය්දී ෙම් රෙට් රබර් 
නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන්න නම් රබර් නැවත වගා කිරීමට 
සහනාධාර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නැවත වගා කිරීමට සනාධාර ලබා 
දුන්නාම තව අවුරුදු 5කින් අපට ෙම් රට රබර්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කර ගන්න පුළුවන් වනවා. එ තෙකොට අපට ඉහළ මිලක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ සඳහා අපි නව තාක්ෂණය, නව ෙභෝග 
වගාව, ඒ වාෙග්ම වැඩි ඵලදාවක් ලබා ෙදන පැළ වර්ග ෙම් රටට 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. පසු ගිය මාසෙය් සෑෙහන වර්ෂාවක් 
තිබුණා. මාසෙය් දින 30න් දින 17ක් පමණයි - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
විනාඩියකින් අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් "rain guards" කියන තාක්ෂණය ෙයොදා ගත්තා නම් දින 
28ක් රබර් නිෂ්පාදනය කරන්න තිබුණා. ඒ සඳහා සහනාධාර ලබා 
දිය යුතුයි. ෙම් "rain guards" කියන නව තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන 
අෙප් ෙම් අර්බුදය අවසන් කරන්න ෙම් රජය වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියන අදහස පකාශ කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය නැවතත් පුද කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. 
 

 [අ.භා. 5.26] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන වචන 
කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. වසර 33ක් තිස්ෙසේ එක වාරයක්වත් පරාජය කරන්ෙන් 
නැතිව -අපරාජිතව- මාව පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම ගැන 
මාතර දිස්තික්කෙය් මාෙග් ජනතාවට ස්තුතිය පිරිනමන්නත් මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ඉතාම බරපතළ විධියට බලපාන 
පශ්න ෙදකක් තමයි, ෙත් සහ රබර් පශ්නය. ඒ වාෙග්ම වී පශ්නය 
ගැනත් මා කරුණු කීපයක් කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව් අප මහන්සි ෙවලා ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය සියයට 
116 දක්වා ෙගනැත් තිබුණා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවනවා. අප වී 
නිෂ්පාදනය ඒ තත්ත්වයට ෙගනාපු නිසා තමයි හුඟක් ෙවලාවට අද 
ෙම් පශ්නය දකින්ෙන්. ඒ අතිරික්ත වී නිෂ්පාදනය සඳහා අෙප් 
රජය පැවැති කාලෙය් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් අප කියාත්මක 
කරෙගන ආවා. ඉන් එකක් තමයි, වතු කම්කරු ජනතාව අතර 
සහල් පිටි පරිෙභෝජනය පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන. එය කෙළේ 
ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධන මණ්ඩලය හරහායි. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් කලන්කුට්ටිෙය් පිටි ෙමෝල පටන්ෙගන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ අප සාර්ථකව කරෙගන ආවා. ඊට අමතරව සහල් පිට රට 
යැවීම සඳහා වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කරෙගන එන 
අතරතුෙර් තමයි ඒ රජය වැටුෙණ්.  

ඒ වැඩසටහන කරනෙකොට අප විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ අපිකානු රටවල් ෙකෙරහියි. අපට සුද්දන්ට බත් 
කවන්න බැහැ. සුද්ෙදෝ අෙප් බත් කන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් 
කාර්යන්වලට සුද්ෙදෝ අපට කවදාවත් උදවු කරලාත් නැහැ. දකුණු 
අපිකානු රටවල් විශාල වශෙයන් සහල් පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒ 
අය ගන්ෙන් "broken rice" කියන එකයි. ඒ ෙවනුෙවන් අප ඒ 
රටවල රාජ්ය නායකයන් එක්ක කථා කරලා යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන ආවා. ඒ කාලෙය් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු අපට හිනා වුණා, "අෙප් රටට දැන් 
එන්ෙන් ඇපිකන්කාරෙයෝ විතරයි" කියලා. ඇපිකන්කාරෙයෝ 
ෙගන්වන්න අප සැලසුම් කර තිබුෙණ් අෙප් වැඩි වන සහල් 
නිෂ්පාදනය ඒ රටවලට විකිණීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව හිෙත් 
තියාෙගනයි. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩු 
ෙවනස් වීම නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් වුණා. ෙම් රජෙය් 
ගරු අමාත්යතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ සඳහා කරපු කාර්ය භාරයන් 

සියල්ලම ඇති, අමාත්යාංශෙය් අප ෙමොනවාද ඒ ෙවනුෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් කියා ෙපන්වන්න. එෙහම කෙළොත් අනාගතෙය් ඇති 
වන ෙම් පශ්නයට අපට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්.  

අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි කාලයක් වසා දමා 
තිබුණු, කියා විරහිත කර තිබුණු වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවත 
ආරම්භ කරලා, ෙම් තරමින්වත් ෙගොවීන්ට සහනයක් ලබා දීම 
සඳහා උපකරණයක් හදා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැනත් අප අමතක 
කරන්න නරකයි. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් සම්භාරයක් අපට ලබා දුන්නා. 
අඩු පාඩුකම් ෙනොවුණා ෙනොෙවයි; අඩු පාඩුකම් නැති වු ණා 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙකොෙහොම හරි ෙම් ෙගොවියාට උදවු කරන්න 
පුළුවන් වැඩසටහනක්, උපකරණයක් එතුමා ආපසු හදා දුන්නා. 
අප වී ගබඩා පුනරුත්ථාපනය කිරීම, ෙගොඩනැඟීම කළා. ෙමොකද, 
ඒ ෙවනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් වී අෙළවි 
මණ්ඩලය සතුව තිබුණු ගබඩා රාශියක් විනාශ කර තිබුණා. 
එක්ෙකෝ ඒවා ඇඟලුම් කම්හල්වලට දීලා තිබුණා. එෙහම 
නැත්නම් ඒවා විනාශ ෙවන්න ඇර තිබුණා. ඒවායින් 
පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන් සෑම ගබඩාවක්ම නැවත 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා අපට මුදල් දීලා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර 
තිබුණු නිසා තමයි, අද ෙම් තරමින්වත් අෙප් වී ෙගොවියාට 
සහනයක් සැලසිලා තිෙබන්ෙන්.  

අද කියනවා වී ෙමටික් ෙටොන් 190,000ක් මිල දී ෙගන 
තිෙබනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ඒ 
කාලෙය් ෙම් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 250,000 දක්වා වැඩි කර 
තිබුණා. අප සෑම කන්නයකම වී ෙමටික් ෙටොන් 250,000ක් මිල දී 
ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන පහසුකම් සලසා තිබුණා. ඒ අනුව මම 
කියන්ෙන්, ෙම් රජෙය් ගරු අමාත්යතුමන්ලාත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
දියුණු කරන්න කල්පනා කරන්න කියලායි. අප කරපු ෙකොටෙසේ 
තව ඉඩ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධනය සඳහා 
ඉදි රිෙය්දී විශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධන මණ්ඩලය විකුණන්න යනවාය කියලා මට 
ආරංචියක් ලැබී තිෙබනවා. එෙහම කරන්න එපා. ඒක රකින්න. 
ඒෙකන් වැඩ රාශියක් කරන්න පුළුවන්.  

ෙත් කර්මාන්තය ගැන කියනවා නම් එය අෙප් පළාතට විශාල 
බලපෑමක් කරන කර්මාන්තයක්. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට අෙප් ෙත් 
ෙගොවීන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා, ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් 
ෙදනවා කියලා. එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා, "නැහැ 
අප 90ක් ෙදනවා" කියලා. රන් දල්ලට ෙමොකක්ද  තැනක් ෙදනවා 
කියා තමයි අෙප් පළාත්වල පචාරය ෙගන ගිෙය්. නමුත් අද ''රන් 
දල්ලට'' ෙමොනවා ෙවලා ද කියලා හිතාගන්න බැහැ. රන් දල්ලක් 
අද නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න. ඒ 
කර්මාන්තශාලා වැසීෙගන යනවා. ෙත් වගාව කියන්ෙන්, ෙත් ගහ 
අභාවයට ගිෙයොත් නැවත පුනරුත්ථාපනය කරන්න බැරි විධිෙය් 
වගාවක්. එවිට නැවත වගාවකට යනවා මිස කරන්න ෙවනත් 
ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්මයි රබර් වගාවත්. රබර්වලටත් ෙපොෙරොන්දු 
වූ මුදල් ෙම් රජය තවමත් ෙගව්ෙව් නැහැ. කිෙලෝ 50කට විතරක් 
ෙගවනවා. ඒ ෙගවන්ෙන්ත් ලිය කියවිලි සම්පූර්ණ කිරීෙමන් 
පසුවයි. කුඩා රබර් හිමියාට ඒෙකන් ඇති ඵලක් වන්ෙන් නැහැ. 
නුදුන්නා වාෙග් තමයි ඒකත් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්  සාක්කු පුරවන ආණ්ඩුවක් 
නිර්මාණය කර නවා කියලායි. සාක්කු සල්ලිවලින් පුරවන්න 
නිර්මාණය කරපු ආණ්ඩුව ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ෙගොවීන්ෙග් සාක්කු 
හිස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙගොවීන් අද යන එන මං නැති, කර 
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කියාගන්න ෙදයක් නැති තැනට පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා මම 
ෙම් රජෙය් සියලු මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් 
කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහනය ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් 
ක්ෙෂේතය -කෘෂි කර්මාන්තය-  කඩා වැටුෙණොත් නැවත වාරයක් 
එය ෙගොඩ නඟන්න නම් පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ, තවත් අවුරුදු 
දහයකටවත්.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.32] 

 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මංගල කථාව කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, මා අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවූ  
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඉතා ආදරෙයන් සිහිපත් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රුවන්වැල්ල ආසනෙය් ජනතාව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් කෑගල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතවරියක විධියට 
මම අද දින රබර් ගැන කථා කිරීමට අදහස් කරනවා. රබර්වලට 
සහතික මිල ලබා ගැනීම පිළිබඳ ෙලොකු උනන්දුවක් කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව තුළ ෙම් වන විට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායතුමනි, රබර්වලට සහතික මිල ලබා ගැනීම 
සම්බන්ධ ගැටලු  ගැන කථා කරනවා නම්, ඒක  කඳුළු කථාවක්. 
බිෙඳන් බිඳ ෙපොල් කටුවට එකතු වන රබර් කිරි කඳුළු ජනතාවෙග් 
ඇත්තම කඳුළු කියලා අපට දැෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්  පශ්නය 
විසඳීම  පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැම මහජන 
නිෙයෝජිතයකුෙග්ම වගකීම බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සුදු අධිරාජ්යවාදින් ආරම්භ 
කළ රබර් වගාව නඟා සිටුවීම සඳහා 1934 දී රබර් පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කළා. එය 1994 දී රබර් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය සමඟ එක්ව රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලස 
නම් කළා. 1990 දී ලංකාෙව් සමස්ත රබර් වගාව ෙහක්ෙටයාර 
ලක්ෂ ෙදකක් වුණා. වර්තමානෙය්දී ඒ වගාව ෙහක්ෙටයාර 
115,000 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. රබර් නිෂ්පාදනය කමකමෙයන් 
පහළට වැෙටන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, අප සියලුෙදනා එකට එකතු වී 
ෙගොවීන් දිරිගැන්වීම ෙවනුෙවන් රබර් වගා කිරීෙම් කාර්යයට 
දායකත්වයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

අද රෙට් රබර් නිෂ්පාදනය දළ වශෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 130ක් 
ෙවනවා. ෙමයින් ෙමටික් ෙටොන් 30ක් අමු කිරි ෙලස අපනයනය 
කරනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්ත සඳහා ෙමටික් ෙටොන් 100ක් පාවිච්චි 
කරනවා. රබර් කිෙලෝගෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
150ත් 175ත් අතර නිෂ්පාදන වියදමක් යනවා. පසු ගිය රජය 
සහනාධාරය සමඟ රුපියල් 300ක අවම මිලක් රබර්වලට ෙගව්වා. 
2014 ෙනොවැම්බර් 15වන දා සිට ෙදසැම්බර් 23වන දින දක්වා ෙම් 
සහනය ඍජුවම ෙගොවියාට ලැබුණු අතර, ෙදසැම්බර් 23වන දායින් 

පසුව ජනවාරි 13වන දා දක්වා ඒ සහනය රබර් ගැනුම්කරුවන්ට 
ඍජුවම ලබා දීම නිසා එය නිසියාකාරව ෙගොවියා අතට පත් වුෙණ් 
නැහැ. විශාල සමාගම් වන Loadstar (Pvt) Limited, Kelani 
Tyres Limited, Lotus වැනි ආයතන ඍජුවම ෙම් ගනුෙදනුෙව් 
සිටි නිසා නිෂ්පාදකයන් අතරට යෑෙම් ගැටලුව ඇති වුණා.  

පසු ගිය කාලය ගැන සිතන විට ෙගොවියාට ලැබුණු 
සහනාධාරය ඉතාම මදි. දින 100 වැඩසටහන යටෙත් අෙප් රජය 
ෙම් කියාවලිෙය්දී ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
සහනාධාර ලබා ෙදන ෙකොට රුපියල් මිලියන 4,120ක් 
නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන කමෙව්දයක් අෙප් රජය ඇති කළා.  
නමුත් අද වනෙකොට රබර් නිෂ්පාදකයාට ලැබී තිෙබන මුදල් 
පමාණය රුපියල් මිලියන 1,662ක්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අ ෙප්  
කුඩා රබර් වතු හිමියන් රැක ගැනීම සඳහා විෙශේෂ කමෙව්දයක් 
ඇති කළ යුතු ෙවනවා.  

මම දකින ෙදයක් තමයි,  රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැඩි අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රබර් නිෂ්පාදකයාට වඩා 
රබර් ගැනුම්කරුවාට බව.     

රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, තුරු සවිය සමිතිය සමඟ සියලු 
ෙදනාම එකට එකතුෙවලා  ගිෙයොත්  අෙප් කුඩා රබර් වතු හිමියන් 
නඟාසිටුවන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් කියන කාරණය  
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.   

 

[අ.භා. 5.37] 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවන වතාවටත් මහජන 

නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීමට ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ෙතෝරා පත් කර ගත් ෙහොෙරොව්ෙපොතාන, 
කලාවැව ඇතුළු අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සියලුම ජනතාවට ෙම් 
අවස්ථාෙව් මාෙග් පණාමය පුද කරනවා.   

අද සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් ගැනයි.  වී 
කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා, අපි 
දැක්කා. ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම සන්ෙතෝෂ විය යුතු, ෙගොවීන් 
තෘප්තිමත් වන මුදලක්.  හැබැයි, ඒ රුපියල් 50ට වී ෙදන්න 
යෑෙම්දී  විශාල ගැටලු රාශියකට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. අෙප් 
ගරු හැරිසන් අමාත්යතුමාත් මම වාෙග් ගෙම් ෙකෙනක්. අපි 
ෙදන්නා එක ළඟ ඉන්ෙන්. අෙප් ජීවන රටාව තිබුෙණ් වී 
ෙගෝණිෙය් කියලා අපි දන්නවා. අපි වී ෙගෝණිය විකුණලා  තමයි 
අෙප් එදිෙනදා පශ්න විසඳා ගත්ෙත්.  හැබැයි, දැන් අපට ෙවලා 
තිෙබනවා, වීවලින් එක්තරා පමාණයක් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ මිල 
ලබා ගැනීමට.  නමුත් ඒ අතරතුර  සම්පූර්ණ වී ටික විකුණා ගන්න 
කමයක් නැහැ.  තමන්ට හදිසියක් වුණාම වී කිෙලෝ 50ක්, 
නැත්නම් වී මිටියක් විකුණා ගන්න කමයක් නැහැ. කෙඩ්කින් 
ගිහින් ඇහුවාම කඩකාරෙයෝ ගන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා ඒ ගැන 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා.  යාය 10 ෙගොවි ෙපොෙළේ බලන්න. වී ටිකක් 
ෙගනත් ෙදන්න ඕනෑ ''ටැක්'' එෙක් ෙසෙනවිෙග් කෙඩ්ට; ෙමෝලට. 
එෙහම නැත්නම් ෙපේමරත්නෙග් ෙමෝලට.  ඒ පරිසරය තුළ 
ෙගොවියාට තමන්ෙග්  එදිෙනදා අවශ්යතා පිරිමසා ගැනීම සඳහා වී 
ටිකක් අෙළවි කර ගන්න ස්ථානයක් නැහැ.  අපි  කළ යුත්ෙත් ෙම් 
ගැන වාදෙභ්ද කිරීම ෙනොෙවයි.  "අපි ෙමච්චරක් ගත්තා, අපි 
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ෙමච්චරක් ෙකරුවා, අපි ෙමෙහම කරනවා" කියලා කථා කරන 
එක ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණය අපි උපෙද්ශක කාරක සභාවට හරි 
දාලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.  

කලින් වී මිලදී ගැනීෙම්දී සමුපකාරය  වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් කටයුතු කළා. එතෙකොට වී මිටිය 
බැඳෙගන ඇවිල්ලා, සමුපකාරයට විකුණලා අවශ්ය බඩු ටික 
ගත්තා. නැත්නම් සල්ලි ටික අරෙගන තමන්ෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට 
කර ගත්තා.  දැන් එෙහම කරන්න කමයක් නැහැ. දැන් ඒ කමය 
කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම නම් ගරු පී. හැරිසන් 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේ ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් අඩු 
තරමින් තුලානකට නිෙයෝජිතෙයක්වත් පත් කරලා ෙම් වී ටික 
මිලදී ගන්න කමයක් හදන්න කියලා. ෙගොවියාට ඕනෑ අවස්ථාවක 
වී ටික විකුණන්න පුළුවන් කමයක් හැදුෙවොත් තමයි මම හිතන 
විධියට ෙම් පශන්ය විස ෙඳන්ෙන්. නැත්නම් අපි ෙකොච්චර කිව්වත් 
වැඩක් නැහැ.  

අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් සමහර අවස්ථා තිබුණා. 
ෙගොවිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණ කරනෙකොට තමයි සල්ලි ටික අරෙගන 
එන්ෙන් ෙහෝ ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ කරන්ෙන්. ෙමෙහම වී මිෙල් 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙගොවිෙයෝ ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා කිව්වාම තමයි 
සල්ලි ටික ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් ඊට වඩා පශ්න ඇති වුණා.  
ෙමෙහම ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්, තමුන්නාන්ෙසේලා වී මිල රුපියල් 
50 කළාට පස්ෙසේ,  ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දාෙගයි වී අෙළවි 
මණ්ඩලයයි -ඒ කියන්ෙන් රජය- අතර  පරතරයක් ඇති වුණ 
එකයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමදා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා  වී මිල දී 
ගැනීෙම් දී  ෙවන දාට වඩා පසු බැස්සා.  ඔවුන් වී  මිල දී ගැනීමට 
සම්බන්ධ  වුෙණ් නැහැ.  ඒක ෙමොන ආකාරයට සිදු වුණා ද කියන 
එක මම දන්ෙන් නැහැ.  නමුත් මම දකින විධියට පසු ගිය 
අවුරුදුවලට වඩා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා වී මිල දී ගැනීෙමන් 
අයින් වුණා.   

ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා වී මිල දී ගැනීෙමන් ඉවත් වුණු නිසා 
තමයි ෙගොවියා එයට හුරු වුෙණ්.  අප වී කිෙලෝව රුපියල් 40ට 
ෙදනෙකොට සාමාන්ය ෙගොවීන්ෙගන් ලබා ගත්  වී කිෙලෝව රුපියල් 
35ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණා. ඒ නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලයට ෙම් 
බලපෑම ගිෙය් නැහැ. සමහර පුද්ගලයන් වී ටික ෙහොඳට සුද්ධ 
කරන්ෙන් නැහැ, රුපියල් 35ට ෙදන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ 
කියලා, ඔවුන් රුපියල් 35ට වී ටික දුන්නා.  

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේෙගනුත් 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් තමයි අප ෙදෙදනාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්.  අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,  විෙද්ශෙයන් ෙගන එන  
ෙබෝග වර්ග ෙම් රෙට් වගා කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය 
සඳුදා ආරම්භ කළා.  උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් හිටපු පධාන 
අමාත්යවරයා වශෙයන් බර්ටි ෙපේමලාල් දිසානායක මැතිතුමා 
ලංකාවට අවශ්ය බඩ ඉරිඟු වැඩිපුර පමාණයක් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙයන් ලබා ෙදන්නට  දායකත්වය දී තිබුණා.  එතුමා ඒ 
දායකත්වය ලබා දුන්ෙන් ඔබතුමා සහ මම නිෙයෝජනය කරන 
අනුරාධපුර දිස්තික්කයටයි. ඔබතුමා සහ මම නිෙයෝජනය කරන 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සිටින ෙහේන් ෙගොවියාට දැන් වගා කිරීෙම් 
කාලය උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔවුන් වගා කරපු ඉඩම් වලට ඇතුළු ෙවන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. කැත්ත, උදැල්ල අරෙගන ගියත් නඩු දමනවා.  ඒ 

සම්බන්ධෙයන් අර ජාතික සභාෙව් දී හරි කථා කරලා විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා.  පරිසරය, වනය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඉඩ ෙදන්න. හැබැයි, ඒ වගා කරන ෙගොවියාෙග් බඩ 
ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඕනෑ. එෙහම ෙනොවු ෙණොත් ලබන අවුරුද්ද 
වන ෙකොට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙපෙන්වි, ෙම් බඩ ඉරිඟු 
පමාණය ෙකොච්චර පමාණයකින් ආපසු පහත වැටිලා තිෙබනවා ද 
කියලා. ඔබතුමා සහ මම සිටින්ෙන් එක ළඟ පෙද්ශවල. ඔබතුමා 
සිටින්ෙන් මරදන්කඩවල. මම සිටින්ෙන් කටියාෙව්. ඒ වෙට්ම 
ඉන්න  ෙහේන් ෙගොවිෙයෝ ෙම් පශ්න කාට කියන්නද කියලා දැඩි 
ෙලස අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී  විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහේන් ෙගොවීන් පිළිබඳ පශ්නයත්  ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.43] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  ெகளரவ 

திேனஷ் குணவர்தன அவர்களினால் ெகாண் வரப்பட்ட 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசக் கிைடத் 
தைமக்கு, தற்கண் அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எம  பிரேதசத்  விவசாயிகளின் பிரச்சிைன 
சம்பந்தமாக இந்தச் சைபயின் கவனத்ைத ஈர்க்கச்ெசய்ய 
ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  என்னிடமி க்கின்ற . மகாவ  
கங்ைக ெப க்ெக க்கின்றேபா  அல்ல  மத்திய 
மாகாணத்திேல மைழ ழ்ச்சி அதிகாிக்கின்றேபா  
ெபாலன்ன ைவ, மின்ேனாி, க ல்ல, கந்தளாய் ஆகிய 
நான்கு குளங்க ைடய ற வான் சிகள் உயர்த்தப் 
ப கின்றேபா , அ  கிண்ணியா, ர் ஆகிய பிரேதசங் 
களி ள்ள எங்க ைடய விவசாயிகளின் ெநல் வயல்ெவளிகள் 
மற் ம் பயிர்கைள ைமயாகப் பாதிக்கின்ற . கடந்த 
நவம்பர் 29ஆம் திகதி ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
கிண்ணியா க்கு வ ைக தந்தேபா  ாின் 42 கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் நீாில் ழ்கியி ந்தன; 
கிண்ணியாவின் 17 கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் நீாில் 

ழ்கியி ந்தன. கிட்டத்தட்ட 5,800 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்ைபக்ெகாண்ட விவசாய நிலங்கள் நீாில் ழ்கியதால் 
அங்குள்ள விவசாயிகளின் அத்தைன விைளநிலங்க ம் 
நாசமாகிப் ேபாயின. கண்டக்கா , கீேனாி, மற் ம் சி ேபாக 
ெநல் வயல்களின் அழி க்காக நட்டஈ ம் வழங்கப் 
படவில்ைல. குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் உைடப்ெப த்த . 
பதவிேயற்ற டன் தல் ேவைலயாக அப்பாலத்ைதக் கட் த் 
த வதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் அப்ெபா  வாக்கு தி 
அளித்தைத ம் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். இந்த நிைலைமயிேல ெநல் உற்பத்தி ெதாடர்பாக 
தனியாக விவசாய அைமச்சின  மட் மன்றி, இந்தச் 
சைபயி ள்ள ஏைனய அைமச்சர்களின ம் கவனத்ைத 
நாங்கள் தி ப்பேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

தம்பலகாமம் - சூரங்கல் பிரேதசத்தில் 4 அ  உயரத்திேல 
bund அைமக்கப்பட்  அைரகுைறயாக விடப்பட்ட  திய 

தியான , தண்ணீர் ெவளிேய வ ந்  உாிய வ கால் 
க க்குச் ெசல்லவிடாமல் த க்கின்ற . அேதேபான்  கடந்த 
30 வ ட காலமாக எம  பிரேதசத்தின்  நீர்ப்பாசன வ கால் 

ைறகள் ஒ ங்கற்றி ப்பதன் காரணமாக அங்கு ஒ  சிறிய 
மைழ ழ்ச்சி ஏற்பட்டா ம் அவர்க ைடய உற்பத்திையப் 
பாதிக்கின்ற . கடந்த 30 வ டகாலமாக ேதாப் ர் 
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பிரேதசத்தி ள்ள ெநற்களஞ்சியசாைல ெநல்ைலச் ேசமிக்க 
யாத அள க்குப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . கிண்ணியா 

வில் இ ந்த 8,000 ெமற்றிக் ெதான் ெநல்ைலச் ேசமித்  
ைவக்கக்கூ ய இரண்  களஞ்சியசாைலகளில் ஒன்  
சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட ம த் வமைனக்கு வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . மற்ைறய ெநற்களஞ்சியசாைல ாீ.பி. ஜாயா 
ெபண்கள் பாடசாைலக்கு ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . 
கிண்ணியா சூரங்கல் ேல 675 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள 

ைடய ெநற்களஞ்சியசாைலகள் இரண்  ெவ மேன 
இ க்கின்றன. அதில் ஒன்  Paddy Marketing Boardக்கு 
உாிய . மற்ைறய  விவசாய அைமச்சுக்குாிய . ஆனால், 
அங்கு ேதைவப்ப கின்ற 8,000 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள 

ைடய இரண்  களஞ்சியசாைலகளில் ஒன்  
பாடசாைலக்கும் மற்ைறய  ம த் வமைனக்கும் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற .  

2014ஆம் ஆண்  வைரக்கும் ேதாப் ர், ர் 
பிரேதசங்களிேல உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல - அதாவ , 
BG ரக ெநல்ைல அந்த விவசாயிகள் ஒ  ைட 4,000 பாய் 
வைர விற்றார்கள். இன்  அவர்க ைடய ெநல்ைல விற்க 

யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . ெநல் ெகாள்வன க்காக 
அரசு பணம் ஒ க்கியி ந் ம் களஞ்சியசாைலப் பற்றாக்குைற 
நில கின்ற . கடந்த சி ேபாகத்திேல 398 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்பி ம் 1,148 ெஹக்ெரயர் நிலப்பரப்பி ம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல அங்கு களஞ்சியப்ப த்த யாத 
சூழல் ஏற்பட்ட . இந்தப் ெப ம்ேபாகத்தில் கிண்ணியாவிேல 
3,846 ெஹக்ெரய ம் தம்பலகாமத்திேல 3,561 
ெஹக்ெரய மாக கிட்டத்தட்ட 8,000 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்பிேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ெநல்ைல அங்கு 
களஞ்சியப்ப த்த யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில் எதிர்வ ம் ெப ம்ேபாக அ வைட காலத்தில் 
விவசாயிகள் தம  ெநல்ைல விற் க்ெகாள்வதில் பாாிய 
பிரச்சிைனக்கு கங்ெகா க்கேவண்  ஏற்ப ம்.ஆகேவ, 
கிண்ணியாவிேல இரண் ம் குச்செவளியிேல ஒன் மாக 2,000 
ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள ைடய நிரந்தரமான 
களஞ்சியசாைலகள் நி வப்படேவண் ள்ள . அத் டன், 
ேதாப் ாில் இ க்கின்ற களஞ்சியசாைலயின் னரைமப் க்கு 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்ற . சில அரச 
களஞ்சியசாைலகளில் 250 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள ள்ள 
தற்கா க கூடாரங்கள் இ ந் ம்கூட கடந்த சி ேபாகத்திேல 
அைவ பாவைனக்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல; பயன்ப த்தப் 
பட மில்ைல. 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என் ைடய 
ேபச்ைச ப்பதற்கு ன்னர் இன் ெமா   விடயத்ைத ம் 
கூற வி ம் கின்ேறன். தற்ெபா ம் எங்க ைடய 
விவசாயிகள் இந்த ெப ம்ேபாகத்திைனச் ெசய்ய 

யாதள க்கு சுண் யார் ெதாடக்கம் கள்ளறப்  வைரயான 
பிரேதசம் கால்நைடக க்காகத் தற்கா கமாக ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அைமச்சரவர்கள் விவசாயிக க்கு 
நஷ்டஈட்ைட வழங்கி, கால்நைட வளர்ப் க்கு நிரந்தரமான 
இடத்ைத இனங்கண் , அதைன வர்த்தமானியில் பிரசுாித் , 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்கு உத வேதா , அங்கி க்கின்ற 
விவசாயிகளின் நிலத்ைத அவர்களின் பயிர்ச்ெசய்ைகக்காக 
வி வித் க்ெகா க்க ேவண் ம் என் ம், ேச வில 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற சீனித்ெதாழிற்சாைலையச் ேசர்ந்த 
ெப ம் நிலப்பரப்ைப கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்காக 
ஒ க்கி, ெமாறவாவ பிரேதசத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் 
நிலப்பரப்ைப அவர்க க்கு வழங்கி இந்த ெநல் உற்பத்திக்கு 
உதவிெசய்ய ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒேரெயா  நிமிடம் தா ங்கள்!  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
We are running out of time. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
6 நிமிடங்கள் எனக்குத் தரப்பட்ட . நான்ேக நான்கு 

நிமிடங்கள்தான் ேபசியி க்கிேறன்.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා දැන් විනාඩි 6ක් කථා කරලා තිෙබනවා.  You have 

already spoken for six minutes. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me one more minute. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
We are running out of time. So, please conclude your 

speech. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
கள்ளறப்  ெதாடக்கம் சுண் யார் வைர ள்ள விவசாயி 

க ைடய நிலத்ைத அவர்க க்கு ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 
கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கு ேச வில பிரேதசத்தி க்கின்ற 
அந்தப் ெப நிலப்பரப்ைப வழங்க ேவண் ம். 1976ஆம் 
ஆண்  ேச வில திய ெதாகுதி பிாிக்கப்ப ம் வைரக்கும் 840 
ச ர ைமைலக் ெகாண் ந்த ர் ெதாகுதி 210 ச ர 
ைமல்களாகச் சு க்கப்பட்டதன் காரணமாக இன்  கால்நைட 
வளர்ப்ேபார் 250,000 கால்நைடகைள எங்ேக ெகாண் ேபாய் 
ைவத்தி ப்ப ? விவசாயத்ைத எப்ப ச் ெசய்வ ? என்ற 
த மாற்றத்தில் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ,  கால்நைட 
வளர்ப் க்குாிய அைமச்சும் மகாவ  அபிவி த்தி அைமச்சும் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சும் ஒன்றிைணந்  கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்களின ம் இந்த விவசாயிகள ம் பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்க்கேவண் ெமன்  ேகட் , விைட 
ெப கின்ேறன்.நன்றி.  
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைக ஒ  விவசாய 
நாடாகும். ஆகேவ, எம  ன்ேனற்றம் - இந்த நாட் ன் 

ன்ேனற்றம் ற் தாக விவசாயத்திேல தங்கியி க்க 
ேவண் ய  காலத்தின் கட்டாயமாகும்.  நான் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஒ  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற வைகயிேல ேதயிைல, இறப்பர் ேபான்ற 
பயிர்ச்ெசய்ைககள் பற்றி இங்ேக ேபசேவண் ய ேதைவ 
எனக்கு ஏற்பட் க்கின்ற . நாங்கள் இன்  எவ்வா  
சி ேதாட்ட உாிைமயாளர்கைளக் காப்பாற்றேவண் ய ஒ  
ேதைவயி க்கின்றேதா அதற்கு நிகராகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிற் ைறையச் சார்ந்த ேதாட்டங்கைள ம் காப்பாற்ற 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இன்  ஏற்பட் க்கின்ற .  

இன்  விேசடமாக மைலயகத்திேல ேதாட்டப் றங்கைளக் 
கம்பனிகள் நடத் கின்றன. அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான  
ேதாட்டங்கைள அவர்கள் குத்தைக என்ற அ ப்பைடயிேல 
ெபற்  இன்  நடத்திக்ெகாண் க்கின்றனர். இந்தக் 
கம்பனிகள் ற் தாக இலாபத்ைதயீட் ம் விடயங்களில் 
மாத்திரம் ெசயற்ப கின்றனேவெயாழிய ேதாட்டங்கைளப் 
பராமாிப்பதிேல சிறி ம் அக்கைற காட் வதில்ைல. மைலய 
கத்திேல இன்  பல ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட் க் 
கிடக்கின்றன; ேகா க்கணக்கில் ெப மதிவாய்ந்த ெதாழிற் 
சாைலகள் உ த் க்ெகாட் ம் நிைலைமயில்தான் காணப் 
ப கின்றன. ஏெனனில், கம்பனிக்காரர்கள் இந்தத் 
ேதாட்டங்கைள  நிதி - காசு ெகா த்  வாங்கியி ந்தால் அதன் 
ெப மதி அவர்க க்கு விளங்கும். ஆனால், இைவ  மிகக் 
குைறந்த ெதாைகக்குக் குத்தைகக்குக் ெகா க்கப்பட் ப் 
பதால் அதன் ெப மதி ெதாியாமல் அவர்கள் இவ்வா  
ெசயற்ப வைத நாங்கள்மிக விசனத்ேதா  கண் க்க 
ேவண் யி க்கின்ற .  

இன்  ேதாட்டங்களின் பராமாிப்  மிகக் குைறந்  
ேபாயி க்கின்ற . பராமாிப் க் குைறவின் காரணமாக 
விைளச்சல்களின் தன்ைம குைறந் ேபாயி ப்பைத நாங்கள் 
அவதானித்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, விைளச்சல்கள் 
குைறவாக வி க்கும்ேபா  பராமாிப் ச் ெசலவினம் - cost-of-
production அதிகாித் க்ெகாண் ேபாவைத நாங்கள் பார்க்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இைதக் காரணங்காட்  ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் இன்  ேதாட்டத்ைதப் பராமாிப் ச் ெசய்வதில் 
பின் க்கு நிற்கின்றன.  

இன்  ேதாட்டப் றங்கள் குளவிகள் வா ம் ஒ  
பிரேதசமாக மாறிக்ெகாண்  வ வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் கடந்த காலங் 
களிேல பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் குளவிக்ெகாட் க்குள்ளாகி 
ைவத்தியசாைலகளில் அ மதிக்கப்பட்டைத நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . அ மாத்திரமல்ல, இன்  
ேதாட்டங்களிேல பாம் களின் எண்ணிக்ைக ம் மிக அதிகமாக 
இ க்கின்ற . அதாவ  பாம் களின் உற்பத்தி - இனப் 
ெப க்கம் மிக அதிகமாகிக்ெகாண் ேபாவைத நாங்கள் 
காண்கிேறாம். இவ்வா  இன்  ேதாட்டப் றங்கள் காட்  
விலங்குகளின் வசிப்பிடமாக மாறிக்ெகாண்  வ ம்ேபா  
நாங்கள் எவ்வா  ேதயிைலப் பயிர்ச்ெசய்ைகையக் காப்பாற்ற 

ம்?  இைத நாங்கள் மிக வன்ைமயாகக் கண் க்க 
ேவண் ய நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
விடயங்களிேல அரசாங்கம் தைலயிட்  அவற்ைற நிவர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, we are running out of time. Please 

wind up. 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me one more minute. 

இன்  ேதாட்டங்கள் நஷ்டமைடகின்றன என்  
கம்பனிகள் கூ வைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள யா . 
ேதாட்டங்கள் நஷ்டமைடகின்றன என்றால் கடந்த 1992ஆம் 
ஆண்  தல் இன் வைர ம் கம்பனிக்காரர்கள் எவ்வா  
ேதாட்டங்கைள நடத்திவ கின்றார்கள் என்ற ேகள்விைய 
நாங்கள் எ ப்ப ேவண் யி க்கின்ற .  

கைடசியாக, நான் ஒன்ைறக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , எம  ேதயிைலையப் ெப மளவில் வாங்கும் ரஷ்யா, 
ஈரான், ஈராக் ேபான்ற நா கள் அங்குள்ள உள்நாட் ப் 
பிரச்சிைன காரணமாக எம  ேதயிைலையச் சாியாகக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதில்ைல என்ற ஒ  விடயம் இன்  

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . ஆனால், அைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஏெனனில், இன்  உலகி ள்ள 

ற் க்கணக்கான நா களில் ேதயிைலைய மிக அதிகமாக 
வி ம்பிப் ப கும் ேகா க்கணக்கான மக்கள் 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, நாம் எம  ேதயிைலைய 
அங்ெகல்லாம் சந்ைதப்ப த் வதற்கான பிரயத்தனங்கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். நன்றி!  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 5.54] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙමම ෙයෝජනාව ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අද වන විට රත්නපුර දිස්තික්කය 
පමුඛව ලක්ෂ තුනහමාරකට වැඩි කුඩා ෙත් වතු හිමියන් පිරිසක් 
ලංකාෙව් ඉන්නවා. එයින් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ලක්ෂයක් විතර 
ඉන්ෙන් මම ජීවත් ෙවන රත්නපුර දිස්තික්කෙය්.  කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට පාඩු රාශියක් පසු ගිය ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ ෙවලා 
තිෙබනවා. 

එක කාරණයක් මා කියන්නම්. ඉස්ෙසල්ලා ෙත් දළු 
ෙතෝරන්ෙන් නැතිව සෑම දල්ලක්ම මිල දී ගත්තා. පසුව ෙත් දළු 
කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙදන්න ඕනෑ නම් දළු 
ෙදකහමාරක් විතරක් ෙදන්න කිව්වා. ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් 
1,000ක් කැඩුවා නම් ෙත් ඉඩමකින් ෙම් කියන විධියට 
කිෙලෝග්රෑම් 500ක් කඩන්න බැහැ. ඒෙකන් එක පාඩුවක් ෙවනවා. 
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ෙදවැනි එක තමයි දළු කඩන අය ඉස්ෙසල්ලා දළු කිෙලෝග්රෑම් 
25ක් කැඩුවා නම්, දැන් කිෙලෝග්රෑම් 13යි කඩන්ෙන්. පාඩු ෙදකයි. 
තුන්වැනි එක තමයි එදා රුපියල් 78කට, 80කට මිල දී ගත්ත ෙත් 
දළු කිෙලෝග්රෑම් එක ගිය මාසෙය් මිල දී ගත්ෙත් රුපියල් 56කටයි. 
දැන් tea factoriesවල ෙලොරිවලින් ෙකොළයක් ෙබදාෙගන යනවා, 
ලබන මාසෙය් සිට ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 47යි 
ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ වාහනෙයන්ම ෙකොළයක් ෙබදා ෙගන යනවා 
ෙදන්න පුළුවන් රුපියල් 47යි කියලා. එතෙකොට රුපියල් 80ක් 
ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් ෙදකකටයි. 
මිනිස්සුන්ට වැරදිලා තිෙබනවා, මිනිස්සු ඒක හරියට වටහාෙගන 
නැතිව ඇති. මැතිවරණ කාලෙය් කියලා තිෙබන්ෙන් ෙත් දළු 
කිෙලෝග්රෑම් ෙදකකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කියා ෙවන්න ඇති. 
ඒක නිසා කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මම අද කලවාෙන් ඉඳන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කිව්වා "සර්, අපි ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්නම් 
අපිට ජීවත් ෙවන්න කමයක් නැති ෙවනවා" කියලා.  

ෙත්  අපනයනෙයන් අෙප් රටට  විශාල විෙද්ශ විනිමයක් 
ලැෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් ෙත් කිෙලෝග්රෑම් ෙමටික්ෙටොන් 
මිලියන 340ක් පිට රට යවලා තිෙබනවා. එයින් අෙප් රටට ආදායම 
වශෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා මිලියන එක්ලක්ෂ අනූනවදහස් 
හාරසියය හතළිස් හයක මුදලක්. ඇඟලුම් කර්මාන්තයට ෙදවැනි 
ෙනොෙවන්න අෙප් ර ටට වැඩි විෙද්ශ විනිමයක් අෙප් ෙත් 
අපනයනෙයන් ලැෙබනවා. එම නිසා අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය 
නඟා සිටුවන්න අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා දීලා ෙත් වගාකරුවා ආරක්ෂා කළා. එෙසේ ෙත් වගාකරුවා 
ආරක්ෂා කිරීමත් එක්කම ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියනුත් ආරක්ෂා 
කළා. අද ෙත් කර්මාන්ත ශාලා හිමිෙයක්ට ෙත් ෙකොළ 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 410ත්, 420ත් 
අතර මුදලක් වැය වනවා. පසු ගිය ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙත් ෙකොළ 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් අෙළවි වුෙණ් රුපියල් 370ට. රුපියල් 30ත්, 
40ත්, 50ත් අතර මුදලක් ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියා පාඩු ලබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කිව්ව එක 

ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳන් ෙගව්ෙව් නැහැ. මැතිවරණයට ෙපර 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් මුදල ෙගව්වා. අපි කිව්වා 
අෙගෝස්තු 17වැනි දා වන තුරු ෙගවයි, ඊට පස්ෙසේ නම් ෙගවන 
එකක් නැහැ කියලා. අෙගෝස්තු මාෙසේ 17වැනි දා ඉඳන් ෙම් මාස 
ෙදකටම තවම ෙගවලා නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා 
කුඩා ෙත් වතු හිමියාව තළන්ෙන් නැතිව අඩුම ගණෙන් ගිය මාස 
ෙදෙක් මුදලත් එක්ක ඉතා ඉක්මනින්ම යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් 
මුදල ලබා ෙදයි කියලා. අපට පාෙර් යන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට ඉන්න නිසායි. 
එෙහම නැත්නම් අපටත් අෙප් ගෙම් අද යන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඉතා ඉක්මනින් 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතරක කාලයක් තිෙබනවා කථා කරන්න. 

[අ.භා. 5.58] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

අ ටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා කථා කරන පළමුවැනි අවස්ථාව 
ෙමය නිසා පළමුව ඔබතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, සියලුම 
මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාටත් සුභ පාර්ථනා 
කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

1977 සිට 1998 දක්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරමින් හා ඉන් පසු උතුරු මැද පළාෙත් පථම මහ ඇමතිවරයා 
ෙලස පත්ව, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ටත්, රජරට ජනතාවටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම කැකිරාව ආසනෙය් ජනතාවටත් ශක්තියක් වූ 
මාෙග් ආදරණීය පියාණන් වන දිවංගත ජි.ඩී. මහින්දෙසෝම 
මැතිතුමාත්, එතුමාෙග් සමකාලීන ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් 
කටයුතු කරමින් අනුරාධපුර දිස්තික් ජනතාවට අමිල ෙසේවයක් 
කළ ගරු ඩී.එම්. ආරියදාස මැතිතුමාත්, ගරු චන්ද බණ්ඩාර 
මැතිතුමාත්, යසපාල ෙහේරත් මැතිතුමාත්, ඊ.එල්.බී. හුරුල්ෙල් 
මැතිතුමාත්, දයා වළගම්බාහු මැතිතුමාත්, ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි. 

මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීමට මනාප ඡන්ද 
50,000කට අධික සංඛ්යාවක් ලබා දුන්න අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවටත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙපොෙරොන්දුව ෙකෙරහි දැඩි 
විශ්වාසය තබමින් අවුරුදු 22කට පස්ෙසේ කැකිරාව ආසනය 
ජයගහණය  කරවා, අවුරුදු 13කට  පස්ෙසේ කැකිරාව ආසනයට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ලබා දුන්න කැකිරාෙව් ජනතාවටත් 
මෙග් කෘතඥතාව පුද කරනවා. අද දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙගනාපු ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඇත්තටම කාලීන 
ෙයෝජනාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී කෘෂි කර්මාන්තෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. අදාළ වාර්තාවලට අනුව ෙත් 
වගා කරන පෙද්ශවල 2014 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුව තුළ සෘණ 
සියයට 8.9ක් පැවති පමාණය 2015 ෙම් වන ෙකොට සියයට 
50.6ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අතර ෙත් හා රබර්වල 
මිල අන්තර්ජාතික වශෙයන් පහළ යාම නිසා ෙත් හා රබර් 
ෙගොවියාට ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අප ඇත්තටම කනගාටු වනවා. හැබැයි, ෙමතැන කථා කරන 
කථිකයින්ෙග් කථා අහෙගන ඉන්න ෙකොට හිෙතන්ෙන් ඒකත් ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් කරපු වරදක් කියායි. ෙම්ක යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් කරපු වරදක් ෙනොෙවයි. ෙමය අන්තර් ජාතික 
වශෙයන් ඇති වුණු තත්ත්වයක්. හැබැයි, යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් 
ඒකට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනදී 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. ෙචෝදනා එල්ල වීම ෙකොතරම් දුරට 
සාධාරණ ද නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. ෙකොපමණ 
ආර්ථික විෂමතා තිබුණත් ෙම් රජය ඒ  වගකීම බාර අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සතුටු වන්න ඕනෑ. අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු වශෙයන් වී ෙගොවියා ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න ඕනෑ. වී ෙගොවීන් 
ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ, වී නිෂ්පාදනයට වසරකට 
රුපියල් බිලියන 50කට වැඩිය සහනාධාර ෙදන ගමන් තමයි 
සහතික මිලට වී මිල දී ගන්ෙන් කියා. මම පරණ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 2014 යල් 
කන්නෙය් වී ඇටයක්වත් මිල දී ෙගන නැහැ. ඒ කලින් ආණ්ඩුව. 
2014 මාස් කන්නෙය් වී ෙමටික් ෙටොන් 34,000ක් අනුරාධපුරෙයන් 
විතරයක් මිල දී ෙගන තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් යල් කන්නයට 
වැඩිය මාස ්කන්නෙය් අස්වැන්න අඩුයි. ෙබත්ම කියා තමයි යල් 
කන්නෙය් වැඩ කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් යල් කන්නෙය් දී අපි වී 
ෙමටික් ෙටොන් 35,000කට වඩා වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. 
පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 6.3ක් අපි වී මිල දී ෙගන තිෙබනවා. 
ගත්ත පමාණය පමාණවත් නැහැ. ෙම් පමාණය මිලදී ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ පශ්න බලපානවා. ඒකට එක ෙහේතුවක් 
වශෙයන් දක්වන්න පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම සමුපකාර හා 
අභ්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාත් 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට 
හාල් ෙමටික්ෙටොන් 599,718ක් පිට රටින්  ෙගනවිත් ගබඩාවල 
පුරවලා තිබීම. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 36,795ක් වැය කර 
තිෙබනවා. ඒ මුදල අද හිර ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබද්දි අද කථා 
කරන්ෙන් ඔක්ෙකෝම වැරදි යහ පාලන ආණ්ඩුව කළ විධියටයි. 
හැබැයි, ෙම්වාට විසඳුම් ෙහොයන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මා 
කියන්න ඕනෑ, අපි කාබනික වගාවන්ට -organic farming වලට- 
ෙයොමු ෙවලා තිබීම මදි බව. වී සහ ෙත් විෙශේෂයි. Organic 
farming කරන ෙකොට ෙපොෙහොර වාෙග්ම, කෘෂි රසායන දව්ය 
ෙගන්වන පමාණයත් අඩු වනවා. ඒ තුළ විෙශේෂත්වය තමයි කෘෂි 
රසායන පාවිච්චි ෙනොකරන ෙකොට ශාකෙය් ෙසලියුෙලෝස් 
තට්ටුෙව් ඝනකම වැඩි  ෙවලා කෘමි උවදුරුවලින් ශාකය 
සව්ාභාවිකව ආරක්ෂා වීම. ඒ වාෙග් කමෙව්ද තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
එවැනි කමෙව්ද ගැන අපි අධ්යයනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධ කර ෙගන ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණ 
පවත්වලා, ෙම් රෙට් ෙපොළවට ඔබින සහ ෙගොවි ජනතාවට 
ගැළෙපන වගා කමයක් අනුගමනය කෙළේ නැත්නම් අපට 
ෙම්ෙකන් ෙගොඩ එන්න බැහැ. ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අපි ෙයොමු වනවා 
කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 

හිනිදුම්පත්තුෙව් ඉපදුණු ෙකෙනකු හැටියට, ෙත් ගස් යට රබර් ගස ්
යට හැදිච්ච ෙකෙනකු හැටියට, දැෙය් බත නිසා ජීවත් වන 
ෙකෙනක් හැටියට මා සතුටු වනවා, කාලීන ෙනොව හැම දාටමත් 
වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන ෙයෝජනාවක් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨතම 
මන්තීවරෙයක්, හිටපු ඇමතිවරෙයක් වූ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඒ කාලෙය් සිංහෙයක් වාෙග් ෙම් ගරු සභාව 
ආමන්තණය කරන ෙවලාවක මම ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ 
මැතිතුමා සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අර ගැලරිෙය් ඉඳන් 
අහෙගන හිටියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
සාකච්ඡා කරන විෂයය පිළිබඳව විෙශේෂ ඥෙයක්, ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් ෙනොවුණත් මා ඉතිහාසය ගැන ෙහොඳට කියවා 
තිෙබනවා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා කියවා 
තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මැතිතුමා හරියට මැරිලා 
ඉපදිලා වාෙග් තමයි අද කථා කරන්ෙන්.  

1994 ඉඳලා අවුරුදු 17ක්, 18ක් ෙම් රට පාලනය කර 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එෙහම නැත්නම් 
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුවයි. ඒ කාලෙය් ෙම් කියන 
කතන්දර අනුව වැඩ කළා නම් අද ෙම් රට වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
ෙවලා, රබර්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා අද රබර් නිෂ්පාදන පිට 
රට යවන තත්ත්වයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
ෙපොල් වගාවට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද රබර්වලට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් සියල්ලටම වැඩි කාලයක් ෙම් රට 
පාලනය කරපු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණ වග කියන්න ඕනැ. 2001යි, 2004යි විතරයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට පාලනය කෙළේ. මම අහනවා ඒ 
අවුරුදු 3ට ද ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය අඩු වුෙණ්, ඒවාට සහනාධාර 
ෙදන්න බැරි වුෙණ්, ෙත් factories  වැහුෙණ් කියා.  

මම ගාල්ල දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට ජනවාරි 8 වැනි දායින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණියා. මම අවුරුදු 16ක් පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, 
අවුරුදු 8ක් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකු හැටියටත් හිටපු 
ෙකෙනක්. මමත් ෙම් හැම තැනම ඇවිද්ද මිනිෙහක්. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක ෙත් කර්මාන්තශාලාවක්වත් 
වහලා නැහැ. ජනවාරි 08න් පසුව, අපි දින 100 වැඩසටහන 
කියාත්මක කළා. අපි අෙගෝස්තු වන තුරු නිවැරදි විධියට ඒ සඳහා 
අවශ්ය සහනාධාරය දුන්නා. ඒ බව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා පකාශ කළා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මම එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. "බලය තිෙබන විට 
ෙමොළය නැහැ, ෙමොළය තිෙබන විට බලය නැහැ" කියා කථාවක් 
තිෙබනවා ෙන්. අද ෙම්වා ගැන කථා කරන කිසිම මන්තීවරෙයක් 
බලය තිෙබන විට ෙම්වා ගැන වචනයක් කථා කෙළේ නැහැ. අද 
සහනාධාර ගැන කථා කරනවා. අද කියනවා, "ෙම් සහනාධාර 
ෙදන්න" කියා. නමුත් තවම ෙම් ෙතොවිලය පටන් ගත්තා විතරයි. 
ෙහොඳ ෙහොඳ ෙසල්ලම් එළිෙවන ජාමයට කියා කථාවක් තිෙබනවා 
ෙන්. ජනවාරි 08 පටන් ගත්තා, කරුණු 100ක් ඉෂ්ට කළා. 
අෙගෝස්තු 17 පටන් ගත්තා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙදෙගොල්ලම 
සිටිනවා, විෙව්චනය කරන අයත් සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියටත්, අෙප් පක්ෂෙය් නායක ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියටත් සිටිනවා. දැන් 
ෙදෙගොල්ලන්ෙග් සංකලනෙයන් ඔය සිදු වුණු සියල්ල නිවැරදි 
කරෙගන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. අපි ආරාධනා කරනවා. හැම දාමත් ඉතාමත් 
අසාධාරණ විධියට, ෙම් සභාවට ආවාම- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද වැඩිපුර ෙවලාව ලබා ෙදන්න අමාරුයි. ෙබොෙහොම 

කනගාටුයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙමොකද, අපත් වරපසාද ඉල්ලා කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් ජාතික 

ආණ්ඩුෙව් පස්ෙසන් ඉන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.08] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුලින්ම ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදෙවනි වතාවටත් මා පත්කර එවීමට කටයුතු 
කළ ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිය ආසනෙය් 
ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම මින්ෙන්රිය, ෙපොෙළොන්නරුව යන 
ආසන ෙදෙක් සමස්ත ෙපොෙළොන්නරු ව දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම ජීවත් වන ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය් සියයට 100ක්ම වී වගා කරන ෙගොවි මහත්වරුන් 
තමයි ඉන්ෙන්.  

වී, ෙත් සහ රබර් සම්බන්ධව සහතික මිල කියාත්මක ෙනොවීම 
ගැන අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙත් වගාව, 
රබර් වගාව සහ අෙනකුත් ෙබෝග වගාවන් සම්බන්ධව අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා සහ මන්තීතුමන්ලා කථා කළා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වී වගාව ගැන කථා කරන 
විට සෑම ෙකෙනකුම ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කය ගැන කථා 
කරනවා. මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, ෙම් කන්නෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් අපහසුතාවට පත් වුණත්  
වී අෙළවි කර ගැනීමට ෙනොහැකිව කිසිම ෙගොවිෙයක් ආපහු හැරිලා 
ගිෙය් නැති බව. මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, සමහර ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට දවසක්, ෙදකක් වී අෙළවි කර ගැනීම සඳහා 
ෙපොලිෙම් ඉන්න සිද්ධ වුණ බව. නමුත් ෙමම කන්නෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් නිෂ්පාදනය කළ වී ෙමටික්ෙටොන් 
40,699ක් රජය මිල දී ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය මාස් කන්නෙය් වී 
ෙමටික් ෙටොන් 28,414ක් පමණයි මිලට ගන්නට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්. ෙමවර ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් වී මිල දී ගැනීම 
කිසිම අඩු පාඩුවක් නැතිව සිදු වුණ බව මම කියනවා. එක 
ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 32,000කට වැඩිය ලාභ තිබුණා. 
සාමාන්යෙයන් කළු කඩ මුදලාලිට ෙදනවාට වඩා රුපියල් 
32,000කට වැඩි ලාභයක් ෙගොවියන් ලබා ගත්තා. එම නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාට වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, නව ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම වී මිල දී ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙපොෙළොන්නරුව වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. 
මම ඒ අයටත් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මම ෙම් සභාෙව්දී භය නැතිව 

කියනවා, වී අෙළවි කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි මහත්වරුන්ට කිසිම පශ්නයක් සිදු වුෙණ් 
නැති බව. වී මිලදී ගැනීම ෙමවර ෙවන දාට වැඩිය කමවත්ව, 
විධිමත්ව සිදු වුණා. සමහර තැන්වල මාධ්ය මඟින් විවිධ ෙද්වල් 
නිර්මාණය කළා. නමුත් ෙමවර ෙගොවි මහත්වරුන්ට වී අෙළවි කර 
ගැනීම නිසියාකාරව කර ගැනීමට පුළුවන් වුණා කියා මම භය 
නැතිව ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කර සිටිනවා. සත්ුතියි. 

 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙදවැනි වතාවට ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා එවූ දිගාමඬුල්ෙල්, බින්තැන්න 
පත්තුෙව්, වැව්ගම්පත්තුෙව්, පානම්පත්තුෙව් සහ මහවැලිෙය් දෑෙත් 
කරගැට පිරුණු ආදරණීය ජනතාවට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. 
ඒ වාෙග්ම එම අවස්ථාව සලසා ෙදන්න එම මැතිවරණ 
ව්යාපාරෙය් නායකත්වය ගත් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් 
මාෙග් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම්  ෙමොෙහොෙත්දී පිරිනමනවා.  
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් නායකතුමා වන ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්.  ශී ලංකාෙව් වී නිෂ්පාදනෙයන් පෙහන් 
එකක් නිෂ්පාදනය කරන අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් විධියට මා ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වීම අතිශයින්ම වැදගත් කියා මා හිතනවා.  

අද ෙමම ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හුඟක් තර්ක 
විතර්ක කළා. ෙදපැත්තටම ඇඟිල්ල දික් කර ගත්තා. අපි ෙමච්චර 
වී පමාණයක් මිල දී ගත්තා කියලා කිව්වා. හැබැයි, අද අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් ගම්වලට යන අපට ඇෙහනවා, වී ටික විකුණා ගන්න 
බැරි වීම සම්බන්ධෙයන් ෙගොවීන් කථා කරන ෙද්වල්. එක වී 
කිෙලෝ එකක්වත් වී අෙළවි මණ්ඩලයට විකුණා ගන්න බැරි වුණු 
ෙගොවීන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ඒ 
අය තවම බලාෙපොෙරොත්තු දල්වා ෙගන ඉන්නවා ෙහට අනිද්දාට 
තවත් වී ටිකක් මිලයට ගනීවි කියලා. ඒ අයට ආණ්ඩු ෙපරළන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ අය ජීවිතය පවත්වා ෙගන යන්න බැංකුෙවන් ණය 
ගත්තා; ෙගදර උන්දැෙග් කනකර උකස් තිබ්බා; අල්ලපු ෙගදරින් 
ණය ගත්තා. වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව, දරුවා ඉසේකෝෙල් 
යවන්න බැරිව, බැංකුෙව් ණය ෙගවන්න බැරිව, භාෙගට හදපු 
ෙගදර ඉදිරි බිත්ති ටික නග්ගා ගන්නා බැරිව, අත් ටැක්ටරෙය් ලීසිං  
එක ෙගවා ගන්න බැරිව, තීවිල් එක ගත්ත එෙක් ණය ටික ෙගවා 
ගන්න බැරිව ඒ ෙගොවීන් අද අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් දුක් ගින්දර නිවන්න අපි කටයුතු කළ යුතුයි.  

අපි ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා නම්, battlefields, paddy 
fields බවට පත් කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් බව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  ඒ කාලෙය් ඈත එපිට ෙගොවීන් ෙහේනට ගියත් මරණය; 
කුඹුරට ගියත් මරණය. කැත්ත අරෙගන ගිය මිනිහා ආපසු ෙගදර 
ආෙව් නැහැ. සංගාම භූමි වගා භූමි කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්. ඒ 
ඉතිහාසය අමතක කරන්න එපා. ෙම් වී අතිරික්තය ෙමතැනට 
එන්න ෙහේතුව තමයි රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ලබාදීම. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකතුමා අෙප් ඉතිහාසය ගැන කථා 
කළා. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. 
දකුණු ආසියාෙව් විශාලතම වී ෙමෝල තිබුෙණ් අම්පාෙර් 
චවලකෙඩ්. ඒක වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ 
වාෙග්ම මුළු නැ ෙඟනහිර පළාතටම තිබුණු විශාලතම වී ෙමෝල 
තිබුෙණ් ඉඟිනියාගල. ඒක වැහුෙවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ෙම් සියලු ෙද් වහලා ෙගොවියා අමාරුෙව් දැම්ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. හැබැයි, අපි ඒකට ෛවර 
කරන්ෙනත් නැහැ; ඒක විෙව්චනය කරන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි, 
ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා අෙත් කරගැට පිරුණු, දහඩිය 
කඳුළු වගුරුවා මහ ෙපොෙළොව දහඩිෙයන් ෙතමන අනුරාධපුෙර් 
ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක්.  ඒ නිසා 
කරුණාකරලා  අෙප් ෙගොවියාෙග් පශ්නය විසඳන්න. ෙම්ක 
ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි ඉල්ලීමක්. ඔවුන් වී ටික ලබා ෙදන්න 
තවමත් ගබඩා විවෘත කරනතුරු මඟ බලාෙගන ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ජීවිතය එකම ෙඛ්දවාචකයක්.  ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් දරුවා 
ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න බැරි නම්, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය ෙගවා ගන්න 
බැරි නම් අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන සංඛ්යාෙල්ඛන දත්ත කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම්ෙකන් ආණ්ඩු ෙපරළන්න බැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම අද දවස 

තිස්ෙසේම හිඟා කාලා තමයි ෙම් ෙව්ලාව ඉල්ලා ගත්ෙත්. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් ලිච්ඡවි රජ දරුවන්ෙග් පාලනය 
යටෙත් අපට විනාඩි 5ක් ගන්න එකත් අන්තිම අමාරු වැඩක්.  
ඔබතුමා ඒකත් මතක තියා ගන්න.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ගරු 

ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය.  
 

[අ.භා. 6.16] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් මා 

කරන පළමු කථාෙවන් අෙප් ආර්ථිකෙය් වැදගත් ක්ෙෂේත තුනක් 
සම්බන්ධෙයන් වූ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් පිළිබඳ 
විවාදයකට දායක ෙවන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන කථා කරන්න ෙමොෙහොතකට 
ෙපරාතුව මා විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ තමයි මා 
ෙමම උත්තරීතර සභාවට පත් කර එවූ මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
ලග්ගල, රත්ෙතොට, මාතෙල් සහ දඹුල්ල කියන ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාසවල ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරන්න ඕනෑ. 1965 වසෙර් මෙග් මව් පාර්ශ්වෙය් මෙග් අත්තා 
වන පී.ජී. මුතුබණ්ඩා මැතිතුමාටත්, 1977 වසෙර් දී මාෙග් පියා වන 
විෙජ්රත්න බණ්ඩා මැතිතුමාටත්, ඉන් අනතුරුව මාෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා වන සංජීව කවිරත්න මැතිතුමාටත්, එතුමාෙග් පියා 
වන පී.බී. කවිරත්න මැතිතුමාටත්  ඡන්දය ලබා දුන්ෙන් මාත ෙල් 
දිස්තික්කෙය් අහිංසක ෙගොවි ජනතාව නිසා  අද මම මුහුණ දීලා 
ඉන්ෙන් ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවකටයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ෙමෙහවර කිරීමට  මට අවස්ථාව ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
මා එම ජනතාවට ස්තුතිය පුද කරන අතරම, ඒ අවස්ථාව මට උදා 

කර දුන් අෙප් පක්ෂෙය් නායක ගරු අගාමාත්යතුමාටත් මෙග් 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පවත්වන මෙග් මංගල කථාව කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
කිරීමට ලැබීම ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක් කියා මම හිතනවා. 
ෙමොකද, මෙග් පියා ෙගොවිෙයකුෙග් පුෙතක් හැටියට එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් 
විධියට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ඉදිරිපත් කළා. එතුමාෙග් 
අභිපාය වුෙණ් ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවීමයි. අද ෙම් 
ගරු සභාව හමුෙව් තබා ඇති කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් 
ෙගොවියාෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ පශ්නය ගැන කථා කළා. මෙග් පියා 
කෘෂි නිෂ්පාදන අෙළවි ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රට පුරා මිල දී 
ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන බිහි කරන්න ඕනෑ කියලා වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරලා රුපියල් මිලියනයක ආධාර මුදලක් ලබා දුන්නා 
මට මතකයි. අවාසනාවකට 1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වීෙමන් පස්ෙසේ ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇන 
හිටියා. එය කියාත්මක වුණා නම් ඔබතුමන්ලා අද ෙම් සඳහන් 
කරන දිගු ෙපෝලිම් දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

මීට ෙපර කිසි දවසක ෙනොවුණු පරිදි ෙමවර වී මිල දී ගැනීමට 
රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙගොවියාෙග් ෙගොවි විශාම වැටුප අඩාළ කරලා, කෘෂි රක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළ අඩාළ කරලා, ෙගොවියාෙග් රැකවරණය අනතුරට පත් 
කළ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් උත්සාහ කරන්ෙන් 
සැබෑ පශ්නය යටපත් කරලා තාවකාලික ගැටලුවක් ඉස්මතු 
කරන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ජාන ෙවනස් කළ බීජ හඳුන්වා 
දී ෙම් රටට ආෙව්ණිකව තිබුණු බීජ වර්ග විනාශ කරලා ෙම් රටට, 
ෙගොවිතැනට විශාල පාඩුවක් සිද්ධ කළාය කියන එකත් මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් වල් පැළෑටි විනාශ කිරීම සඳහා ෙගන 
එන කෘෂි රසායනික දව්ය නිසා වකුගඩු ෙරෝගය පැතිරී ෙගොස ්අද 
අෙප් ෙගොවීන් අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොන තරම් මිල 
වැඩි කළත් ජනතාවට ඒ ෙරෝගෙයන් ෙගොඩ එන්න තරම් වියදම් 
කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. 

 ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙත් කර්මාන්තය ගැනත් වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. මධ්යම පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය ගැන, ෙත් මිල ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිහිප ෙදෙනක් කථා කළා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වුණු 
තත්ත්වය වාෙග්ම අෙප් ෙත්වල පමිතිය පහළ බැසීමත් ෙත් 
කර්මාන්තෙය් අර්බුදයට ෙහතු වී තිෙබනවාය කියන එක අපි 
කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පසු ගිය විසි අවුරුද්ද තුළ ෙම් රට 
පාලනය කළ අය විෙශේෂෙයන් වග කියන්න ඕනෑය කියන එකත් 
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. සභාපතිවරයාෙග් සිට වතු 
අධිකාරිවරයා දක්වා හැම ෙදනාම කළමනාකාරිත්වයක් නැති, අත් 
දැකීම් නැති අය විධියට තමයි කටයුතු කෙළේ. එෙසේ අත් දැකීම් 
නැති අය පත් කිරීම තමයි ෙත් කර්මාන්තය පහළ වැෙටන්න ෙහේතු 
වුෙණ්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාලය තමයි ඔබතුමිය ගන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ෙත් වගාව සඳහා ෙපොෙහොර ලබා දුන්ෙන් නැහැ; ෙබෙහත් 

වර්ග ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙත්වල පමිතිය නැති වුණා 
කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. මධ්යම 
පළාෙත් ෙත් කර්මාන්තශාලා 7ක් තිබුණා. එයින් කර්මාන්තශාලා 
3ක් විතරයි දැනට වැඩ කරන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමියට දැන් කථාව අවසන් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

දැයට කිරුළ කියලා වැඩසටහනකට තමුන්නාන්ෙසේලා පසු 
ගිය කාලෙය් විනාශ කළ මුදල් ෙත් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 
ෙයෙදව්වා නම් ෙත් කර්මාන්තය අද තිෙබන තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ 
ගැනීමට එය විශාල පිටිවහලක් කර ගන්න තිබුණාය කියන එකත් 
මතක් කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. මීළගට අනුරාධපුර දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන ගරු පී. හැරිසන් අමාත්යතුමා. 

 
 
[අ.භා. 6.21] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම 

ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාව මට 
ඡන්ද 113,346ක් ලබා දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් දිස්තික්කෙය් 
පළමුවැනි තැනට පත් ෙකොට 6වැනි වරටත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙබොෙහොම කෘතෙව්දීව මෙග් 
ෙගෞරවය පුද කරන්න කැමැතියි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමා මම ගරු කරන 
ෙකෙනක්. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එක 
පැත්තකින් මට පුදුමයකුත් හිතුණා. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනාව 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 2014 වර්ෂෙය් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් -ජනාධිපතිවරණයට ඉස්ෙසේල්ලා- ෙම් රටට 
හාල් ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් ෙගනාව බව. අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන අර්බුදයට ඒකත් එක ෙහේතුවක්. ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් ෙගනාවා. ඒවායින් ෙමටික් 

ෙටොන් 22,000ක් වරාෙය් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ආහාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගබඩාවල ෙමටික්ෙටොන් 72,000ක් තිෙබනවා. 
එක පැත්තකින් කියනවා වී මිල දී ගන්න කියලා. එහි දී රජයට 
අතරමැදිෙයක් හැටියට මැදිහත්වීමක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
වතාෙව් තමයි රජය වැඩි පමාණයක් වී මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 8කට ආසන්න පමාණයක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා  තිෙබන්ෙන් 
202යි.  ඊට අමතරව අපි  අමතර ගබඩා 125ක් කුලියට අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල සම්පූර්ණෙයන් පිරී ඉතිරී ගිහින් 
තිෙබනවා.  ෙම් වතාෙව් තමයි  රජයක් හැටියට සියයට 9.8ක් වී 
මිලට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙම් තරම් වී 
අරෙගන නැහැ. නමුත් හිටපු ඇමතිතුමා කියපු පශ්නය අපට 
පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වතාෙව් වීවලට ෙහොඳ 
මිලක් ලැබිලා තිෙබනවා. රුපියල් 50 කියන්ෙන් ෙහොඳ මිලක්. 
හැෙමෝම උත්සාහ කරනවා සම්බා වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 50කට 
ෙදන්න. මම හිතන හැටියට ෙගොවියාෙග් පැත්ෙතන් ඒක 
සාධාරණයි. නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 45ට ෙදන්න හැම 
ෙගොවියාම උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, රජයක් හැටියට අපට ෙම් 
වගකීම, ෙම් භාරදූර කාර්යය තනිවම භාර ගැනීෙම් කමයක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික අංශය වී මිල දී ගැනීම නවත්වා තිෙබනවා.   

හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, ඉන්දියාෙවන් ෙගන් වූ  හාල් රුපියල් 
50ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන 
දන්නවා. ඉන්දියාෙවන් ෙම්වා ගත්ෙත් රුපියල් 40ට, 45ට. 
රුපියල් 45ට එෙහන් අරෙගන, ආණ්ඩුවට  දුන්නා රුපියල් 55ට. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 60කට 65කට විකුණන්න තිබුණු හාල් 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 50ට අඩු කරලා දුන්නා. දැනට විශාල 
අතිරික්ත  හාල් ෙතොගයක් රෙට් තිෙබනවා. ඒ නිසා නාඩු කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 40ට, 45ට අරෙගන සහල් කිරීමට ෙපෞද්ගලික 
අංශය  දැන් අකැමැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට සහල් කිෙලෝ 
එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 60ත් 70ත් අතර ගණනක් 
යනවා. ඒ නිසා ෙම් මිලට වී ගන්න අපහසු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වැරැද්දට අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ ෙදපැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කර ගැනීම 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. අද වී මිලදී ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශය මැදිහත් වීෙම් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා වැරැදි 
කථාවක් කෙළේ.  

පසු ගිය දවස්වල ෙගොවීන් දිගින් දිගටම උද්ෙඝෝෂණ කළාය 
කියා විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට මා පිළිගන්නවා. ෙගොවීන්ට 
ෙවන කියන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලොන්ෙග් හඬ පකාශ 
කරන්න තිෙබන එකම ස්ථානය එතැන. ඒ නිසා පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; අපත් වී මිල දී ගන්නවා. දැන් ඒ වීවලින් 
ගබඩා සම්පූර්ණෙයන් පිරිලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]    ඒක 
තමයි හිටපු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා කිව්වා මරඳගහමුල තිෙබනවා 
කියලා. දැන් බාධා කරන්න ලෑස්ති ෙවන්න එපා. මට විනාඩි 
ෙදකයි කාලය තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, සමහර තැන්වල ආණ්ඩුෙව් ගබඩා තිෙබනවා . 
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. ඔබතුමා පස්ෙසේ කථා 
කරන්න ෙකෝ. මම දැන් කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.[බාධා 
කිරීම්]    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පුළුවන්තරම් 
අපි උත්සාහ කරනවා රජෙය් ගබඩා වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  
ගබඩාවලටත්- [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න ෙකෝ, කරුණාකරලා. 
බූරුවා 

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

වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව වාඩි ෙවනවා අයිෙසේ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා කරන්ෙන් නැතිව.  [බාධා කිරීම්]  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව විනාඩි තුනක කාලයක් පමණයි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් ගබඩා 

වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩාත්  පෙයෝජනයට අරෙගන 
ෙගොවියාට සාධාරණයක් කරන්න අපි  විශාල  උත්සාහයක් 
ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් 
පැනලා යන්න අපි ලෑස්ති  නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙගොවි ජන  
පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මටත් ෙම් 
පශ්නය ෙබොෙහොම තදින්ම දැෙනනවා. අඩුම තරමින් ලබන 
කන්නය ෙවන විට ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න අපි උපරිම 
උත්සාහයක් කරනවා. ෙගොවියාෙග් පැත්තටත් සාධාරණයක් ෙවන 
විධියට, ඒ වාෙග්ම ව්යාපාරිකයන්ෙග් පැත්තටත් සාධාරණයක් 
ෙවන විධියට ෙම් කටයුත්ත කිරීමට අපි උපරිම උත්සාහයක් 
ගන්නවා. ඒ එක්කම, පිටරටින් හාල් ආනයනය කිරීම  වහාම 
නැවැත්විය යුතුයි. දැනට තිෙබන ඒ හාල් ෙතොග අවසන් කිරීෙම් 
කියාකාරී වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. 

මම අහනෙකොට අෙප් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කිව්වා, හාල් 
පිට රට යැව්වා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිය 
සැෙර් හාල් පිට රට යවන්න ගිහිල්ලා මිලියන 1,240ක් පාඩුයි. මීට 
වැඩිය ෙහොඳයි ඒ හාල් ටික විකුණන්ෙන් නැතුව -පිට රට යවන්ෙන් 
නැතුව- මහ මුහුදට දැම්මා නම්. එෙහම කළා නම් මිලියන 1,240ක් 
ඉතුරු ෙවනවා. දැන් කිව්වා, අපි   හාල් ෙකොටලා අපිකානු රටවලට 
යැව්වා කියලා. එෙහම යවලාත්  මිලියන 1,240ක්- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. යවලා තිෙබනවා. මිලියන 1,240ක් පාඩුයි. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙමෝල්වලට දුන්නු වීවලට හාලුත් නැහැ; වීත් නැහැ; සුනු 
සහලුත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නඩු දාලා තිෙබනවා. දැන් නඩු 
දාලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්.  
කලබල ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. නිකම් ගැෙහනවා 
ෙන්. ඒක ෙන් කියන්ෙන්. මම හිතුෙව් නැහැ ඔබතුමා ඔච්චර 
ගැෙහයි කියලා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 70 ගණනකට නඩු දාලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පශ්නය දිහා 
බලන්න ඕනෑ පක්ෂ පාට අනුව ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාත් අවුරුදු 
20ක් බලෙය් හිටියා ෙන්. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙහව්ෙව් නැහැ 
ෙන්. අවුරුදු 20ක් ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා කරපු 
ෙදයකුත් නැහැ ෙන්. තවම පරණ ගබඩා 202 විතරෙන් 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් අලුෙතන් ගබඩා 
සංකීර්ණ හදන්න ෙවනවා. අපි ගබඩා 125ක් කුලියට ගත්තා. ඒ 
ෙවනුෙවන්වත් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා - 
[බාධා කිරීමක්]   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට පුදුම හිෙතන්ෙන් ෙම් 

හිටපු ඇමතිතුමන්ලා රහත් ෙවලා වාෙග් කථා කරන එක ගැනයි. 
මට පුදුමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙලෝකෙය් ද හිටිෙය් කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකොම එකතු 
ෙවලා ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න හරි විසඳුමකට යන්න ඕනෑ.  

ෙත් ෙගොවියාෙග් පශ්නය තිෙබනවා. රබර් ෙගොවියාෙග් පශ්නය 
තිෙබනවා. වී ෙගොවියාෙග් පශ්නය තිෙබනවා. කෘෂිකාර්මික රටක් 
හැටියට අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරමුයි කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කාලය ලබා දුන්නාට 
ෙබොෙහොම  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඔබතුමාට.  

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 08 වන 

බහසප්තින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் வினாவி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி 
ைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2015  ஒக்ேராபர் 08, வியாழக் 
கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

It being  6.30 p.m.., MR.  DEPUTY SPEAKER  adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 08th October, 
2015. 
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[ගරු පී. හැරිසන්  මහතා] 
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 පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සජීවි විකාශය  
  
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
    සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]-       

පළමුවන වර කියවන ලදී 
  
මහ බැංකුෙව් අවිධිමත් සථ්ානමාරු  

 
සාපරාධී කාරණාවල දී අ ෙන්යොන්ය සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් පනත: 
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     උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Live Telecast of Parliamentary Proceedings 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Sujeewa Senasinghe Foundation (Incorporation) - [The Hon. Nalin Bandara  Jayamaha] -  

Read the First time 
 
IMPROPER TRANSFERS AT THE CENTRAL BANK 
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ADJOURNMENT MOTION: 
 Uma-Oya Development Project 

PRINCIPAL  CONTENTS 
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குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டம் : 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 

 
 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සජීවි විකාශය 
பாரா மன்ற விவாதங்களின் ேநர  ஒளிபரப்  
LIVE TELECAST OF PARLIAMENTARY PROCEEDINGS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙලස 

ව්යවස්ථාදායකෙය් කාර්ය භාරයට ලබා ෙදන සකිය දායකත්වය 
රෙට් සමස්ත ජනතාවට දැක බලා ගැනීෙම් අවස්ථාව උදා කිරීෙම් 
පරමාර්ථය ෙපරදැරි කර ෙගන 2015 ඔක්ෙතෝබර් 8 වැනි 
බහස්පතින්දා වන අද දින සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
පැවැත්ෙවන සෑම දිනකම සීමිත කාලයක් ජාතික රූපවාහිනි 
නාලිකාව සහ ගුවන් විදුලිය ඔස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සජීව 
ෙලස පරීක්ෂණ මට්ටෙමන් විකාශය කිරීමට අවශ්ය සියලු කටයුතු 
සලසා තිෙබන බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

තවද, ෙමය ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතා මැද ආරම්භ කළ නව 
පවණතාවක් බැවින් එය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාෙග්ම කාරුණික සහෙයෝගය මම අෙප්ක්ෂා කරමි. 
පජාතන්තවාදය ගරු කරන සෑම රටකම ෙමය දැනටමත් 
කියාත්මක වන බැවින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය රැෙකන 
ආකාරෙයන් ෙමම නව පවණතාව අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යාමට 
අපි සියලු ෙදනාම කටයුතු කරමු.  

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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 කථානායකුතමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික ජල 
ජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

2014 වර්ෂය සඳහා විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
COMMITTEE ON HIGH POSTS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, I move, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order Nos. 
128A and 129(a) of Parliament, the Committee on High Posts shall 
consist of Mr. Speaker as Chairman and twelve (12) other Members 
to be nominated by the Committee of Selection." 

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

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

சுஜீவ ேசனசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SUJEEWA SENASINGHE FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

"සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

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

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

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

 

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

Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. සාපරාධී 

කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
නියමය - අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 17 යටෙත් මා ෙමම 

ඉල්ලීම කරනවා.  මධ්යම බැංකුෙව් විවිධ නිලධාරින් මාරු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්  අගමැතිතුමා ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කර පිළිතුරක් 
ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් මා ඉල්ලා සිටියා. ෙමම කාරණාව 
ෙමතැනදී කියවීමට අඩු වශෙයන් විනාඩි භාගයක් ගතෙවයි. ඒ 
සඳහා මා ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසරය පතනවා. ෙමොකද, 
200කට අධික - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි ෙම් 

පිළිබඳව හදිසිෙය්ම දැන්වූ නිසා මට තීරණයක් ලබා ෙදන්න 
අමාරුයි. අපි ෙහට ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මම අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට ෙමය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ෙදන්න.  ගරු  

අගමැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා ෙන්.  ෙම් කාරණෙය් 
බරපතළකමක් තිෙබනවා. මධ්යම බැංකුෙව් ෙදසියයකට වැඩි 
පිරිසක් මාරු කරලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට එෙහම දැන්වීමක් කරලා නැහැ. 

We have not been informed. All of a sudden, you cannot take 
this up by surprise.  [බාධා කිරීමක්]  එෙහම බැහැ ෙන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීම තිබුණා. එතැනදී 
ඔබතුමාට කියන්න තිබුණා ෙන්. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒකටත් හදිසිෙය් එන්න කියලා තිබුණා. ඒෙකත් හරියට 

අවසානයක් නැහැ. ඒක ෙනොෙවයි issue එක. The issue is not 
that.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, it is very unfair.  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉල්ලීම 

අසාධාරණයි. ෙමොකද, හිටිහැටිෙය් - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායට පටහැනියි. මම එතුමාට 

පහදලා දුන්නා. මට මිනිත්තු දහයකට ඉස්ෙසල්ලායි එතුමා ඒ 
ෙයෝජනාව ලබා දුන්ෙන්. මා ඒක ගැන සලකා බලා එතුමාට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  දැන් සභාෙව් කටයුතු 
කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් ෙයෝජනාව කියවන්න යන්ෙන් 

නැහැ. But I would like to refer to the Standing Order No. 17. 
It states, I quote: 
 

" (1) A Motion for the adjournment of Parliament shall not be made 
until Public Business has been entered upon (except by a Minister of 
the Cabinet) unless a Member rises in his place at the end of 
questions and asks leave to move the adjournment of Parliament, for 
the purpose of discussing a definite matter of urgent public 
importance and state the matter." 
 
(2) Such a motion-"  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට කියන්න ෙදන්න ෙකෝ. It further states, I quote:  

 
 "(2) Such a motion by a member shall not be made unless - " 

[Interruption.]- I am not trying to- [Interruption.] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා මිනිත්තු දහයකට ඉස්ෙසල්ලායි මට ෙම් ෙයෝජනාව 

දුන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් දී එයට ඉඩ ෙදන්න බැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක කියවන්න ඔබතුමා මට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ෙම්ක 

කියවා බලා ඒ අනුව තීරණයක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා Standing 

Ordersවල තිෙබනවා. ෙමය කියවීමට ඔබතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, - [බාධා කිරීම්] මන්තීවරුන්  21ෙදනකු නැඟී සිටිනවා 
නම් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

  
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද  පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගැනීමට මිනිත්තු 

10කට ෙපර ඔබතුමා මට ෙමය ලබා දුන්නා. මා ඔබතුමාට කිව්වා, 
මා ෙම් ගැන සලකා බලා ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම් 
කියලා. මිනිත්තු 10කට ෙපරයි මට ලබා දුන්ෙන්. එම නිසා 
සාධාරණ ෙවන්න. ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. අද දිනට 
නියමිත කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට හිතන්න 
අමාරුයි, ෙමෙහම කරදර කරන්ෙන් ඇයි කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is a matter of urgent public importance. -

[Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is what I told you. We will discuss. -

[Interruption.] මා ඔබතුමාට කිව්වා, මා ඒ ගැන සලකා බලා 
අවසථ්ාවක් ලබා ෙදන්නම් කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, yesterday the Governor of the Central 

Bank had made a statement saying that these are routine 
transfers. -[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No! No! -[Interruption.] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
You can discuss this. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It was in the newspapers. These are routine transfers. -

[Interruption.]  You read the newspapers. There was a 
half a page statement by the Governor of the Central 
Bank saying that these are routine transfers.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Speaker - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama. -[Interruption.] 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Speaker -[Interruption.]  The Hon. Speaker has 

given me the Floor. -[Interruption.]  Hon. Speaker, may I 
- [Interruption.] In matters of grave public importance 
you have the discretion to allow a Member to raise the 
issue.  Now, today, there is a very special case, and our 
Hon. Prime Minister has now returned from Japan and he 
is available in the House. 

He is the Minister-in-charge of the Central Bank. We 
are not asking for an immediate reply. If that was the 
case, we would not have done this. But, all of us have the 
right - especially more than 21 Members of Parliament -  
to put this on the Table. I think goodwill is called for, 
Hon. Prime Minister. We are not asking that you should 
give an answer today, but, please allow this matter to be 
placed on the Table and you can give an answer -
[Interruption.] 

Hon. Speaker, we can also give a chance to the Hon. 
Prime Minister to give the answer to the whole country as 
this goes over television.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් රැස්වීම 

ආරම්භ ෙවන්න මිනිත්තු දහයකට ඉස්ෙසල්ලා මට ෙම් ෙකොළය 
දුන්නා. ඒ මම රැස්වීමට එන්න සූදානම් ෙවච්ච අවස්ථාෙව්. මට එය 
බලා ගන්න ෙවලාවකුත් තිබුෙණ් නැහැ. මම කිව්වා, "ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙම්ක බලලා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්" කියලා. 
ඒ අවස්ථාව මම ලබා ෙදන්නම්, සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඇයි ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන් 
කියලා. අද ෙමම රැස්වීම සජීවීව විකාශනය කරන පළමුවැනි දවස. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු අගමැතිතුමා ෙහට ඇවිල්ලා උත්තරයක් ෙදනවා නම් හරි 

ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එතුමාට කිව්වා, ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් 

ලබා ෙදන්නම් කියලා. ඒක පිළිගන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මූල්ය පාලනය පිළිබඳව බලය පැවරිලා 

තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ගනු-ෙදනු සිදු වන ්ෙන් මහ 
බැංකුෙවන් ෙවන්න පුළුවන්; මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්; විවිධ විවිධ අමාත්යාංශවලින් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
මුළු මූල්ය පාලනය ජනතාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා දී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මූල්ය පාලනෙය්දී ඇති වී තිෙබන ගැටලු 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විමසන්න අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ ඇති වී තිෙබන ගනු - ෙදනුව පිළිබඳව යම් සාක්ෂි 
ෙදන ලද නිලධාරින් එහාට ෙමහාට මාරු කරනවා නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒක ඇසීමට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  මිනිත්තු දහයකට ඉස්සර ෙවලායි  

එතුමා මට ෙම් පශ්නය දුන්ෙන්. මට ඒක කියවන්න ෙවලාවක් 
තිබුෙණත් නැහැ.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට සිකුරාදා. එෙහම නම් ෙහට 

පශ්නය මතු කරන ෙකොට ෙහටම පිළිතුරත් ලබා ෙදනවා ද?  ෙවන 
දාට කරන ෙදය තමයි, ෙහට පශ්නය අහන්න කියලා පිළිතුර පසුව 
ෙදන එක. පිළිතුර නැතිව යනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද පශ්නය ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් අද පශ්නය අහලා ෙහට පිළිතුර ෙදන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද පශ්නය අහනවා, ෙහට පිළිතුර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]  

එෙහම කරමු. අද පශ්නය ඇහුවාම ෙහට ආණ්ඩුවට පිළිතුරු 
ෙදන්න කියන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අනික් කාරණය තමයි, අද පක්ෂ රැස්වීම පැවති ෙවලාෙව් 

එතුමාට ෙම් පශ්නය ෙදන්න තිබුණා. එතුමාට ඒ ෙවලාෙව්ම ඒක 
ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. ඒ රැස්වීම ඉවර ෙවලා ඇවිත් තමයි මට 
ෙම්ක දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කරුණාකර ෙමතැනදී සාධාරණ 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, the Hon. Leader of the House is in agreement.  So, 

let me read this. -[Interruption.]    

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ෙහට, ෙහට. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Speaker has to decide on that, not me.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, let me only read this.  He can give a reply 

tomorrow.   -[Interruption.]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(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)  
Let the Hon. Speaker give his ruling on this. -

[Interruption.] 
  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙමයයි.  ඔබතුමන්ලා 

සාධාරණ ෙවන්න. අද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් රැස්වීමක් තිබුණා. එෙක්දි ෙම් කාර ණය ගත්ෙත් නැහැ.              
ඒ රැස්වීම අවසාන ෙවන්න මිනිත්තු 5කට ඉස්සර ෙවලා                            
මට ෙකොළයක් දුන්නාම ඒ ෙකොළය ගැන තීරණයක් ගැනීම 
සාධාරණ ද?  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් පශ්නය ලැබුණු ගමන් මම 
කිව්වා, ෙම් ගැන කථා කරලා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම් කියලා. 
ඔබතුමන්ලා ඒකට එකඟ වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

  
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුවයි අපි ෙම් 

ඉල්ලීම කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
සාධාරණ ෙවන්න. දවසක් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, you can raise your 

point of Order.  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Speaker, Standing Order  No. 17 is crystal clear 

that the discretion is given to the Speaker in an occasion 
like this. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is correct, Hon. Member. But what I am telling  

is -  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, we are appealing to you to use your discretion in 

the light of the fact that this is a matter of great 
importance. We are relying on you. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා ෙම් ගැන එක ෙදයක් අහන්න කැමැතියි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව, සම්පදාය හැටියට 
පළමුෙවන් ෙයෝජනාව ලිඛිතව ඔබතුමාට ෙදන්න ඕනෑ.  

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එවිට ඔබතුමා තීරණයක් ෙදන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මිනිත්තු පහකට පමණ ඉස්සර ෙවලයි එය දුන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෝජනාව ඔබතුමාට ලිඛිතව දීලා, 

ඔබතුමා තීරණයක් දුන්නා ද, නැද්ද? එච්චරයි. ගරු 
කථානායකතුමා තීරණය දුන්නා ද, නැද්ද? ෙමය හරි ද වැරැදි ද 
කියන්න ඕනෑ නැහැ.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම තීරණයක් දුන්ෙන් නැහැ. රැස්වීමට මිනිත්තු පහකට 

ඉස්සර ෙවලා ඇවිත් මට ෙමය දුන්නා. මට ෙමය බලන්න 
ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ. මම කිව්වා, "මම අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්නම්" කියා. එයට එතුමන්ලා එකඟ ෙවලයි ආෙව්. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමා තීරණයක් දීලා තිෙබනවා ද, නැද්ද? 

[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම තීරණයක් දීලා නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තීරණයක් දීලා නැත්නම්, අෙනක් ටික එන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අවස්ථාෙව්දී මම තීරණයක් දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තීරණයක් දීලා අවසරය ලැබුෙණොත් කියවන්න පුළුවන්. ඒ 

තීරණය විරුද්ධව ෙදනවා නම් මන්තීවරුන් විසිෙදනකුට 
නැඟිටින්න පුළුවන්. දැන් ෙම් අවස්ථාෙව් තීරණය දීලා නැහැ.  තව 
ෙමොනවා කරන්නද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම තීරණයක් දුන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තීරණය දීලා නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He must give a decision. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He must give a decision.   එතුමා තීරණය ලබා දිය යුතුයි.  

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He must give a Ruling first. - [Interruption.] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමා  තීරණය ෙදන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!-[Interruption.] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
The right of reading it out is absolutely clear, Hon. 

Speaker.   
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
It is understood.  ගරු මන්තීතුමනි - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
We are only asking to read it out.  So, please give 

permission to read it out.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
I absolutely agree with you. But -  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
That right is there. - [Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී - [බාධා කිරීම්] මම ෙම් 

අවස්ථාව ෙදන්න එකඟ වුණා. ගරු මන්තීවරුනි, මට ෙම් කාරණය 
පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් රැස්වීම ආරම්භවීමට 
මිනිත්තු පහකට ඉස්සරෙවලා එතුමා ඇවිල්ලා මට ෙම් ලියමන 
දුන්නා.  එතෙකොට මම ගරු මන්තීතුමාට කිව්වා, "ෙම් ලියමන 
කියවා බලා මම තීරණයක් ෙදන්නම්.  ඒ නිසා අද ගන්න එපා. 
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ෙහට ෙම් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්." කියා.  ෙමොනවා වුණත් 
සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. අද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් රැස්වීම තිබුණා. එහිදී ෙමය ගත්ෙතත් නැහැ.  

අනික් කාරණය, අපි ඉස්ෙසල්ලාම ෙදයියෙන් කියා සජීවි 
විකාශනයක් ආරම්භ කරපු අවස්ථාවක් ෙම්ක. ෙම් රටට 
පණිවිඩයක් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරු. මිනිත්තු 10කට ඉස්සර - [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙදන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔව්.  මම තීරණයක් ෙදන්නම් කියා කිව්වා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
He has the right to read it.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අවසරය ෙදනවා නම් 

කියවන්න පුළුවන්. අවසරය  ෙනොදුන්නා කිව්ෙවොත්, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 17.(2) (ඇ) අනුව විසි ෙදෙනකුට ෙනොඅඩු මන්තීන් 
ගණනක් නැඟිටලා ඉල්ලුෙවොත් ෙදන්න පුළුවන්. ෙම්ක 
පිළිගන්නවා ද නැද්ද කියා තීරණයක් ෙදන තුරු ෙමොකුත් කරන්න 
බැහැ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම එතැන හිර 
ෙවලා සිටින්ෙන්. ඔබතුමන්ලාම ඒෙක් හිර වුණා. [බාධා කිරීම්] 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! අපි මිනිත්තු දහයකට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 

කටයුතු අත්හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 

1.55ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 1.55 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till 1.55 p.m. and then resumed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් මතු කරන ලද කරුණ 

පිළිබඳ අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග මම අධ්යයනය කෙළමි.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් හදිසි ෙපොදු වැදගත්කමක් 
ඇති නිශ්චිත කරුණක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබීම සඳහා 
වූ ෙයෝජනාවක් මන්තීවරයකු විසින් මා ෙවත ලිඛිතව රැස්වීම 
ආරම්භ කිරීමට ෙපර ලබා දිය යුතු අතර, ඒ සඳහා මෙග් 
එකඟත්වය ලැෙබන්ෙන් නම් පමණක් සභාෙව් අවසරය ඇතිව 
ෙහෝ සභාෙව් අවසරය ලබා ෙනොෙදන්ෙන් නම්, මන්තීවරු විසි 
ෙදෙනකුට ෙනොඅඩු සංඛ්යාවක් නැඟී සිට සහෙයෝගය පළ 
කරන්ෙන් නම් පමණක් එදින රැස්වීෙම් අවසාන පැය ෙදකක 
කාලෙය් එකී කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කිරීමට ෙයොදා ගත 
හැක.  

නමුත්, එම ෙයෝජනාව මා පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම්, අදාළ 
මන්තීවරයාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දී එම පශ්නය කියවීමට 
පමණක් අවසර දිය හැකිය. ෙමම අවස්ථාෙව් දී මා අවධාරණය කර 
සිටින්ෙන් ෙමම ෙයෝජනාව මා හට ලබා ෙදන ලද්ෙද් රැස්වීම 
ආරම්භ කිරීමට විනාඩි අටකට ෙපර බවත්, ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් 

අධ්යයනය කිරීමට මා හට අවස්ථාවක් ෙනොලැබුණු බවත්ය. ඒ 
අනුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අවසරය 
දීම මම පතික්ෙෂේප කරමි.  

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ දැන්වීම කියවීමට පමණක් අවසර ෙදමි. පිටු 
තුනක් සමඟ පත්තර වාර්තා තුනක් පමණ මිනිත්තු අටකින් මට 
කියවන්න තිෙබන අපහසුතාව නිසායි මම එය සඳහන් කෙළේ. එම 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ දැන්වීම කියවීමට පමණක් අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා.   

 
මහ බැංකුෙව් අවිධිමත් සථ්ානමාරු  

மத்திய வங்கியின் ைறயற்ற 
இடமாற்றங்கள் 

IMPROPER TRANSFERS AT THE CENTRAL 
BANK 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉතාම 

වැදගත් කරුණක් පිළිබඳව කියවීමට පමණක් මට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන. ගරු කථානායකතුමාට ෙම් පිළිබඳව තීරණය කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විශාල ෙව්ලාවක් ගත කරන්න සිදුවීම ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. මම කනගාටු ෙවන්ෙන් ජනතාව සහ රට 
ෙවනුෙවනුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 17 යටෙත් ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.  

(1)  1949 මූල්ය නීති පනෙතහි විධිවිධාන අනුව සමසත් මුදල් 
කමය, බැංකු කමය හා ණය කමය හැසිරවීෙමහි ලා පුළුල් 
බලතල සහිතව සංසථ්ාපිත සව්ාධීන මූල්ය ආයතනයකි,                 
ශී ලංකා මහ බැංකුව.  

(2)  2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට පත් කළ නව මහ බැංකු 
අධිපතිතුමා මූල්ය නීති පනෙත් විධිවිධාන සහ මහ බැංකු 
සම්පදායන්ට පටහැනි වන අයුරින් අත්තෙනෝමතිකව 
තීරණ ගැනීෙම් ෙහේතුව මත ෙම් වන විට ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අවුල් ජාලාවක් නිර්මාණය වී ඇත. මහ බැංකුෙව් 
කීර්තිනාමයට ෙමන්ම එහි විශව්ාසනීයභාවයට ද, බලවත් 
තර්ජනයක් එල්ල ෙවමින් පවතී. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පසු මහ බැංකු ෙසේවා නියුක්ත පූර්ණ 
සුදුසුකම් ලැබූ විෙශේෂ පාඥයන්ෙගන් ෙහබි වෘත්තිකයන් 
ඇතුළු 200ක පමණ පිරිසක් බැංකුව තුළ විවිධ 
තනතුරුවලට සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හිටි හැටිෙය් මාරු 
කර යවා ඇත.  

(3) මින් ෙපර මහ බැංකු ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ අයුරින් 
ෙජ්යෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින්, මාණ්ඩලික නිලධාරින් 
සහ ඉහළ වගකීම් දැරූ උසස ් නිලධාරින් සම්මතයනට 
පටහැනි අයුරින් අවිධිමත් මාරු කිරීම් ෙහේතුෙවන් මහ 
බැංකුෙව් කාර්ය භාරය ඵලදායකත්වෙයන් සහ 
කාර්යක්ෂම ෙලස ඉටු කිරීම අසීරු වී ඇත.  

(4) පසිද්ධ මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව විභාග, 
විමර්ශනවලදී පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවා සාක්ෂි දුන් 
සාක්ෂිකරුවන්ෙගන් පළිගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන්ද ඇතැම් 
මාරුවීම් සිදු කර ඇති බව ෙසේවාදායකයන්ෙග් අදහස ෙව්. 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකින් පසු මහ බැංකුෙව් 
වෘත්තිකයන් 200කට අධික පමාණයක් අවිධිමත් ෙලස හිටි 
හැටිෙය් මාරු කර යැවීෙමන් අද සමසත් මහ බැංකුවම 
කැලඹී ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උක්ත කරුණ ෙකෙරහි සුවිෙශේෂී කඩිනම් අවධානය ෙයොමු 
ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මහ මැතිවරණෙයන් පසුව සිදු කළ ෙසේවක 
මාරුවීම් වහාම කියාත්මක වන පරිදි අත් හිටුවන ෙලස ආණ්ඩුවට 
ෙමම ගරු සභාව ෙයෝජනා කර සිටී. ස්තුතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
විෙශේෂෙයන්ම අෙගෝස්තු මහ මැතිවරණෙයන් පසුව මම මහ 

බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත්, මූල්ය මණ්ඩලයත් හමු වුණා. ඒ සඳහා 
මමත් තව ඇමතිවරුන් ගණනාවකුත් ගියා. පසු ගිය මාස හය කළ 
වැඩ කටයුතු දිහා බැලුවාම අපට මහ බැංකුව ගැන සතුටට පත් 
වන්නට බැහැ. මහ බැංකුව ඒ මාස හෙය්දීත්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
කාලෙයත් කළ කටයුතු ගැන අපි සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. 
දැන් ෙවනස් කරන්න කාලය ෙහොඳයි. අෙප් වෘත්තීය සමිති කිව්වා, 
"ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එක තනතුෙර්ම කාලයක් තිස්ෙසේම ඉන්නවා. 
ඒ නිසා ෙමය බලලා නීතිය අනුව කියාත්මක කරන්න" කියලා. ඒ 
අනුව මට වාර්තා කර තිෙබනවා. විශාල සංඛ්යාවක් මාරු කරලා 
තිෙබන්ෙන්  අවුරුදු 5කට වඩා එතැන හිටපු නිසායි. දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු 5කට වඩා කාලයක් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙමතැන  
හිටිෙය් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. කවුද අවස්ථාව දුන්ෙන්? අන්න 
ඒකයි අහන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන්. ඕකෙන් අවුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම තවත් සමහරුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව නැති නිසා අවුරුදු 
5ට අඩුෙවන් මාරු කර තිෙබනවා. දැන් මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා -[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අය ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. මම නිෙයෝජ්ය මහ 

බැංකු අධිපතිවරුයි, සහකාර මහ බැංකු අධිපතිවරුයි මින් පසුව හමු 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙමතැන අහන්ෙන් පශ්න 
කිහිපයයි. මම දන්නා හැටියට, ෙම්කට සම්බන්ධ වුණු අයෙන් 
ඉන්ෙන්. ෙමතැන hedging deal එක තිබුණා. කවුද වග 
කියන්ෙන්? රෙට් මිනිස්සු ෙගවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අන්න 
hedging deal එක -[බාධා කිරීම්] කවුද -[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඊළඟට තිෙබනවා -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉස්සරහට අපි ෙහොරු අල්ලනවා. කියන ෙකොට භය ෙවලා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලාව පරාජය කර දැමුවාෙන් අයිෙසේ.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අයට තිෙබන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක වැඩ කරන්නයි. ඒක කරන්න බැරි නිසා 
තමන්ෙග් නායකතුමා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා යන 
මාර්ගය නැති කරන්නයි  හදන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] ඔය පිෙනන් ආව 
එක්ෙකනා. පිෙනන් ආව අයයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. ෙවන කවුද? 
[බාධා කිරීම්] ෙම් කෑ ගහන අය මට ඉස්ෙසල්ලා කියන්න, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය පිළිගන්නවා 
ද කියලා. [බාධා කිරීම්] නායකත්වය පිළිගන්නවා ද? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකට උත්තරයක් නැහැ.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔන්න බලන්න. ෙමොකද, මම කැමැතියි ඒක රූපවාහිනිෙයන් 

ෙපන්වන්න. ෙමතැන ඉන්ෙන් තමන්ට දුන් වරමට විරුද්ධව වැඩ 
කරන මිනිස්සුෙන්. ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] ජනාධිපතිතුමා 
ළඟට ගිහින් ඉල්ලුවා, "අෙන් ජනාධිපතිතුමනි, අපට ඉඳලා හිටලා 
ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ" කියලා. 
ඔෙහොම ෙන් ගිහින් කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] දැන් කෑ ගහනවා. 
ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වා, "කෑ ගහන ෙවලාවට කෑ ගහන්න ඉඩ 
ෙදන්න" කියලා. ඉතින් කෑ ගහන්න. කෑ ගහලා ඉවරද? 
ඔයෙගොල්ෙලෝ කෑ ගහලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ මම කථා 
කරන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හිනා යන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්වා අපට අඬන්න ෙවන ෙද්වල්. හිනා යන ඒවා ෙනොෙවයි. 

ෙම් රෙට් ජනතාවට Greek Bondsවලින් සල්ලි නැති වුණා. මහ 
බැංකුෙව් කවුද ඒ වගකීම භාර ගත්ෙත්? මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
නැද්ද? විෙශේෂෙයන්ම බැංකුවත් ඉන්නවා. ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදෙල් -EPF එෙක්- මුදල් Hyatt Regency Hotel එකට 
ෙයෙදව්වා. ඒවාට වග කියන්න කවුරුවත් නැහැ. ෙම් අය ගැන ද 
ෙම් කියන්ෙන්? හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා, ඒ 
අය  ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන සංඛ්යා ෙල්ඛන මාරු කළ බව. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආර්ථික ඝාතකයින්. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 08  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අන්න ඒවා කෙළේ. ඒවා කෙළේ ආර්ථිකය ඝාතනය කරන්න 

කටයුතු කළ අයයි. "එතැන වැරැද්දක් නැහැ, මිනිස්සුන්ට ගැහුවාට 
කමක් නැහැ, අෙප් ෙහන්චයියලා ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න" කියලා 
ෙම් කියන්ෙන්. මහ බැංකු අධිපතිතුමා ඇතුළු මණ්ඩලෙයන් මම 
ඇහුවා,-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොරාෙගන් ද ඇහුෙව්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා තමයි ෙලොකුම ෙහොරාට සහෙයෝගය දුන්ෙන්. ෙලොකුම 

ෙහොරාට සහෙයෝගය දීලා දැන් ඇවිල්ලා එල්ලිලා ඉන්නවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙගදර යන්න කිව්ෙවොත් 
යන්න ෙවනවා. එච්චරයි ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාව 
පිළිගන්නවා ද නැද්ද? එතුමාව පිළිගන්නවා ද නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාව පිළිගන්නවා ද, නැද්ද? 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා පිළිගන්නවා ද, නැද්ද? [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවනවා, වාඩි 

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

 

[බාධා කිරීම්] ෙමතැනට පිනට ආව අය. [බාධා කිරීම්] පක්ෂයක් 
නැහැ. අහිගුණ්ඨිකයන් වාෙග් 

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

යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  පිනට ආව මිනිස්සු. පක්ෂයක් නැහැ. 
අහිගුණ්ඨිකයන් වාෙග්  

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

යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පිම්පියා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක තමයි, සන්ධානෙයන් පිම්පිෙයොත් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිල්ලා ඉන්නවා ෙන්.  [බාධා කිරීම්] අන්න ඒවාට වග කිව යුතු 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරිනුත් එතැනින් මාරු කරන්න 
ඕනෑ. නැතිනම්  මහ බැංකුව ෙකොෙහොමද පවත්වාෙගන යන්ෙන්? 
අපට රට ගැනයි හිතන්න තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකුවට බැරි නම් රට 
ආරක්ෂා කරන්න, ඒ නිලධාරින් ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ . සාක්ෂි 
දුන්නු අයට විරුද්ධව කියා කරනවා කියලා දැන් ෙම් සභාෙව් 
කිව්වා. අපි කවුරුත් ඒ සාක්ෂි දැකලා නැහැ. සාක්ෂි ඔක්ෙකෝම 
එකතු කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් තවම වාර්තාව නැහැ. මහ 
බැංකු ෙසේවකයන් එෙහම කියනවා නම් එය ෙබොරු කීමක්. එය ෙම් 
සභාෙව් වරපසාද කඩ කිරීමක්. ඒකයි මම කියන්ෙන්.   

පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ මහ බැංකුෙව් සිදු වුණු සෑම ෙදයක් 
ගැනම ෙසොයා බලන්න අප ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරනවාය කියා මම කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, -
[බාධා කිරීම්] විෙශේෂෙයන්ම මට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා අලුත් 
අයත් ෙමතැනට බඳවා ගන්න. ෙම් දූෂණවලට සමහර අයට 
නිශ්ශබ්ද ෙවලා ඉන්න සිදු වුණා; අෙනක් අය ඒවාට ගෑවුණා. 
අලුත් කට්ටියකුත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. අපි අලුත් අයත් බැංකුව 
ඇතුෙළේ හදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් අපට ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මුදල් වියදම් කරන්න තිෙබනවා. නමුත් 
මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. පාරවල් හදන්න ෙකොන්තාත් අත්සන් 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. මිනිසුන්ෙගන් 
ගනිපු ඉඩම්වලට රුපියල් බිලියන හාරසියක වන්දි ෙගවන්න 
තිෙබනවා. නමුත් ශතයක්වත් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ ජනතාවට 
සල්ලි ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් එකක් ගැනවත් මහ බැංකුෙවන් 
ෙහොයලා දීලා කියනවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] එදා කථා කරපු ආර්ථික සංවර්ධනෙය් 
පදනම නැති ෙවලා ෙන්. එදා අපට කිව්ෙව්, ඇෙමරිකාෙවන් මුදල් 
ෙදනවා, Federal Reserve Bank එෙකන් ෙපොලිය අය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලායි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් කිව්වා, චීනය ගැන. චීනය ශීඝෙයන් දියුණු 
ෙවනවා. චීනය එදා විශාල බරක්  ගත්තා. හැම දාම ඒ මට්ටෙමන් 
යන්න බැහැ. චීනය පතිසංස්කරණය කරනවා. චීනෙය් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය අ ඩු ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඇෙමරිකාව ශක්තිමත් වන විට ෙපොලිය අය කරන්න පටන් 
ගන්නවා. එතෙකොට ෙම් කමෙව්දය කඩා වැෙටනවා.  

ෙහොඳ ෙවලාවට ෙම් රෙට් ජනතාව පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වශෙයන් පත් 
කළා. ඒ වාෙග්ම පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් ඇති 
කර ෙගන ෙම් තත්ත්වයට කර ගහන්න අපට පුළුවන් වුණා. දැන් 
ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එන්න කැමැතියි, ආෙයෝජනය කරන්න 
කැමැතියි. අපි ෙම් තත්ත්වය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
මහ බැංකුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවය ඉටු වන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ සඳහා වුවමනා කරන නිලධාරින් නැත්නම්, මහ 
බැංකුව අෙනක් පැත්තට ෙගන යන අය අයින් කරන්ෙන් නැතිව 
ෙවන ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මා එක ෙදයක් කියනවා. ෙම් එක 
මාරු කිරීමක්වත් ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. අපි මහ බැංකුව 
ෙහොඳට හදලා ෙදනවා කියලා මා කියන්න කැමැතියි.  

449 450 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීවරුන් අරබයා ගරු 

අගාමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙනොගැළෙපන වචනයක් පාවිච්චි 
කළා. එය ඉතාම පහත් වචනයක්. අගාමාත්යවරෙයකුෙගන් 
කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන වචනයක්. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් ඉන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාට 
ඒ වචනය හරි වුණාට අෙනක් අයට ඒ වචනය හරි යන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] එතුමාට ඒ වචනය ගැළපුණාට අෙනක් අයට ඒ 
වචනය ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ වචනය 
ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ වචනය ෙම් ගරු 
සභාවට  නුසුදුසු වචනයක්. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 01. 

අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපි යනවා, ෙම් සභාෙවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා සභාෙව් කටයුතු 

කර ෙගන යන්න. 
 

සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය 
සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත : නියමය 

குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர 
உதவியளித்தல் சட்டம்: கட்டைள 

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 
ACT: ORDER 

[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව 
දැක්වීෙම් පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් 
අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජුනි මස 25 දිනැති අංක 
1920/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ ක රනු ලැබ, 2015.09.22 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය." 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සාපරාධී කාරණාවලදී 
අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගිතාව දැක්වීම පිළිබඳව ශී ලංකා 
රජය සහ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුම 
පකාරව එම පනෙත් 5(2) වගන්තිය යටෙත් මා විසින් කරන ලද 
නියමය ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මා ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2002 අංක 25 දරන සාපරාධී 
කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත සම්මත 
කර ගනු ලැබුෙව්, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් 
රාජ්යයන් ෙනොවන අෙනකුත් රාජ්යයන් සම්බන්ධව යම් කිසි රටක 
සිදු වුණු අපරාධයක් සම්බන්ධව අෙනකුත් ඊට සම්බන්ධ 
රාජ්යයන්හි සහෙයෝගිතාව ලබා ගැනීෙම් මූලික අරමුණ ඇතිවයි. 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් රටවල් අතර විෙශේෂෙයන්ම ඇති කර ගත් 
සම්මුති ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් 
ෙනොතිබුණත්, අද ෙලෝකෙය් සිදු වන අපරාධ දිහා බැලුවාම, සෑම 
රටකම තම තමන්ෙග් ෙද්ශ සීමාවලින් ඔබ්බට ගිය අපරාධ සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ නිසා රටකට හුෙදකලාව ෙම් අපරාධ 
පිළිබඳව සත්ය ෙසොයා ගැනීම, නඩුවක් තීරණය කිරීම, දඬුවම් 
කියාත්මක කිරීම බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ජාත්යන්තරව පිළිගත් රීති පද්ධතියකට අනුකූලව 2002 
අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව 
දැක්වීෙම් පනත ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එහි අවධාරණය කරලා තිෙබනවා, ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජික ෙනොවන රටවල් සම්බන්ධවයි ෙමය 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව, 
අපි මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවත් සමඟ එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, ගිවිසුම්ගතව තිෙබනවා ෙම් පනෙත් විධිවිධාන 
කියාත්මක කරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම චීනය ශී ලංකා රජයත් 
එක්ක දීර්ඝ කාලීන මිතත්වයක් පවත්වා ෙගන යන රටක්.  
ඉතිහාසෙය් පටන්, ඈත අතීතෙය් පටන් ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
සම්බන්ධතාවක් තබාෙගන සිටින මිත රාජ්යයක් වශෙයන්, ෙදරට 
අතර සිදු වන ගනු ෙදනුවල දියුණුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
රෙට් ජනතාවත් ෙම් රෙට් ජනතාවත් ෙදරට අතර යෑම් ඊම් කරමින් 
පසු ගිය වකවානුෙව් සම්බන්ධතා ෙබොෙහොමයක් දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ අතරතුර අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල වාෙග් 
ෙම් අය අතරත් නීතියට පටහැනි, නීති විෙරෝධි යම් යම් කියා සිද්ධ 
වන බව. එවැනි අවස්ථාවකදී අෙන්යෝන්ය වශෙයන් නීතිය 
කියාත්මක කරවා ගැනීම සඳහා තමයි ෙමම ගිවිසුම අපි ඇති 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. එය අපට කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන් ෙම් පනත යටෙත් කරනු ලබන නියමයක් මඟින් සහ 
එම නියමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට  සම්මත කර ගැනීම 
හරහායි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පනත අරමුණු කරන්ෙන්, සාපරාධී 
කාරණාවලදී විමර්ශන පැවැත්වීම, නඩු පැවරීම සහ ෙවනත් නීති 
කෘත්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ෙමම ගිවිසුම්වල අඩංගු 
විධිවිධානවලට අනුව එම ගිවිසුම් ඇති කර ගන්නා පාර්ශ්වයන් 
ෙවත ඉතා පුළුල් ආකාරෙයන් ෛනතික සහෙයෝගිතාවක් ලබා 
ගැනීමයි. ඒ අනුව ෙමම ගිවිසුෙම් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ස්වකීය 
ෙද්ශෙය් ජාතික නීති පද්ධතියට ෙමන්ම, ෙමම ගිවිසුෙම් අඩංගු 
විධිවිධානවලට අනුව, සාපරාධී කාරණාවලදී ඉතා පුළුල් කියා 
මාර්ග තුළින් අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගිතාව දැක්වීමට, කියා 
කිරීමට බැඳී සිටිනවා. ෙමම ගිවිසුෙම් අෙන්යෝන්ය  ෛනතික 
සහෙයෝගිතාව දැක්වීමට තැනැත්තන්ෙගන් සාක්ෂි ෙමෙහය වීම 
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සහ පකාශ ලබා ගැනීම, ෙල්ඛන වාර්තා දව්ය සහ ෙතොරතුරු 
සැපයීම, යම් සාපරාධී කාරණාවක් පිළිබඳව කරන විමර්ශනවලට 
සම්බන්ධ බවට සැක කරන ෙහෝ ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි ෙහෝ සහාය 
ලබා දීමට හැකියාවක් තිෙබන තැනැත්තන් සිටින ස්ථාන නිශ්චය 
කර ගැනීම සහ ඒ තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීම, යම් අපරාධ 
විමර්ශනයකට ෙහෝ කාරණයකට සම්බන්ධ දව්ය තිෙබන ස්ථානය 
නිශ්චය කර ගැනීම සහ එම දව්ය  හඳුනා ගැනීම, අධිකරණ 
ෙල්ඛන භාර දීම, විමර්ශනවලට ෙපනී සිටීමට සාක්ෂිකරුවන්ට 
පහසුකම් සැලසීම, සාක්ෂි තහවුරු කර ගැනීම පිණිස සිරභාරෙය් 
සිටින තැනැත්තන් තාවකාලිකව භාර දීම, - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇත.  
 

 අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව අෙනකුත් 

අරමුණු ෙලස  ෙම් කරුණුද පවතිනවා.    

ෙසෝදිසි කිරීම සහ තහනමට ගැනීම පිණිස කරනු ලබන 
ඉල්ලීම් ඉටු කිරීම, ආධාරවලින් ලත් මුදල් සහ උපකරණ 
රාජසන්තක කිරීම, ෙමම ගිවිසුෙම් විෂය පථය ඇතුළත ඉල්ලීම 
ලබන පාර්ශ්වෙය් ජාතික නීති පද්ධතියට පටහැනි ෙනොවන යම් 
ෙවනත් ආකාරයක සහායක් ලබා දීම. ෙමම අරමුණු තමයි ෙමම 
ගිවිසුම මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ඉල්ලීම ලබන පාර්ශ්වයක් විසින් ඉහත සඳහන් ආකාරයට 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් පතික්ෙෂේප කිරීමට හැකි වන 
අවස්ථා ෙමම පනෙත් විස්තර කර තිෙබනවා. එම අවස්ථා විධියට 
සලකනු ලබන්ෙන් එම ඉල්ලීම, ඉල්ලීම කරන පාර්ශ්වෙය් 
පරමාධිපත්යයට සහ ෙහෝ ජාතික ආරක්ෂාවට හානිකර වන්ෙන් 
නම්, නැතෙහොත් යම් තැනැත්ෙතකුෙග් වර්ගය, සත්ී පුරුෂභාවය, 
ජාතිය, ජන්මය ෙහෝ ෙද්ශපාලන මතය නිසා එම තැනැත්තාට නඩු 
පැවරීමට සහාය ලබා ගැනීම පිණිස ෙහෝ එවැනි යම් ෙහේතුවක් 
නිසා එම තැනැත්තන්ෙග් තත්ත්වයට අගතියක් සිදු කිරීමට සහාය 
ලබා ගැනීම පිණිස ෙහෝ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට විශ්වාස 
කිරීමට පමාණවත් කරුණු  පවතින අවස්ථාවක. එෙමන්ම ඉදිරිපත් 
කරන ඉල්ලීම ෙද්ශපාලනික ස්වභාවයකින් යුක්ත වරදක් සඳහා 
කරන ලද ඉල්ලීමක් වීම.  ෙමම ගිවිසුෙම් විධිවිධානවලට අනුව 
ෙමම ගිවිසුෙම් පාර්ශ්වකරුවන් වන එක් එක් රටවල 
ජනාධිපතිවරයාට ෙහෝ අගමැතිවරයාට අඩන්ෙත්ට්ටම් කිරීමට 
තැත් කිරීම, අඩන්ෙත්ට්ටම් කිරීම, ඝාතනය කිරීමට තැත් කිරීම සහ 
ඝාතනය කිරීම වැනි වැරැදි ෙද්ශපාලනික ස්වරූපයක් ගන්නා වැරැදි 
ෙලස ෙනොසැලකිය යුතු ෙසේ සැලෙකනවා.   

ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම යුද හමුදා නීතියට ඇතුළත් වන 
වරදක් වීම, ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම ෙමම ගිවිසුෙම් විධිවිධානවලට 

අනුකූල වන ෙලස ඉදිරිපත් ෙකොට ෙනොතිබීම, ඉදිරිපත් කරන ලද 
ඉල්ලීම අදාළ චූදිත තැනැත්තාට එෙරහිව දැනටමත් නඩු කටයුතු 
විභාග ෙකොට වරදකරු කිරීමට ෙහෝ නිෙදොස් කිරීමට ෙහෝ නිදහස් 
කිරීමට ෙහේතු සමාන වරදක් ෙහෝ ඒ චූදිත තැනැත්තාට ෙපොදු 
සමාව දීමට ෙහේතු වූ සමාන වරදක් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද 
ඉල්ලීමක් වීම, යම් ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීම ඉල්ලීම ලබන පාර්ශවෙය්  
ජාතික නීති පද්ධතියට පටහැනි වීම, වරදක් සංයුක්ත වන බවට 
අදහස් කරන කියාවක් ෙහෝ ෙනොකර හැරීමක් ඉල්ලීම ලබන 
පාර්ශ්වෙය් අධිකරණ බලසීමාව තුළ සිදුවී ඇති විටකදී වරදක් 
සංයුක්ත වන බවට වන වරදක් සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කිරීම සඳහා සහාය ලබා ගැනීම පිණිස කරන ඉල්ලීමක් 
ලියවිල්ලක් මඟින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එෙසේ වුවද යම් හදිසි 
අවස්ථාවකදී ඉල්ලීම ලබන පාර්ශ්වය විසින් අදාළ ඉල්ලීම ෆැක්ස් 
මඟින් ෙහෝ විද ත් තැපැල් මඟින් භාර ගැනීමට විධිවිධාන සලසා  
ඇත.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම ගිවිසුම      සාරාංශයක් 
විධියට මම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ෙමම ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අනුකූලව ශී ලංකාවත්, ශී ලංකාෙව් මිත රටක් වන චීන  මහජන 
සමූහාණ්ඩුවත් ෙමම නියමය  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත 
කරනු ලබන අවස්ථාෙව් සිට අනුගමනය කිරීමට බැඳී සිටින 
නීතියක් බවට පත් ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 ජූනි 25 වන 
බහස්පතින්දා මා විසින් ෙමම නියමය අංක 1920/27 අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ අතර, ෙමම අවස්ථාෙව්දී එම 
නියමය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙදන ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

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

 
[2.20 p.m.] 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, this Order is being brought in to 

Parliament for the reason that China is not a 
Commonwealth country and consequently, the provisions 
of  the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, No. 
25 of 2002 could be made applicable only on the Minister 
making an Order, which Order the Minister has made in 
the Gazette Notification referred to in this Order. 

I do not know, Sir, what the criminal activities are, 
which are going to be inquired into in China - a non-
Commonwealth country - under the provisions of this Act 
and this Order. But,  I want to use this opportunity to 
refer to certain matters pertaining to other countries, even 
Commonwealth countries, when I feel that the 
Government activities, if I might say so, have not been 
adequate or have been wanting.   
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It is believed, Sir, that during the tenure of the former 
Government, many persons who committed grave crimes 
in this country were able to find their exit from this 
country without difficulty. It would also appear that  
departure of some of these persons from this country was 
in fact facilitated by the Government. Some of these 
criminals that were here, are living in comfort in some 
Western countries, which are Commonwealth countries, 
to which the provisions of this Act would be applicable.  

I remember, Sir, my Colleague, the late Hon. Joseph  
Pararajasingham, was gunned down during Christmas 
mass in Batticaloa. In fact, I met him before he left and 
advised him not to go to Batticaloa. But, he wanted to 
attend Christmas mass in Batticaloa. He went to 
Batticaloa and was gunned down. The name of the person 
who gunned him down was given to the former 
Government. It was given to very high personages in 
Government and they were aware of that person. But that 
person was not taken into custody and sometime later, 
that man was able to leave this country and now he is 
living abroad.  

There are several such criminals who have been able 
to flee this country and what action is being taken by your 
Government to bring these offenders to book? Good 
governance must also mean that the horrible 
consequences of bad governance in the past are remedied 
by necessary action on the part of this Government. So, I 
would think that this is a matter in regard to which the 
Hon. Minister must give his mind and he must consider 
the question of taking action against such persons.  

There is another matter that I want to refer to. While 
such people are able to get away and while we have had 
persons who have committed grave crimes in this 
Parliament, even in Cabinet positions; young men picked 
up for trivial offences - who were in custody at the time 
the war came to an end - continue to be in custody almost 
seven years after the war has come to an end. Some of 
them are being charged. I cannot understand why all these 
persons have been kept in custody. In fact, this is a matter 
that has become a matter of concern even to the 
international community; the matter has been talked about 
in the international community. 

I believe that there is some reference to this matter 
even in the Resolution and in the Report that was 
submitted on the basis of an inquiry conducted by the 
Commissioner for Human Rights at the Human Rights 
Council. I want to ask the Hon. Minister, why these 
young persons were taken into custody for trivial matters? 
Please, do not look at it legally and be legalistic. Look at 
it in a practical sense. It is high time that this is brought to 
an end and these persons are released and reintegrated 
with society and become a part of normal society.  I think 

this is a matter in regard to which the Hon. Minister 
should pay his attention to.  I know he has been spoken 
to; I know the matter is under consideration, but it is a 
matter of deep disappointment to us that no action has 
been taken to enable these young persons to be released.  
I would appeal with the Hon. Minister not merely to take 
appropriate  action in regard to criminals who have fled 
this country, but also to take appropriate action to release 
these young persons who have been held in custody - it is 
not a large number but several young persons - in my 
respectful submission, without adequate justification,  
given all the circumstances over too longer period of 
time.  

Thank you, Sir.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The Hon. Eran Wickramaratne - [Pause]. Not here. 

The Hon. Ajith P. Perera - [Pause]. Not here. Then, the 
next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva.  

[අ.භා. 2.26] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාපරාධී කියා 

සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු ෛනතික කියා මාර්ගවලට සහෙයෝගීතාව 
දැක්වීම පිළිබඳව ශී ලංකා රජය සහ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව අතර 
ඇති කර ගත් ගිවිසුමට එකඟත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අද දින ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා විසින් සාපරාධී කාරණාවල දී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නියමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනීමට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී එයට අපෙග් සහෙයෝගය ලබා දීම සඳහා වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්නට මා කැමැතියි.  

ඊට පථමෙයන්, 8වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට 
පළමුවන වතාවට විනාඩි කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලැබුණු ෙම් අවස්ථාෙව් දී යමක් සඳහන් කළ යුතුයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. 2010 දී මා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පළමු වරට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණා. 2015 මහා මැතිවරණයට තමයි 
පළමුවන වතාවට මා ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාව මනාප ඡන්ද 
1,14,147ක් ලබා දීලා මාව තුන්වන ස්ථානයට පත් කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ඒ සියලු ෙදනාටම මාෙග් ස්තුතිය, කෘතඥතාව පුද 
කරන්න මා කැමැතියි. ෙමම ජයගහණය 1977න් පසුව මෙග් 
ෙකෝට්ෙට් ආසනෙයන්  එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැබූ විශාලම 
ජයගහණය හැටියටත්  සනිටුහන් කරනවා. ඒ සියලු ෙදනාටමත් 
මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමන අතර,  ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් මාෙග් 
 සම්පූර්ණ ෛධර්ය ෙයොදවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා කරන්නත් මා 
ෙපොෙරොන්දු වනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් දී සාපරාධී කාරණා පිළිබඳව කථා කරන 
ෙකොට අෙප් මතකයට එන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී 
දූෂණය කරපු, ෙහොරකම් කරපු, වංචා කරපු මුදල් ෙනොෙයකුත් 
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පුද්ගලයන් ශී ලංකාෙවන් බැහැරට   ෙගන ගිහින් ෙනොෙයකුත් 
තැන්වල තැන්පත් කරලා, ඒවා නැවත ෙගනවිත් සමහර 
අවස්ථාවලදී ආෙයෝජන හැටියට ෙපන්වා සම්මත කියාවලියට 
පරිබාහිරව වැඩ කරනවා. එවැනි පසු බිමක  තමයි  අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්ෙන්. චීනය සමඟ 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක ෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් සමඟ අෙප් 
අෙන්යෝන්ය සම්බන්ධතාව ෙගොඩ නඟා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
චීනයටත් වඩා මුදල් විශුද්ධිකරණය කරන සමහර රටවල් 
තිෙබනවා. සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්, සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් 
සමඟ වැඩ කරපු ව්යාපාරිකයන්, ඒ වංචා කරපු, දූෂණය කරපු 
සල්ලි ෙම් විධියට වංචා සහගතව පරිහරණය කරනවා. ගිය සතියට 
කලින් සතිෙය් අපි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟත් ෙමවැනි 
සහෙයෝගිතා සම්බන්ධතා ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තා. ඒෙක් මූලික 
පරමාර්ථය කුඩු ව්යාපාරිකෙයෝ, ජාවාරම් කරන පුද්ගලෙයෝ, 
සංකීර්ණ අපරාධවලට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන පුද්ගලෙයෝ 
පිළිබඳව ෙසවීමට ඔවුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමයි.  ඒ වාෙග්ම එම 
ආයතන සමඟ එකට වැඩ කරමින් ඔවුන්ෙග් එම ආයතනවලින් 
අෙප් රෙට්  ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් -ඒ නීතිය කියාත්මක කරන 
නිලධාරින්ෙග්- දැනුම තවදුරටත් වැඩි කර ගන්නත් ඒක 
අවස්ථාවක් කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකට 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2.6ක පදානයකුත් අපට ලබා ගන්න 
හැකි වුණා. ඒ නිසා ෙමවැනි නීති අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර 
ගැනීම හරහා අපට පුළුවන් ෙවනවා, ෙම් ෙහොරු ඇල්ලීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ජනතාවට දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න.   

කවදාද ෙම් ෙහොරු අල්ලන්ෙන්, ෙකෝ ෙම් ෙහොරු, ෙහොරුන්ට 
ෙමොකද වුෙණ් කියන පශ්නය ජනතාව අෙපන් අහනවා. ජනතාවට 
අපි කියනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක බස් එකක පික් ෙපොකට් 
ගැහුව මිනිෙහක් ෙහොයනවා වාෙග් ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි 
කියලා. ෙම්වා සංකීර්ණ අපරාධ. ෙම්වා අන්තර් ජාතික අපරාධ. ෙම් 
සල්ලි ෙහොයන්න තිෙබනවා. ෙම් සල්ලි, සමහර ෙවලාවට 
ලංකාෙව් බැංකුවල ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් සල්ලි තැන්පත් 
කරපු බැංකු තිෙබන්ෙන් පිට රටවල. සමහර අවස්ථාවලදී අපි ඒ 
රටවල් සමඟ තිෙබන සම්බන්ධතාව මදි, ඒ රටවල බැංකුවල 
හංගලා තිෙබන සල්ලි පිළිබඳව අෙප් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා 
ෙහොයන්න. ඒ අවස්ථාවලදී අපට ඔවුන්ෙග් රජෙය් අනුමැතිය ලබා 
ගන්න ෙවනවා. එෙහම අවස්ථාවලදී ෛනතික එකඟතාවක් 
නැත්නම් අ ෙප් රටත්, අපි ෙහොයන සල්ලි තිෙබන බැංකුව තිෙබන 
රෙට් රාජ්යයත් අතර අපහසුතාවන්වලට පත් ෙවනවා. ෙමොකද රාජ 
තාන්තිකව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න බැරි නිසා.  

ෙමවැනි ගිවිසුම්, ෙමවැනි එකඟතා අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද 
ෙහොරු අද එක තැනක නැහැ. අද ලංකාෙව් ඉන්න ෙහොරා ෙහට 
ෙවන තැනක ඉන්නවා; අනිද්දා තවත් රටක ඉන්නවා. ඔය 
ආකාරයට ෙහොරු රට රටවලට යනවා. ඊටත් වඩා අන්තර් ජාලය 
හරහා, internet banking හරහා ෙම් සල්ලි ෙනොෙයකුත් තැන්වලට 
විසිරිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ෙම් 
දවස්වල කරන පරීක්ෂණ ගැන කියන්න පුළුවන්. අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.  

සමහර රටවල ෙකොම්පැනි තිෙබනවා. ඒ ෙකොම්පැනි ඇතුෙළේ 
තව ෙකොම්පැනි තිෙබනවා. ඒ ඇතුෙළේ තිෙබන ෙකොම්පැනි ඇතුෙළේ 
තවත් ෙකොම්පැනි තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ෙකොම්පැනි ඇතුෙළේ, 
ෙකොම්පැනි ඇතුෙළේ ෙකොම්පැනි දාලා තිබීම නිසා ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ කරන කට්ටිය ඉතාමත්ම අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා, 
කවුද ෙම්ෙක් ඇත්ත අයිතිකාරෙයෝ කියලා ෙහොයා ගන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමතුමා දන්නවා ද දන්ෙන් නැහැ, ඒවා ගැන කිව්ෙව්. මම 
හිතන හැටියට එතුමා ෙකොෙහේ හරි තිබිලා කියවලා කියපු ෙදයක් 
ෙවන්න ඇති. මම නම් හරියට දන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි ගිවිසුම්වල 

අවශ්යතාව එදාට වඩා අද වැඩියි කියන මතය මම දරනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

34ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.35] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

නියමය ගැන කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.                        
ශී ලංකාව සහ චීන රජය අතර ෙගොඩ නැ  ෙඟමින් තිෙබන ෙම් 
සබඳතාව සහ ඔවුන්ෙග් ෙම් විධිවිධාන පනවා ගැනීම සඳහා දරන 
පයත්නය පිළිබඳව විශාල විෙරෝධයක් ෙහෝ විශාල සාකච්ඡාවක් 
ෙහෝ ෙම් සභාෙව් පැන නඟීවි කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් අධිකරණ 
අමාත්යාංශයයි. ඒ නිසා අෙප් රෙට් නීතිෙය් විධානය, ආධිපත්ය 
තහවුරු කිරීෙම්දී ෙමම අධිකරණ අමාත්යාංශයට සැලකිය යුතු 
කාර්ය භාරයක් පැවෙරනවා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමම අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවුණත් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අෙප් අධිකරණ පද්ධතියටයි ඒ කාර්ය 
භාරය පැවෙරන්ෙන්. ෙමම ආයතන තුෙන් කියාකාරිත්වය මත 
තමයි, අෙප් රෙට් නීතිෙය්, විධානෙය් ආධිපත්ය තහවුරු කළ හැකි 
වන්ෙන්. මා හිතන විධියට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අද 
කථා කිරීම ෙයෝග්ය නැහැ. ෙමොකද, ෙමම අමාත්යාංශයට එය 
ඇතුළත් ෙනොවන නිසා. ඒ නිසා මම වඩාත් වැඩිෙයන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඇති වී තිෙබන 
කඩා වැටීමත්, එය අෙප් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට 
ඇති කර තිෙබන බලපෑම පිළිබඳවත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය යුක්තිය පසිඳලන ස්ථානයක් ෙලස අප 
කිසිෙසේත්ම සලකන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, නීතිය ඉටු කරන තැනක 
මුළුමනින්ම යුක්තිය පසිඳලනවා යයි කියන මුළාවක අප නැහැ. ඒ 
නිසා අපට ෙම් අධිකරණ කියාවලිය පිළිබඳව, ෙම් අධිකරණෙය් 
කියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව, අෙප්ම වූ දැක්මක් සහ අෙප්ම වූ 
සමාෙලෝචනයක් තිෙබනවා. ෙම් අධිකරණ පිළිබඳව, නීති 
කෘත්යයන් පිළිබඳව විශාල උත්තරීතරත්වයක් ෙගොඩනඟා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් පාලක කණ්ඩායම්ම තමයි. ඒ නිසා ෙම්වා අපි 
උත්තරීතරත්වයට ෙගොඩ නඟන ලද ආයතන ෙනොෙවයි. ෙම්වා 
පාලක කණ්ඩායම් විසින් උත්තරීතරත්වයට ෙගොඩනඟා තිෙබන 
ආයතනයි. ෙම් ආයතන පිළිබඳ අපට විවිධ අදහස්, ෙවනස් 
දැක්මක් තිබුණත් මා දැන් ෙම් සාකච්ඡාව පටන් ගන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම උත්තරීතරත්වයට නංවා තිෙබන ෙමම 
ආයතන පිළිබඳවයි.  

පළමුෙකොටම අපි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගනිමු. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සෑම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකටම බඳවා ගැනීෙම් කම ෙව්දයක් තිෙබනවා. 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එහි පහළම නිලධාරිෙයක් වුවත් 
බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගුරුවරයකු බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. අධිකරණ ඇමතිවරයාෙගන් මා දැනගන්න කැමැතියි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය කුමක්ද?" 
කියා. එය මුළුමනින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට පමණක් සීමා වී 
තිෙබනවා. මීට ෙපර ෙමවැනි ෙදපාර්තෙම්න්තු තිබුණා.  

එකක් තමයි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව. තාත්තා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කළා නම්, පුතාටත් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රස්සාව හම්බ ෙවන යුගයක් තිබුණා. තාත්තා 
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කළා නම්, පුතාටත් 
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රස්සාවක් ලබාගන්න පුළුවන් 
යුගයක් තිබුණා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් අඩුම තරමින් ඒ යුගයන්ෙගන් මිදී 
තිෙබනවා. මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආදි ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට තාත්තාෙගන් පුතාට 
එන, පුතාෙගන් පුතාෙග් පුතාට එන, පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට 
එන බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයත් දැන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි මම අහනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් කමෙව්දය 
ෙවනස් වුණා ද කියලා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව දුරටත් අර 
පැරැණි දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිෙයන් 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය තමයි පධාන වශෙයන් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කඩා වැටීමට මූලික ෙහේතුව බවට 
පත්වී තිෙබන්ෙන්. සිටින නිලධාරි මහත්වරුන් ගැන ෙනොෙවයි මා 
ෙම් කියන්ෙන්. බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්ද පිළිබඳව, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින නිලධාරින් සහ හිටපු නිලධාරින් 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. ෙල් ඥාතිත්වය මත තමයි ෙබොෙහෝ දුරට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිරී තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ෙල් ඥාතිත්වය 
මත පදනම් වූ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් රෙට් නීතිමය 
කටයුතු සඳහා සාධාරණ මැදිහත් වීමක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව යළි 
පුළුල් පතිසංස්කරණයකට ලක් කළ යුතුයි. අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට අද 
ඔප්පු කරමින් තිෙබන්ෙන් එයයි. පවතින ආණ්ඩුව ඉතා ෙහොඳින් 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, ජනවාරි මාසෙය් 8වන දාත්, 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වන දාත් ලබා දීපු ජන වරම. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මුළු පළාත් සභාවලම ඡන්ද එකතු කළත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබුෙණ්, ඡන්ද ලක්ෂ 22යි. හැබැයි ඒ 
ඡන්ද සංඛ්යාව ලක්ෂ 50 දක්වා වැඩි ෙවනවා. 2010 වසෙර්දී                                           
අප සියලුෙදනා එකතු වී සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට ලැබුෙණ් ඡන්ද ලක්ෂ 42යි. 2010 දී සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලාත් ඡන්ද ලක්ෂ 42ක් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට ලැෙබන 
ෙකොට, පැවැති පළාත් සභා ඡන්ද සියල්ෙලන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්යාව ලක්ෂ 22ක් වන ෙකොට, මහා 
මැතිවරණෙය්දී ඡන්ද ලක්ෂ 50ක් ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒවා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ම පාරම්පරික ඡන්ද ෙනොෙවයි. ෙගොඩ 
නැ ෙඟමින් තිබුණු, ෙගොඩ නඟා තිබුණු රාජපක්ෂ පාලනයට 
එෙරහිව, ඊට වඩා ෙවනස් වුවමනාවක් ෙවනුෙවන් ඡන්දදායකයන් 
ඡන්ද ලබා දුන්නා.       

තමුන්නාන්ෙසේලාට 1977 ආණ්ඩුවක් ලබා දුන් ආකා රෙයන් 
ෙහෝ 2001 ආණ්ඩුවක් හදා ෙදන්න ජනතාව ඡන්දය දුන් ආකාරයට 
ෙහෝ ෙනොෙවයි ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා ජනාධිපති ධුරෙය් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා සිහසුන් ගත කෙළේත්, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහතා අගාමාත්ය ධුරෙය් වාඩි කෙළේත් කියන කාරණය 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙවන දාට වඩා 
වැඩිෙයන් ජනතාවෙග් අරමුණු, ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන්, 
ජනතාවෙග් වුවමනාවන් වඩාත් ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු 
මැතිවරණයක් තමයි අෙගෝස්තු මස 17 වැනි දාත්, ජනවාරි, මස 8 

වැනි දාත් පැවතුෙණ්. එහි පධානම කාර්යයක් තිබුණා. පැවැති 
රාජපක්ෂ පාලනය අෙප් රෙට් නීතිය, අෙප් රෙට් නීතිය පසිඳලන 
ආයතන මුළුමනින්ම කඩා වට්ටපු අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයක් 
තිබුණා. ඊට එෙරහිව තමයි ජන වරම ලැබුෙණ්.  මම කියනවා, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට.  ඔබට ලැබී 
තිෙබන්ෙනත් ඒ ජන වරම; ඔබට පිටුපස තිෙබන්ෙනත් ඒ ජන 
වරම. ඒ ජනවරමට පටහැනිව, ඒ ජන වරම ෙනොසලකා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කටයුතු කරන්න අයිතියක් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනි දාත්, 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17 වැනි දාත් ජන වරම්වලින් ලබා දී තිෙබන 
පකාශනය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙත්රුම්ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඇයි? පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
හැසිරවීමත් ෙහේතු සාධක වුණා, රාජපක්ෂ පාලනය බිඳ වට්ටන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, චන්දන කතිආරච්චි හිටපු 
මන්තීවරයාට 1996 සමුපකාර ඡන්දයකදී මිනිසුන් ෙදෙදෙනකු 
ඝාතනය කළා කියා ඝාතන නඩුවක් තිබුණා. ඒ නඩුව 2012 දක්වා 
ඇහුවා. ආසන්න වශෙයන් අවුරුදු 16ක්  නඩුව ඇහුවා.  අවුරුදු 
16කට පස්ෙසේ අධිකරණයට ගිහින් කියනවා, "නඩුව පවත්වාෙගන 
යන්න සාක්ෂි නැහැ, ෙචෝදනාවන් නැහැ" කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අවුරුදු 16ක් ෙචෝදනාවක් නැතුව, සාක්ෂි නැතුව 
නඩු ඇහුෙව් ෙකොෙහොමද? ඊට පස්ෙසේ ෙචෝදනාවන් ෙවනස් 
කරනවා.  ඝාතනයකට වැරැදිකරු වුණ අය,  ෙචෝදනා ෙවනස් කර 
අවුරුදු ෙදකකට ඇඟ බඳිනවා. ඔන්න නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉතිහාසය. එය තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනි දා 
පතික්ෙෂේප කෙළේ.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මියැදුණත් 
ඒ අයෙග් ඉතිහාසය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් ගත ෙවන්න 
ඕනෑ.  

හිටපු අබ්දුල් කාදර් අමාත්යවරයා  එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරනෙකොට සමෘද්ධි 
මුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳ නඩුවක් තිබුණා. සමෘද්ධි මුදල් අරෙගන 
රාමසාන් උත්සවෙය්දී මුස්ලිම් ජනතාවට සහල් ෙබදන්න කියා 
වියදම් කර තිබුණා.   

කෙඩ් මුදලාලි සාක්ෂි දීලා තිබුණා, "ෙචක්පත මාරු කර සල්ලි 
ගත්තා, හාල් ගත්ෙත් නැහැ" කියා. එය පැහැදිලි සාක්ෂියක්. අවුරුදු 
ගණනාවක් නඩුව ඇහුවා. මට මතක හැටියට 2002 සිට  ආසන්න 
වශෙයන් 2012 වසර දක්වා ෙම් නඩුව සැලකිය යුතු කාලයක් 
ඇහුවා. අබ්දුල් කාදර් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරයා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ආණ්ඩුවට එකතු වුණා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගිහිල්ලා අබ්දුල් කාදර් 
මන්තීවරයාෙග් නඩුව ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. එතෙකොට නඩුව 
පැවරුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඔහු විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු බවට පත් 
ෙවලා ඉන්න ෙකොට නඩුව පැවෙරනවා. ආණ්ඩුෙව් 
ෙකොටස්කරුෙවකු බවට පත් ෙවන ෙකොට සාක්ෂි නැහැ කියා 
නඩුව ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. නීතිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එය මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලනයට 
නතු කර ගත්ත ආයතනයක් බවට පත් වුණා.  

නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා නීතිඥෙයකු හැටියට 
කටයුතු කරන ෙකොට ඔහුම ෙපනී හිටපු නඩුවක් තමයි ආණ්ඩුවට 
බදු වංචා කිරීෙම් නඩුව. ෙකොම්පැනියක් ආණ්ඩුවට විශාල 
පමාණයක බදු වංචා කර තිබුණා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
නඩුව පවරා තිබුණා. ඒ ෙකොම්පැනිය ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටිෙය් 
නීතිඥ ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා. හැබැයි, ඔහු නීතිපති බවට පත් 
ෙවනවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු ෙකනා 
නීතිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව්. ෙකොම්පැනිය ෙවනුෙවන් ෙපනී 
හිටිෙය් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා. ඔහු නීතිපති වුණාට පස්ෙසේ 
ෙමොකද වුෙණ්? ඔහු ෙපනී හිටපු සමාගම එහා පැත්ෙත්. නීතිපතිත් 
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ඔහුමයි. නඩුව සමථකරණයකට ෙගෙනනවා. ආණ්ඩුවට ෙකෝටි - 
පෙකෝටි ගණනක හානියක් සිද්ධ වනවා. ෙම් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අපකීර්තිමත් ඉතිහාසය තමයි ජනවාරි මාසෙය් 
08 වැනි දා පරාද කෙළේ. ඒ නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන වුවමනාවක්; 
හස්තයක ෙමෙහය වීමක් ෙවනුවට රෙට් ජනතාවට යුක්තිය සහ 
සාධාරණය ඉටු කර ගැනීම සඳහා තමන්ට පැවරී තිෙබන කාර්ය 
භාරය ඉටු කළ යුතුයි කියා. නීතිපති  ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ කාර්ය 
භාරය ඉටු කරනවා ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ජනවාරි 
මාසෙය් 08 වැනි දා ජන වරම නිවැරැදි ෙලස ෙත්රුම් ගත්තා නම් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිසියාකාරෙයන් කටයුතු කළ යුතුව 
තිබුණා. නමුත්  කටයුතු කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තමයි ෙක්පී අත්අඩංගුවට ගන්න නඩුවක් 
පැවරිය යුතුව තිබුෙණ්. ඇයි, ඒ?  ෙක්පී කියන පුද්ගලයාත් සමඟ 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවරයක්  ෙහෝ තරහක් ෙහෝ ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානය බලවත් සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් බවට පත් 
ෙවන්න සාධක තුනක් බලපෑවා. එක සාධකයක් තමයි ඔවුන් සතුව 
තිබුණු මුදල්. ෙදවැනි සාධකය තමයි ඔවුන් සතුව තිබුණු අවි බලය. 
තුන්වැනි සාධකය ඔවුන් සතුව තිබුණු ජාත්යන්තර සබඳතා. ෙම් 
කරුණු තුනම සම්පූර්ණ කරන්න කුමරන් පද්මනාදන්ෙගන් විශාල 
දායකත්වයක් තිබුණා. අවි ආයුධ එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සපයා 
ෙදන්න ෙක්පීෙගන් විශාල දායකත්වයක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
සබඳතා ෙගොඩ නඟන්න ෙක්පීෙගන් විශාල දායකත්වයක් 
තිෙබනවා. මුදල් යවන්න ෙක්පීෙගන් විශාල දායකත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානය  ෙමවැනි පබල සන්නද්ධ 
ව්යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය වන්න ෙක්පී කියන පුද්ගලයාෙග් 
දායකත්වය විෙශේෂයි. ඒ නිසාම තමයි එල්ටීටීඊ නායක පභාකරන් 
ඝාතනෙයන් පසුව එල්ටීටීඊ නායකත්වය බවට කුමරන් 
පද්මනාදන් පත් වන්ෙන්. කුමරන් පද්මනාදන් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාට පස්ෙසේ අප ට නිරාකරණය කර ගන්න ඉතිහාසයක් නැද්ද? 
ඔහු සාධාරණ, නිදහස්  -විවෘත- අධිකරණයක් හමුවට ෙගනැල්ලා 
ෙම් රටටත්, ජාත්යන්තරයටත් එළිදරව් කර ගත යුතු කරුණු නැද්ද?  
අවි ආයුධ ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටවල් අප ෙවනුෙවන්  අවි 
ආයුධ හදන්ෙන් නැහැ. බලගතු යැයි කියා අද අපට මානව හිමිකම් 
ගැන සාකච්ඡා කරන, ෙද්ශනා කරන රාජ්යයන් තමයි අවි ආයුධ 
හදන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙදකක් තිෙබනවා. එක 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තමයි නීත්යනුකූල අවි ෙවෙළඳ ෙපොළ. ෙදවැනි 
එක තමයි නීති විෙරෝධි අවි ෙවෙළඳ  ෙපොළ. එෙහනම් ෙක්පී කියන 
පුද්ගලයා විවෘත අධිකරණයකට කැඳවා පාෙපෝච්චාරණය කර ගත 
යුතු නැද්ද? අපි විමසා බැලිය යුතු නැද්ද, ජාත්යන්තර නීති විෙරෝධි 
අවි ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඔබ අවි ෙහොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා. 
ඒක රටටත් වැදගත්, ෙලෝකයටත් වැදගත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන් මුදල් උපයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? එය දැන ගන්න ඕනෑ. අද 
මානව හිමිකම් පිළිබඳව කථා කරන රාජ්යයන් ෙමොන තරම් 
පමාණයක් එම සංවිධානෙය් පුද්ගලයන් පිටු පස්ෙසේ හිටියාද කියා 
අපි දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? ඔවුන්ව විවෘත අධිකරණයට කැඳවීම 
ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරයක්. හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරමින් 
සිටින්ෙන්? ආණ්ඩුව මුළුමනින්ම ඒ පරිච්ෙඡ්දය වහනවා. ඒ නිසා 
තමයි ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට අපි ගිහින් ෙක්පීව අත් 
අඩංගුවට ගන්න කියා අධිකරණය හමුෙව් නඩුවක් දැම්මා. ෙමොකද,  
එහා අසුෙන් වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
ෙක්පීට සැප පහසුකම් ෙදනවා කිව්වා. ෙක්පීෙග් ෙකෝකියා ෙගනත් 
ෙදන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා කිව්වා. ෙක්පීව විසුම්පාෙය් නතර කර 
තිෙබනවා කිව්වා. ෙම් ඔක්ෙකෝම කර තිෙබන්ෙන් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ කිව්වා. ඒවා තමයි රනිල් විකමසිංහ මහත්තයලා බලය 
ලබා ගැනීම සඳහා රටට ඉදිරිපත් කරන ලද මත. හැබැයි, සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 

නඩුව දැම්මාට පස්ෙසේ ගිහින් කියනවා, "ෙක්පීව අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට තරම් පමාණවත් සාක්ෂි නැහැ." කියා. සාක්ෂි නැත්නම් 
මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා අල්ල ෙගන ආෙව් ෙමොකටද? තව ටික 
දවසක් යන ෙකොට ෙක්පී ගිහින් මානව හිමිකම් නඩුවක් දමයි, 
"තමන් හිටපු පෙද්ශෙයන් බලහත්කාරෙයන් පැහැර ෙගන ආවා." 
කියා. එක ෙන් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉන්ෙන් ෙමොකටද? ආණ්ඩුවට 
දුන්නු ජන වරම ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ජන වරම ෙත්රුම් 
අරෙගන නැහැ.  ඒ විධියටයි ෙම් ආණ්ඩුව හැසිෙරන්ෙන්. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාවෙග් තිෙබන ජන වරෙම් බලය, අදහස 
සහ අරමුණ ෙත්රුම් අරෙගන නැතුව හැසිෙරමින් තිෙබනවා. 
ෙක්පීෙග් සිද්ධිය විතරක්ද ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ඇයි, 
"ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" ගනු-ෙදනුව. හරි පැහැදිලියි. ෙම්ෙක් සඟවන්න 
කරුණු නැහැ. මම මීට ෙපරත් එකින් එක කිව්වා. මා නැවතත් 
කියන්නම්.  

"ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණ ෙමෙහය වූෙය් වසන්ත නවරත්න 
බණ්ඩාර කියන අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා. 
අගමාත්යවරයා ඉන්න සාකච්ඡාවකදී ඔහු කිව්වා, "ඔහුෙග් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 30යි, ෙම් අවුරුදු 30ක ෙසේවා කාලය ඇතුළත ඔහු 
සිදු කළ පරීක්ෂණය අතරින් අපරාධමය හා දූෂිතම ගනු-ෙදනුව 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව" කියා. ෙම් මෙග් වචන ෙනොෙවයි. 
අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර 
මහත්මයා අගමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඉදිරි පිට පකාශ 
කරන ලද වචන. ඔහු වාර්තාවක් හැදුවා. ෙම් දූෂිත ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳව පස්ෙසේ ෙහොයන්න. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කියන්න, මුදල්  විශුද්ධිකරණ පනත යටෙත් නඩු දාමු කියලා. හරි 
ඒක ෙහොයමු, මුදල් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව. හැබැයි, ෙමතැන අවි 
ආයුධ තබා ගැනීම පිළිබඳව අපරාධ නඩුවක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව තමයි වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමා පකාශ 
කරන්ෙන්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු - ෙදනුවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 
පස් ෙදෙනක් නම් කරනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපතිවරයා, 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා, රක්නා ලංකා ආයතනෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයා සහ තවත් ෙදෙදෙනක් ඇතුළුව පස් 
ෙදෙනක් නම් කරලා, ෙම් පස්ෙදනාම අත් අඩංගුවට ෙගන 
පරීක්ෂණ කරන්න CID එකට නිෙයෝගයක් ෙදන්න කියලා එතුමා 
කියනවා. ෙම්ක තමයි වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යවරයා සිටින 
සාකච්ඡාවකදී එතුමා කියනවා, පනත් තුනක් යටෙත් නඩු දමන්න 
පුළුවන් කියලා. පුපුරණ දව්ය ආඥාපනතත්, ගිනි අවි 
ආඥාපනතත්, ඒ වාෙග්ම තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනතත් යටෙත් 
නඩු දමන්න පුළුවන් කියලා එතුමා කියනවා. එතෙකොට ඒ 
ෙව්ලාෙව්දී  මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කිව්වා මට මතකයි,  
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දමන්න එපා; අෙනක් 
පනත් ෙදක යටෙත් කියාත්මක ෙවන්න කියලා. දැන් ෙමොකක්ද 
නීතිපතිවරයා කරන්ෙන්? නීතිපතිවරයා අධිකරණයට ගිහිල්ලා 
කියනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු - ෙදනුව පිළිබඳව අපරාධමය 
නඩුවක් පවරන්ෙන් නැහැ, පුළුවන් නම් මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත 
යටෙත් මුදල් වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. ඒක අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව කරයි. දැනට මම දන්නා 
විධියට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටෙත් පරීක්ෂණයක් සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමතැන අපරාධ නඩුවක් නැහැ කියලා 
නීතිපතිවරයා වාර්තා කරනවා. මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
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පසු ගිය මාස ෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උසස් 
නිලධාරිෙයක් සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපතිවරයා අතර දුරකථන 
සංවාද 15කට වඩා වැඩිෙයන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි කියනවා, දුරකථන පරීක්ෂා කර 
බලන්න කියලා. දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
දුරකථන පරීක්ෂා කරලා තිෙබනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපතිවරයා 
එක්ක ගනු - ෙදනු කෙළේ කවුද? ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපතිවරයා එක්ක 
ගනු - ෙදනු කළ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරියා කවුද? ඒ 
සියල්ල අද අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවල 
සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අෙප් රෙට් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්  තිෙබනවා. චූදිතෙයක් 
ඉන්නවා. ඒ චූදිතයා පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණයක් ෙකෙරනවා. ඒ පරීක්ෂණය 
ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නීතිමය 
උපෙදස් පතනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
චූදිතයාත් එක්ක දුරකථන සංවාදෙය් ෙයෙදනවා. තවත් එකක් මම 
ෙසොයාෙගන තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, එතුමාෙග් නම කියන්න පුළුවන්ද? 

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ නිලධාරියාෙග් නම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔබතුමා ඒ නම 

අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. වඩාත් ෙහොඳයි. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්?  
ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ද අපි  ෙම් රෙට් නීතිය සහ 
විධානෙය් ආධිපත්ය තහවුරු කිරීම සඳහා රාජ්ය මැදිහත්වීම 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්? කිසිෙසේත්ම මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් ඇති වී තිෙබන කඩා වැටීම  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග්ම ස්වකැමැත්ත කියලා. 
නැහැ. ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා. ෙම්ක පිටුපස 
ෙද්ශපාලකයන් ඉන්නවා. එදාත් චන්දන කතිආරච්චිෙග් නඩුව 
ඉල්ලා අස් කර ගන්නා විට, අබ්දුල් කාදර්ෙග් නඩුව ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නා විට, ෙකොම්පැනිවලට දාපු නඩු සාමදාන ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා නිෙයෝග ෙදන විට ෙම් හැම ෙදයක් පිටුපසම ෙද්ශපාලනය 
තිබුණා.  අන්න ඒ ෙද්ශපාලනයට එෙරහිව තමයි ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා ජන වරම ලැබුෙණ්. නමුත් අදත් ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අදත් ඒ 
ෙද්ශපාලනයම ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවමින් තිෙබනවා. එම නිසා 
අෙප් රෙට් නීතිෙය් විධානය, ආධිපත්ය තහවුරු කිරීම අත්යවශ්ය 
වැදගත් කරුණක් වී තිෙබනවා. එම නිසා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව මීටත් 
වඩා වැඩිෙයන් සැලකිල්ලට ලක් කර කටයුතු කරන්න අවශ්යයි 
කියා මා කියා සිටිනවා. 

ඊළඟ වැදගත්ම කාරණය අෙප් අධිකරණ පද්ධතියයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය ඉතාම 
අකාර්යක්ෂම අධිකරණ පද්ධතියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
2013 වසර පටන් ගන්නා විට ඉඩම් ආරවුල් නඩු  25,000ක් පමණ 
ෙගොඩ ගැසී තිබුණා. හැබැයි, 2013 වසෙර්දී ඉඩම් නඩු නිරවුල් 
කෙළේ 4,100යි. නඩු 25,074ක් තිබුණා. අලුෙතන් නඩු  5,361ක් 
ආවා. විසඳන්ෙන් නඩු 4,119යි. වසර ආරම්භ කරන විට ඉඩම් නඩු 
25,074ක් තිබුණා. වසර අවසන් වන විට ඉඩම් නඩු 26,346ක් 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව අෙප් රෙට් 
ඉඩම් ආරවුලක් විසඳීම සඳහා අධිකරණයට ආසන්න වශෙයන්  
අවුරුදු 6කට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. ඉඩම් නඩුවකට ආසන්න 
වශෙයන් අවුරුදු 6ක්වත් යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක්ද? මුදල් හා 
ව්යාපාරික ගැටලු සම්බන්ධෙයන් උසාවිය හමුෙව් ෙගොඩ ගැසී ඇති 
නඩු සංඛ්යාව 48,000ක් ෙවනවා. එයින් වසරක කාල පරාසය තුළ 
උසාවිය මඟින් තීන්දුව දී අවසන් ෙකරුෙණ් නඩු 14,000යි. නඩු 
14,000ක් විසඳන විට සාමාන්යෙයන් අලුෙතන් නඩු 19,000ක් 
එනවා.  ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සාමාන්යෙයන් මුදල් 
හා ව්යාපාරික ගැටලුවක් සම්බන්ධෙයන් උසාවිෙය් තිෙබන 
නඩුවක් විසඳා අවසන් වන්නට අවුරුදු 4ක්වත් ගත ෙවනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් නඩුවලින් රථවාහන නඩු  -
traffic නඩු- පමණක් අවුරුද්දකට 290,000ක් එනවා. දඩ 
ෙකොළයට තව වගන්ති ෙදක තුනක් ඇතුළු කෙළොත් traffic නඩු 
100,000 දක්වා අඩු කර ගන්නට පුළුවන්.   

අධිකරණය උෙද් 9.30ට පටන් ගන්නවා. පස් වරු 2.30, 3.30 
වන විට අවසන් කරනවා. අඩුම තරමින් අපි ෙම් අධිකරණ 
පද්ධතිය ෙව්ගවත් කරන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා. උෙද් 8.00 සිට 
පැය 6ක duty එකක් කරන නඩු අහන කාර්ය මණ්ඩල 
කණ්ඩායමක් සහ  තව පැය 6ක duty එකක් කරන, නඩු අහන 
කාර්ය මණ්ඩල කණ්ඩායමක් සහිතව පැය 12ක කාලයක්වත් අපි 
ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් කටයුතු පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැත්නම් 
ෙම් නඩු ඇසීම කාර්යක්ෂමව කරන්නට බැහැ. ෙමම අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් විශාල අකාර්යක්ෂමතාවක් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. 
අකාර්යක්ෂමතාව විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය ෙකෙරහි ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය මුළුමනින්ම බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. තමන්ට 
අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අධිකරණයට යන්න අද හැම පුරවැසිෙයකුටම අයිතියක් 
තිෙබනවා. ඒක පුරවැසිෙයකුට තිෙබන අයිතියක්. අධිකරණෙයන් 
යුක්තිය ඉටු ෙවනවාද නැද්ද කියන එක ෙවනම ෙදයක්. හැබැයි, 
යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා සෑම පුරවැසිෙයකුටම අධිකරණයට 
යන්න අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? "ෙම්කට නඩුවක් දාමුෙන්ද?" කියලා ෙපොලීසිෙය් 
මහත්මෙයක් ඇහුෙවොත්, ගෙම් ෙකනා අහන්ෙන්, "නඩුවක් 
දාන්නම ඕනෑද?" කියලායි. අද නඩු කියන්න බයයි. "නඩු 
දාන්ෙනෝ වැනෙසන්ෙනෝ" කියලා මතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
අසාධාරණයට ලක් වුණාට පස්ෙසේ යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
තිෙබන ෙපළඹීම අත් හැර දමා තිෙබනවා. එය වැඩක් නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා නඩුවක් පවරන එක, නඩුවක් පවත්වාෙගන 
යන එක තමන්ට බරක් හැටියට සලකන සමාජයක් ෙගොඩ නැගිලා 
තිෙබනවා. අධිකරණ පද්ධතිය ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකටද? අසාධාරණයක් වුෙණොත් යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අධිකරණයට යන්නයි. හැබැයි, අසාධාරණයට ලක් ෙවන 
ජනතාවෙග් අද තිෙබන මතය ෙමොකක්ද? "ෙම් අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ" කියන එකයි. "අෙන් ෙපොලීසිෙය් 
මහත්තෙයෝ, නඩුවක් නම් දමන්න එපා. ෙගොඩින් ෙබ්රා ගන්න 
බැරි ද?" කියලා අහනවා. කවුරුත් ඒ ආකාරෙයන් තමයි කල්පනා 
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කරන්ෙන්. ඇයි එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අධිකරණය 
ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තිෙබන නිසායි. 
අධිකරණය උත්තරීතරයි කියනවා. එළිෙය් ඉඳෙගන ෙමොකුත් 
කියන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අධිකරණ පද්ධතියට 
යනෙකොට  ඇඳ සිටින කමිසෙය් ෙබොත්තම දමාෙගන යන්න ඕනෑ 
ෙබල්ල වැෙහන්න; අෙත් මැණික් කටුව ළඟට වන පරිදි කමීසෙය් 
අත තිෙබන්න ඕනෑ. කිවිසුමක්වත් යයි කියලා බෙයන් ඉන්ෙන්. 
එෙහම භය කරලා අධිකරණෙය් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා 
කරන්න බැහැ. අධිකරණෙය් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් 
අධිකරණෙය් කියා පටිපාටියත් එක්කයි. අධිකරණෙය් මුළු කියා 
පටිපාටියම ජනතාව තුළ අවිශ්වාසයක් ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවා 
නම්, අධිකරණෙය් තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා නම්, 
අධිකරණයත් අල්ලසට, දූෂණයට ලක් වුණු ආයතනයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් පුරවැසියන්ෙගන් උත්තරීතරභාවය 
ඉල්ලන්ෙන්  ෙමොකටද? මම අහන්ෙන් එක ෙදයයි.  පුරවැසිෙයෝ 
උත්තරීතරභාවයක් ෙදන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් ඇයි?  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අධිකරණ පද්ධතියට ඇති කරලා තිෙබන 
ව්යසනෙයන් තවමත් ෙමම අධිකරණ පද්ධතිය මුදවා ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමියෙග් තත්ත්වය අපි දන්නවා. ඇය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරවරිය හැටියට කටයුතු කළා. අප රෙට් ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පීඨෙය් පීඨාධිපතිතුමිය හැටියට කටයුතු කළා. 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් උප කුලපතිවරිය හැටියට කටයුතු කළා. 
ඇයට ආචාර්ය උපාධියක් තිෙබනවා. ඇය ගන්ථ ගණනාවක් 
රචනා කරලා තිෙබනවා. ඇය අෙප් රෙට් නීතිය පිළිබඳව හසළ අත් 
දැකීමක් තිබුණු මහත්මියක්. හැබැයි ෙමොකද කෙළේ?  ඇය ඉවත් 
කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම නඩු ඇහුවා. කවුද නඩු කාරෙයෝ? 
නඩු කාරෙයෝ ෙගොඩක් දැන් ඉන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත්. 
සභාපති වුෙණ් අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා. නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා සාමාජිකෙයක් වුණා. ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
තවත් සාමාජිකෙයක් වුණා. තවත් සාමාජිකෙයක් තමයි විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා. ආචාර්ය උපාධියක් තිබුණු, උප 
කුලපතිවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරපු, ෙශේෂඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරවරිය ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දවස් ෙදෙකන් නඩු 
අහලා, ඊළඟ දවෙසේ තනතුරින් ෙනරපා හැරියා. ඒ වාෙග් 
අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයකට අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය තල්ලු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ ලංකාෙව් 
පළමුවැනි වතාවට බැංකුවක සභාපතිවරෙයක් ෙගනැල්ලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මහ පුටුෙව් වාඩි ෙකෙරව්වා. කවදාද බැංකුවක 
සභාපතිවරෙයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මහ පුටුෙව් වාඩි 
ෙකෙරව්ෙව්? ෙසලාන් බැංකුෙව් සභාපති, ෙමොහාන් පීරිස් 
මහත්මයා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මහ පුටුෙව් වාඩි ෙකෙරව්වා. -

ෙකොළඹ තිබුණු සුළු ෙවෙළඳ සංගමෙය් සභාපතිරෙයක් හිටියාෙන් 
මහින්ද කහඳගමෙග් කියලා. ඒ මහින්ද කහඳගමෙග්  ෙමතැන වාඩි 
කරපු නැති එක පුදුමයි. ඒකත් ෙනොවුණා නම් පුදුමයි- ෙසලාන් 
බැංකුෙව් සභාපතිවරයා ෙගනැල්ලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මහ 
පුටුෙව් වාඩි ෙකෙරව්වා. ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
උපෙද්ශකවරයකු හැටියට කටයුතු කළා; අධිකරණ පද්ධතියට 
මැදිහත් වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෙහකාරියක් දූෂණය 
කරලා ඔහුට විරුද්ධව ගල්කිස්ස උසාවිෙය් නඩුවක් තිෙබනවා. 
ෙගදර හිටපු ෙමෙහකාරිය දූෂණය කිරීම පිළිබඳව ගල්කිස්ස 
උසාවිෙය් නඩුවක් තිෙබනවා. එෙහම නඩුවක් තිෙබන 
නඩුකාරෙයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු අහනවා! ජනතාව ගිහිල්ලා 
ස්තී දූෂකයාට ෙබල්ල නමන්න ඕනෑ. ඒ අධිකරණෙයන්ද 
ස්වාධීනත්වය අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්? ඒ අධිකරණෙයන්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තරීතරභාවය අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්? මම 
අහන්ෙන් ෙමොකක්ද අධිකරණ අමාත්යවරයා හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේ දැන්,- මම දන්නවා තමුන්නාන්ෙසේෙග් සීමාව. 
හැබැයි, ඊට අදාළ ආයතන තිෙබනවා. ඒ ආයතන ෙමොනවාද ෙම් 
කරමින් තිෙබන්ෙන්? කල්පනා කරලා බලන්න. ස්තී දූෂණයක් 
පිළිබඳ නඩුවක් තිෙබන  ෙකෙනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 
අහනෙකොට, ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ ගිහිල්ලා "ස්වාමීනි" කියලා ඒ 
ස්තී දූෂකයාට ෙබල්ල නමන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තව කාරණයක් තිෙබනවා. 

නීති විෙරෝධී ෙලස අලි ඇති කරපු අය ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක් 
''අලි ෙරොෂාන්.''  අලිෙයක් ළඟ තබා ගැනීෙම් වරදට ඔහු අහු වුණා. 
ඔහු  අලියා භාර දීලා රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවා. ඔහුෙග් නඩුව 
අහනවා, ඒ විධියටම අලිෙයක් තබාෙගන හිටපු නඩුකාරෙයක්! 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අධිකර ණෙයන්ද 
ස්වාධීනත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
අපට කියන්ෙන්? 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mujibur Rahuman to take the Chair? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now take 

the Chair. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අධිකරණ 

පද්ධතිෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට සාධාරණය ඉටු ෙවයි කියා අප  
බලාෙපොෙරොත්තු විය යුතු ද?  

මංජුල තිලකරත්න මහත්මයා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව්  ෙල්කම්වරයා වශෙයක් කටයුතු කළා. ඔහු  ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව ෙනොෙවයි,  ඇත්ත තත්ත්වය පිළිබඳ  නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කළා. ඔහු ඇත්ත තත්ත්වය පිළිබඳව නිෙව්දනයක් නිකුත් කළාය 
කියා ඔහුට පහර දුන්නා. මට මතකයි, ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු 
අමාත්යවරයා ඒ ෙව්ලාෙව් නීති තර්කයක් ෙගනාවා. "දරුවා කීඩා 
කරද්දී තාත්තා කාර් එෙක් ඉඳෙගන පත්තර බලනවා නම් එයා 
තාත්ෙතක් ෙවන්න බැහැ, එයා ෙකොෙහොමද දරුවා කීඩා කරද්දී 
කාර් එෙක් හිටිෙය්, එෙහම නම් එයාම ගහ ගන්න ඇති" කියන 
විධිෙය්  තර්කයක් තමයි ෙගනාෙව්. ළමයා එහා පැත්ෙත් කීඩා 
කරනවා; තාත්තා පත්තරය බල බලා කාර් එක ඇතුෙළේ ඉන්නවා; 
තාත්තාට ගහනවා.  එතෙකොට කිව්වා, "ෙම්ක නම් ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ඕනෑම තාත්තා ෙකෙනක් ළමයා කීඩා කරන එක බලනවා 
ෙන්" කියලා. අර්ථකථනය කරන්න හැදුවා මංජුල තිලකරත්න 
මහත්මයා ඔහු විසින්ම ඔහුට ගහ ගත්තා කියලා. එෙහම 
ඉතිහාසයක් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා මාරු කළා නාවුලට. -
ෙකොෙහේද දන්ෙන් නැහැ නාවුල තිෙබන්ෙන්. නාවුල කියන්ෙන් අර 
කාන්තාව හිටිය තැන ෙන්- මාතෙල්, නාවුල. එතැනත්  
මෙහස්තාත්වරියක් හිටියා. එතුමියටත් අඩන්ෙත්ට්ටම් වුණා කියලා 
තව පශ්න තිබුණා. ෙම් අධිකරණෙය් වැඩ, ෙහො  ඳද? එතුමිය 
කියනවා එතුමියටත් ලිංගික බලපෑම් කළා කියලා. එතුමිය කට 
උත්තරයක් ෙදනවා. එතුමිය ඇවිල්ලා කියනවා, "තාත්තාෙග් 
බලපෑම් මත තමයි මට ෙම් කට උත්තර ෙදන්න වුෙණ්" කියලා. 
ෙම් පසු ගිය කාලෙය් අධිකරණ පද්ධතිෙය් ෙවච්ච ෙද්වල්. මම 
අධිකරණයට අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා නාවුල මෙහස්තාත් 
හැටියට මාරු කළා. එතුමා අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඉන්න 
ඉහළ විනිසුරුවරෙයක්. නමුත් තවමත් එතුමාට අවශ්ය සාධාරණය 
ඉටු ෙවලා නැහැ. නමුත් අෙප් market එෙක් සාමාන්ය  ෙවෙළන්දන් 
පවා මීට වඩා ෙහොඳ විනයක්, ශිෂ්ඨ සම්පන්න සමාජයක් තිෙබන 
අය හැටියට  ඒ තැන් ෙගොඩ නඟා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙමතැන 
එෙහම ෙනොෙවයි,  ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඇති 
වී තිෙබන කඩා වැටීම, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති වී 
තිෙබන කඩා වැටීම සමනය කරන්ෙන් නැතිව, නීතිෙය් විධානය, 
ආධිපත්යය තහවුරු වුණු රාජ්යයක් බවට  ෙම් රට පත් කරන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.   

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපතිතුමාෙග් ෙම්සය උඩ 
තිෙබන files ගණන බලන්න කියා මම නැවතත් කියනවා. Files 
ෙගොඩ ගහ ෙගන ඉන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බහාලන්න කියලා, වසා තබන්න කියලා 
නිෙයෝග දීපු files ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව දැන් මාස 
අටකට වඩා වැඩි කාලයක් ඒ files නැවත විවෘත කර, පරීක්ෂණ 
සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්න කියා 
තිෙබන බව මා දන්නවා. පසු ගිය ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිෙයෝග දීලා තිබුණා ඒ files                   
වසා තබන්න කියලා. ඒ වසා තබපු files අද නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලය ඇතුෙළේ පිරිලා තිෙබනවා. මාස 
අටක් තිස්ෙසේ කියනවා ෙම් files පරීක්ෂණය සඳහා නැවත ෙයොමු 
කරන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමාත්  ඒ එක සාකච්ඡාවක හිටියා මට 
මතකයි. ඇයි ෙම් ෙමොකද  කරන්ෙන්?   

නමුත් ඒ file එකක්වත් නැවත පරීක්ෂණයට ලක් වන්ෙන් 
නැහැ. අද නීතිපති ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් ඉතා දක්ෂ 
නිලධාරින්; ජනවරම ෙත්රුම් ගත් නිලධාරින්; ෙම් රෙට් නීතිෙය් 
සහ විධානෙය් ආධිපත්යය තහවුරු කළ යුතුයි කියලා කල්පනා 
කරන නිලධාරින්. නමුත් ඔවුන් අද විශාල කඩා වැටීමකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් විශාල මහන්සියක් දරලා පරීක්ෂණ 
කරමින් ෙතොරතුරු එක් රැස් කර ගන්නවා. ඒ එක් රැස් කර ගන්නා 
ලද ෙතොරතුරු බලමින්, හදාරමින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු එක පෑන් 
පහෙරන් ඉවත් කරන්න නීතිපතිවරයාට පුළුවන් නම්, ෙමොකක්ද ඒ 
කියාදාමය? එතෙකොට ඒ නිලධාරින් තවත් කාර්යක්ෂමව වැඩ 
කරයිද? අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් තවත් 
කාර්යක්ෂමව වැඩ කරයිද? ඒ නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඇති වී තිෙබන ෙම් තත්ත්වයත්, අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වයත් පතිසංස්කරණය කිරීෙම් යුගය අපි ආරම්භ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාෙග් මැදිහත් 
වීම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. හැම 
ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුජිබර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා -අෙප් සටන් සගයා-  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුලසුන දරන 
ෙව්ලාවක කථා කරන්න ලැබීම   සතුටක්. ඒ වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය් ඉදිරියටම යන්න ලැෙබ්වා කියලා ඔබතුමාට සුබ 
පාර්ථනය කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර දිසානායක ගරු 
මන්තීතුමා ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ 
කාරණා සඳහන් කළා. ඒ ෙබොෙහොමයක් කාරණා පිළිබඳව මාෙග් 
එකඟතාව තිෙබන බව මා කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් යුක්තිය 
පසිඳලීම ගැන, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම ගැන, දිය යුතු දඬුවම 
කුමක්ද කියන කාරණය ගැන ෙම් කාලෙය් ෙම් රෙට් දැවැන්ත 
විවාදයක් තිෙබනවා. ඒ විවාදය ෙහොඳයි. කිසිවක් කථා ෙනොකර 
අහක බලාෙගන ඉන්නවාට වඩා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීම ෙහොඳයි. ඒ සාකච්ඡාව පවත්වන මට්ටම ගැන විවිධ විෙව්චන 
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සාකච්ඡාවට අවශ්ය පදනම සකස් 
කරපු අයටත්, ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි වන සියලු ෙදනාටත් අෙප් 
ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි.  

යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ වැදගත් නියමයක් ඉදිරිපත් කරමින්, 
එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉතා 
සවිස්තරව සඳහන් කළා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඊට වඩා වැඩි යමක් 
විෙශේෂෙයන් කිව යුතුයි කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කියනවා නම් ඒ මඟින් වටිනා කාලය නාස්ති වීමක් ෙවනවා. 
නමුත් යුක්තිය පසිඳලීම කියන ෙම් විෂයය පිළිබඳව ෙම්  රෙට් 
තිෙබන පශ්න කිහිපයක් ගැන නැවත නැවතත් ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා කැමතියි. ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන 
පළපුරුද්ද තිෙබන, ෙබොෙහොම දක්ෂ, ෙබොෙහොම කරුණු කාරණා 
දන්නා, ශක්තිමත් විෂයය භාර අමාත්යවරෙයක්  අපට සිටිනවා.  ඒ 
අතර, ෙම් රජය තුළ ඉඳෙගන පවා ෙම් කාරණා ගැන අප තුළ 
තිෙබන හැඟීම පකාශ කිරීම අපෙග් යුතුකමක් ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව පධාන 
පශ්නයක් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ඒ තමයි 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන පමාදය. නීතිපති 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන පමාදය ඉතාම බරපතළ පමාදයක්. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයත් වන්ෙන් අධිකරණ විෂයය භාර 
ඇමතිතුමාට. ඒත් මීට කලින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඒ විෂයය අයිති කරෙගන තිබුණා, බලපෑම් කරන්න 
අවශ්ය පසු බිම සකස් කර ගන්න.  

පළමු වැනි පශ්නය තමයි, ෙම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව කර 
ෙගන යෑමට, මාස තුනක්, හතරක් ඇතුළත අධිෙචෝදනා පතයක් 
ෙගොනු කරලා අවසන් කරන්න, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අවශ්ය කරන්නා වූ අධිනීතිඥවරුන්ෙග් සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන 
පශ්නය. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රජෙය් 
අධිනීතිඥවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් හිඟය කිසි ෙලසක 
අවශ්ය පරිදි පුරවන්න නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. වරක් මා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අධිකරණ කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී විමසුවා. මට ලැබුණු උත්තරය 
තමයි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොඩනැඟිලිවල ඉඩ කඩ නැති 
නිසා බඳවා ගැනීම් කරන්න බැහැයි කියන එක. ඒක මහ බාල, 
ෙමෝඩ උත්තරයක්. නමුත් මට පසුව ආරංචි වුණා ෙගොඩනැඟිලි 
කිහිපයක් ලැබුණා කියලා. එෙහම නම් අඩු ගණෙන් ෙම් වසරක 
කාලය තුළ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය කරන්නා වූ ඒ 
සම්පූර්ණ නීතිඥවරුන් සංඛ්යාව බඳවා ෙගන මාස තුනක්, හතරක් 
ඇතුළත අධි ෙචෝදනා පතයක් ෙගොනු කරන්නට අවශ්ය තරම් 
කාර්යක්ෂමතාවක් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කරගත යුතුයි. 
ඒ සඳහා වගකීමක් අෙප් ආණ්ඩුව ගත යුතුයි.  ගරු  විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාට ඒ පිළිබඳව පුළුවන්කම තිෙබනවා කියලා 
මට විශ්වාසයි.  කවුරු හරි කියනවා නම් - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
එම නිලධාරින් එක්ක ඒක කරන්න බැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අලුත් කෙඩ් උසාවිෙය් නීතිය කියාත්මක ෙවන ආකාරය 

පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙහොඳින් දන්නා මෙග් මිත ගරු සුමන්තිරන්  
මන්තීතුමා කියනවා, එම නිලධාරින් එක්ක ඒ කටයුත්ත කරන්න 
බැහැ කියලා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව තියාෙගන වැඩකුත් නැහැ, 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පුරප්පාඩු ටික පුරවා ගන්න අපට බැරි නම්,  හිටපු නීතිපති තිලක් 
මාරපන මැතිතුමා නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමා ෙවලා ඉන්න ෙකොට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරප්පාඩු ටික පුරවා ගන්න අපට බැරි නම්, 
ෙම් රෙට් කීර්තිමත් නීතිඥෙයකු වන විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් රෙට් අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවලා සිටින කාලෙය් අපට ෙම් 
කටයුත්ත කර ගන්න බැරි නම්, අපි ෙමොකද කරන්ෙන්?  මම නම්  
මීට කලිනුත් කළා වාෙග් අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් කටයුතුවලට මෙග් කාලය ෙයොදවා ෙබොෙහොම 
කියාකාරීව එයට සහභාගි ෙවනවා, මෙග් විෂය ෙවන එකක් 
වුණත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
සම්බන්ධ වී තිෙබන ෙමම පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය ගැන කිව්වා. ඒක 
විධිමත් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා කියන තරම්ම අකාර්යක්ෂමයි කියා 
මා කියන්ෙන් නැහැ. එම නිලධාරින් අතර ඉතාම දක්ෂ අය 
ඉන්නවා. ස්වාධීන අය ඉන්නවා. හැම ෙකෙනකුම නෑදෑකම්වලට 
ආපු අය ෙනොෙවයි. නමුත් ඉතාම ෙහොඳ  කමයකට, සාධාරණ 
කමයකට, විනිවිදභාවයක් සහිතව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

දක්ෂ නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා නම්  අද ඉන්න දක්ෂ, අවංක 
නිලධාරින්ට මීටත් වඩා ෙහොඳට අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබනවා. එම 
නිසා අද නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ සිටින,  අමාරු 
තත්ත්වයන් යටෙත්, වැඩ අධික තත්ත්වයන් යටෙත් වැඩ කරන  
දක්ෂ නිලධාරින්ට මෙග් පණාමය පිරිනමන අතර, ඒ බඳවා 
ගැනීෙම් කාර්ය පටිපාටිය වඩාත් ශක්තිමත් සහ විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව කරන්නට අවශ්ය විධිවිධාන ගත යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි 
ෙපොලීසිය. අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව වැදගත්ම ආයතනය 
තමයි, ෙපොලීසිය. ෙපොලීසිෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු නිවැරදිව සිදුකර 
අවශ්ය සාක්ෂි සියල්ලම ෙගොනු  ෙනොකෙළොත්, යුක්තිය ඉටු වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සාක්ෂි පැමිණිල්ෙල් වාසියට වන්න පුළුවන්; විත්තිෙය් 
වාසියට වන්න පුළුවන්. නමුත් අවශ්ය වන්ෙන් සත්ය තත්ත්වය 
අධිකරණය ඉදිරිපිටට ෙගන ඒමයි. මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, 
අෙප් රෙට් ෙපොලීසිෙය් ඉතාම දක්ෂ නිලධාරින් සිටින බව. ඒ 
වාෙග්ම වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව පිළිබඳව ෙබොෙහොම දුර දිග සිතා බලා, 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් පුහුණුව ඉතා විද්යානුකූල, දීර්ඝ 
පුහුණුවක් බවට පත් කර,  දැන් ඒ  පළමුවැනි කණ්ඩායම නික්ම 
යන මට්ටමට  කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරයකුට උපාධිය මට්ටම දක්වා අපරාධ විද්යාව සහ 
ඔවුන්ෙග් විෂය පිළිබඳව ඉහළ අධ්යාපනයක් ලබන්න අවශ්ය 
කරන ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. එම නිසා මම ඒ වැඩ 
කරන, කාර්යශූර, දර්ශනයක් තිෙබන ෙපොලිස්පතිතුමාටත්, ඔහුෙග් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි. හැබැයි, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව ෙබොෙහෝ දුර යා යුතුව තිෙබනවා. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සහ ඊටත් කලින් ඉඳලා තිබුණු 
තමන්ෙග් අසාර්ථකකම මකා ගන්නට සාක්ෂිකරුවන්ට, 
සැකකරුවන්ට පහර දීලා, පාෙපො ච්චාරණ ලියා ඒ හරහා ලඝු 
කමයට නඩු විසඳපු  ෙපොලීසිය ෙවනුවට, යුක්තිය, සාධාරණය ඉටු 
වන කාර්යක්ෂම ෙපොලීසියක් අවශ්යයි. ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි විය යුතුයි. 

පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් 
වැඩිවීම පිළිබඳව ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු 
කිරීම පිළිබඳව  විෂය භාර අමාත්යවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුය කියන කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, 
ෙපොලිස් නිලධාරියා සතුටින් හා ශක්තිමත්ව තිබ්ෙබොත්, ඔහුෙග් 
ෙසේවය වඩා ෙහොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටෙත් පැය 24 මුළුල්ෙල්ම 
රාජකාරි කරන පිරිසක්. එම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් පිළිබඳව අපි 
මැතිවරණෙය් දී ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම අෙප් වගකීම 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි 
අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව වාෙග්ම සිවිල් නඩු විභාග 
පිළිබඳවත් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය සහ 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කාරණය. ෙබොෙහෝ විචාරකයන්, ෙබොෙහෝ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් පිළිබඳ කාරණය ගැන 
කථා කරන්න භයයි. පවීණ මාධ්යෙව්දී වික්ටර් අයිවන් මහත්මයාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,  විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්  ෙලෝකය තුළ  
පවතින ගැටලු, අඩු ලුහුඬුකම් සහ දූෂණ පිළිබඳව එක දිගට 
"රාවය" පුවත් පත මඟින් ෙහළිදරවු කරලා, ඒවා පිළිබඳව 
අභිෙයෝග කරමින් අධිකරණ ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන කථා කරන්න 
භය වුණු කාරණා ගැන මතවාදයක් ඇති කරන්න සමාජයට 
ෛධර්යක් දීම පිළිබඳව. නමුත් එතැනින් එහා ගිය කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් 
ආයතනය ඉතාම පාථමික ආයතනයක්. අෙප් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට පුහුණු වීම සඳහා පාඨමාලා ඉන්දියාෙව් 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණුවීම් සඳහා අපි 
මැෙල්සියාවට යවනවා. අපි කියනවා එහි පහසුකම් තිෙබනවා; 
විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීම පිළිබඳ විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම් 
ආයතන තිෙබනවා කියලා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්,  ඒ වාෙග්ම 
අධිකරණ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්ත් අවුරුදු 05ක් තිස්ෙසේ මා 
ෙම් පශ්නය මතු කරලා තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්, 
වෘත්තීමය පුහුණුවක් ලබා ෙදන මට්ටෙම්, ෙන්වාසික පුහුණුවීම් 
ලබා දිය හැකි මට්ටෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් 
ආයතනයක් ෙම් රටට අවශ්ය කර තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා 
ෙකොට්ටාව පෙද්ශෙයන් ඉඩමක් ෙවන් වුණා. ෙම් පිළිබඳව 
ජපානෙයන් ආධාර ලබා ෙදන්නත් එකඟතාවක් ඇති වුණා.   

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් 
- එතුමා නීතිඥයකු ෙනොවුණත් - ෙබොෙහොම විෙශේෂ උනන්දුවකින් 
ඒ ගැන කටයුතු කළා.   නමුත් අවාසනාවකට වාෙග්,  ඉහළ 
මට්ටෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් වඩාත් පහසුකම් සහිත 
ආයතනයක් ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ අදහස ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ.  
ඒ නිසා ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ ඇමතිතුමාට ෙම් 
පිළිබඳව වගකීමක් තිෙබනවා.  ෙම්ක පළමු වතාවට කියන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳ අත් දැකීම් තිෙබන ෙකනකු 
විධියට  මා ෙම් කාරණය ගැන පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් 
කියන්ෙන් දහවැනි වතාවට විතර ෙවන්න ඇති.  
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පුහුණුවීම හරහා වඩා ඉහළ යුක්තිය 
පසිඳලීමක් ලබා ගත හැකියි.  ඒක විනිශ්චයකාරවරුන්ට ලජ්ජාවක් 
ෙනොෙවයි.  

නීතිඥවරයකු වීමත්, විනිශ්චයකාරවරයකු වීමත් අතර විශාල 
පරතරයක් තිෙබනවා. අපි නීති විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්ෙන් 
නීතිඥවරයකු වන්නයි. විනිශ්චයකාරවරයකු වීම කියන එක 
ෙවනම වෘත්තියක්. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල නීතිඥවරයකු 
විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කරන්න කලින් න්යායාත්මක සහ 
පාෙයෝගික වශෙයන් ඉතාම පුළුල් පුහුණු වීමක් ලබා ෙදනවා.  එය 
පශ්චාත් උපාධි මට්ටෙම් පුහුණුවීමක්.  නමුත් අෙප් රෙට් ෙම් 
පුහුණුවීම ඉතාම පාථමිකයි.  එෙහම තිබියදීත් සාධාරණව, 
නිවැරදිව, ස්වාධීනව යුක්තිය ඉටු කරන ඒ විනිශ්චයකාරවරුන්ට 
මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. හැබැයි, සමසත්යක් වශෙයන් 
ගත්තාම යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව තිෙබන ෙම් පමාදයට, 
අධිකරණවල කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නවලට  වාෙග්ම ඒ හා 
සමඟ ෙගොඩ නැ ෙඟන විවිධ පශ්නවලට ෙහේතුව තමයි නිසි 
පමාණවත් පුහුණු වීමක් නැතිකම. ඒ නිසා විනිශ්චයකාරවරුන් 
පුහුණු කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර මට්ටෙම්, විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්, 
පශ්චාත් උපාධි මට්ටෙම් ආයතනයක් අපි ෙගොඩ නැඟුෙවොත්,  
එයින් අෙප් රෙට් අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව වාෙග්ම සිවිල් 
යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳවත්, ෙම් වෘත්තීමය 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් තත්ත්වය ඉහළ දැමීමටත් ඉතාම ඉහළ 
හැකියාවක් ලැෙබනවා.  මා ෙම් කාරණය කියන්ෙන් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් තත්ත්වය පහළ දමන්න ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, අෙනක් ඕනෑම වෘත්තියකට වාෙග්ම  විනිශ්චයකාර 
වෘත්තියටත් පුහුණුවීමක් අවශ්යයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
විනිශ්චයකාරවරුන් සඳහා වූ විභාග නැති නිසා.  නීතිඥයකු වීමයි, 
විනිශ්චයකාරවරයකු වීමයි අතර තිෙබන ෙම් පරතරය විධිමත් 
පුහුණුවක් මඟින් පිරවීම අවශ්යයි.  

ෙම් පවත්වන සාකච්ඡාව තුළ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව 
වාෙග්ම,  ඉතා වැදගත් වන අෙනක් කාරණය ගැනත් නැවත වරක් 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ඒ පශ්නය 
මතු කරන්න එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා, එතුමාත් අපිත් එක 
මතයක ඉඳෙගන කලින් පාලනය ෙපරළා දමන්නට කටයුතු කරපු 
අය නිසා. අල්ලස, දූෂණය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම මිනීමැරීම් 
පිළිබඳව ෙම් දක්වා පැවතුණු අපරාධ පරීක්ෂණ වා ෙග්ම, දැනට 
අත තියලා නැති, ෙම් දින සියය තුළ අත ගහන්න බැරි වුණු ඉතාම 
බැරෑරුම්, සැඟවුණු මිනී මැරීම් තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනය මත 
පදනම් වුණු. ඒ හැම මිනීමැරුමකටම වග කිය යුතු 
ෙද්ශපාලනඥයන් අද ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත්, -ආණ්ඩුෙව් 
සිටියත්, විපක්ෂෙය් සිටියත්-  ඒ සියලු ෙදනාම නීතිය ඉදිරියට 
අරෙගන එන්න ඕනෑ.  

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළා, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් පිළිබඳව. මම හිතනවා, එතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද තිෙබන නිසා එම නිලධාරියාෙග් 
නම කිව්වා නම් වඩා ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, එෙහම නැත්නම්  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම්ෙකන් පශ්නයක් මතු ෙවනවා. 
එහි ෙගෞරවනීය නිලධාරින් අතිබහුතරයක් ඉන්න හින්දා. එෙහම 
වැරදි කරන මිනිසුන් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන කවුරු ෙහෝ 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම් ඒ නිලධාරියාට විරුද්ධවත් නීතිය 
තදින් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ, ආදර්ශයක් විධියට.  

තස්තවාදය පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා, අල්ලස 
පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා, දූෂණය පිළිබඳව කටයුතු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය ෙපොඩි මිනිස්සු 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අපි ජනතාවට 
දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම ගැනයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් සිටියත් අපි 
දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීම ෙවනුෙවන්, ෙහොරු ඇල්ලීම 
ෙවනුෙවන්, මිනී මරුවන්ට නියමිත දඬුවම දීම ෙවනුෙවන් අපි 
ෙපනී ඉන්නවා. අපි කාටත් ඒ ෙපනී සිටීෙම් යුතුකම තිෙබනවා. 
ඒවා අමතක කෙළොත් එෙහම අෙප් රෙට් පුරවැසිෙයෝ අපි ගැන 
තිබූ විශ්වාසය කඩ කිරීමක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට වැඩිපුර කාලයක් ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් 
ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතාව ෙගොඩ නැ ෙඟන බව පකාශ කරමින්,  
අෙප් රට තුළ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව තිෙබන පමිතීන් ඉහළම 
තත්ත්වයකට අරෙගන යන්නට අපි කැපෙවන්න අවශ්යයි කියමින් 
නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.22] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ගරු 

අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම නිෙව්දනය 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ෙමොකද, සාමාන්යෙයන් අෙප් ගිවිසුම් 
තිෙබනවා, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් රටවල් එක්ක, නීතිමය ගනු-
ෙදනු කරන්න. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙපනුණා, එවැනි සම්බන්ධතා ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලයට අයත් ෙනොවන රටවල් එක්කත් ඇති කර ගත 
යුතුයි කියලා. ඒ අනුව තමයි 2002 වර්ෂෙය්, "සාපරාධී කාරණාවල 
දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත්  ෙකටුම්පත"  ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් සම්මත කරනු ලැබුෙව්.  ඒ අනුව දැන් 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම චීනයත් එක්ක ෙම් 
විධිෙය් සම්බන්ධයක් තහවුරු කරලා ෙවන ගිවිසුම් අතර තිෙබන 
ඒ ෙකොන්ෙද්සි අනුව චීනයත් එක්කත් සම්බන්ධයක් ඇති කර 
ගන්න. ෙම්ක ඉතාම කාෙලෝචිත පියවරක්. ෙමොකද, අද ෙලෝකෙය් 
ෛනතික කටයුතු ක්ෙෂේතෙය් කාටවත් චීනය අමතක කරන්න 
බැහැ. ඊට ෙහේතුව අද  නීතිය කියන ෙද් ඉස්සරට වඩා හුඟක් පළල් 
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වුණු, ෙවනස් වුණු ෙදයක් නිසා.  ඉස්සර අපි රටක නීතිය ගැන 
කිව්වාම ෙබොෙහෝ දුරට දණ්ඩ නීති සංගහය, එෙහම නැත්නම් 
අභ්යන්තර අවුල් වියවුල් පිළිබඳව උසාවියට යෑම ගැන තමයි අපි 
කල්පනා කරන්ෙන්. නමුත් අද වර්තමාන ෙලෝකෙය් නීතිය ඊට 
වඩා ෙගොඩක් පළල්.  ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා තුළ අපි රටක් 
හැටියට ෛනතික සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම තුළින් තමයි, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය වශෙයනුත් අෙප් 
නීතිමය කටයුතු සාර්ථකව කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්.  

සමහරු "අපි ප්ලග්  එක ගලවන්න ඕනෑ" ආදී වශෙයන් අරවා 
ෙම්වා කිව්වාට ඇත්ත වශෙයන්ම  අපි අද ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
අතින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෛනතික අතිනුත් එකිෙනකා සමඟ බැඳී 
සිටිනවා. රටක නීති පද්ධතිය ගැන විතරක් අද අපට හිතන්න බැහැ. 
ඒ නීති පද්ධතිය අද පුළුල් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා, වර්තමාන 
ජාත්යන්තර යථාර්ථවාදී තත්ත්වය අනුව.  

විෙශේෂෙයන්ම චීනය ගැන ගත්තාම අපට  කිවහැකියි, අෙප් 
ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අමතරව අද චීනය 
කියන්ෙන් මූල්යමය දැවැන්තෙයක් බව.  It is a financial 
powerhouse. අද ෙලෝකෙය් විශාල රටවලට පවා ජාත්යන්තර 
වශෙයන් මූල්ය ගනු-ෙදනු කරන්න අමාරුයි, චීනය අමතක කරලා. 
අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය සථ්ාවර තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන්, 
චීනෙය් මුදල් මිලියන ගණනක්, බිලියන ගණනක් ෙනොෙවයි, 
ටිලියන ගණනක් ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන ඒ බැඳුම්කරවලට  ෙයොමු 
කරලා තිෙබන නිසායි. විශාල මුදල් පමාණයක් ෙඩොලර් 
බැඳුම්කරවල තිෙබන නිසා තමයි ඇෙමරිකාවටත් තරමක් දුරට ෙම් 
පරිෙභෝජන රටාවට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් Alan 
Greenspan කියන මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා අවුරුදු ගණනක්, මා 
හිතන හැටියට අවුරුදු 30ක්, අවුරුදු 40ක් පමණ මහ බැංකුව භාරව 
සිටියා. එම නිසා ඇත්ත වශෙයන් ඔහු icon ෙකෙනක්. සියලු 
ෙදනාම ඔහු ගැන ෙපොත් ලියලා තිෙබනවා. ෙර්ගන් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ඔහු දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළා, 
ඇෙමරිකාෙව් ෙඩොලරය ශක්තිමත් නිසාත්, reserve currency 
එකක් නිසාත්, ෙලෝකෙය්ම සල්ලි ෙඩොලර්වලින් ගලා ෙගන එන 
නිසාත් අපි භය නැතුව ඒ ණය තුළින් ඇෙමරිකානු ජනතාවට වැඩි-
වැඩිෙයන් පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙර්ගන්ෙග් සටන් 
පාඨය වුෙණ් “Americans have never had it so good.” කියන 
එකයි. ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට ආෙයෝජනය කරන්න වාහන 
ගත්තා, ෙගවල් ගත්තා. නමුත් ඒවා ගත්ෙත් ණය මතයි. අද විශාල 
මුදලක් ගලා ෙගන එන්ෙන් චීනෙයන්. එම නිසා අපි විෙශේෂෙයන් 
නීතිමය අංශෙයන් මූල්ය ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට අපට 
චීනය අමතක කරන්න බැහැ. චීනය ඉතාමත් වැදගත් පධාන 
තැනක් ගන්නා රටක්. අෙප් ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය දිහා බැලුවාම අෙප් 
ලංකාව වුණත් අද විශාල වශෙයන් මුදල් ගනු-ෙදනු කරනවා, 
චීනයත් එක්ක. අෙප් පරිෙභෝජන අවශ්යතා සඳහා ෙගන්වන 
ෙද්වල් ෙවනුෙවන් පිට රටවලට යන සල්ලි විශාල වශෙයන් 
යන්ෙන් චීනයටයි. චීනෙයන් ෙනොෙයක් පරිෙභෝජන භාණ්ඩ 
ෙගන්වනවා.  

මූල්ය ක්ෙෂේතය තුළ චීනයත් එක්ක ෙම් විධියට ගනු-ෙදනු 
කිරීෙම්දී නීතිය පිළිබඳ නව සංකල්ප, විෙශේෂෙයන් මූල්යමය 
සංකල්ප ගැන අද අපි කථා කරන ෙකොට ෙම් වාෙග් නීති-රීතිත් 
අවශ්ය ෙවනවා. පැරණි නීතිය ගැන ෙනොෙවයි අද අපි කථා 
කරන්ෙන්. දැවැන්ත වශෙයන් -විශාල වශෙයන්- අලුත් 
ඉෙලක්ෙටොනික කම, අලුත් මූල්ය හුවමාරු කම, කළු සල්ලි සුදු 
සල්ලි කරන කම ආදී වශෙයන් නීතිෙය් නව අංශ විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. අෙප් නීතිය තුළ ඒ අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
ෙදන්න අපට සිද්ධ වනවා. අද ෙම් රෙට් කාටවත් කියන්න බැහැ, ඒ 
නව නීති හසුරුවන කමය උපරිම මට්ටමකින් සිද්ධ වනවාය 

කියලා. බැංකු කමය තුළ සිද්ධ වන්ෙන්ත් නැහැ. නීති කමය තුළ 
සිද්ධ වන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් නීතිෙය් විශාල හිඩැස් - large 
loopholes - තිෙබනවා. ඒ නීතිය තුළින් ෙනොෙයක් ෙදනා රිංගා 
ෙගන ගිහින් ජාත්යන්තර වශෙයන් නීති විෙරෝධි කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. එම නිසා චීනයත් එක්ක ඒ විධිෙය් අවෙබෝධතාවක් 
අත්යවශ්යයි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තිෙබනවාය කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. අෙප් රට ගත්තත්, හුඟක්ම මූල්යමය කටයුතු 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් චීනයත් එක්කයි. නමුත් අද චීනයත් විශාල 
වශෙයන් ෙගෝලීය මුදල් කමයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අපි ෙඩොලරය තමයි reserve currency 
එක හැටියට සලකන්ෙන් කියලා. ෙඩොලර් අච්චු ගහන්න ඒ රටට 
අයිතිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙඩොලරය ජාත්යන්තර මුදලක් 
බවට පත් ෙවනවා. ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිම රටකට ඒ විධිෙය් 
ශක්තියක් නැහැ. ෙද්ශීය වශෙයන් තමන්ෙග් මුදල් අච්චු ගහනවා. 
අච්චු ගහන මුදල ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගැෙනනවා. ඒකට 
අභිෙයෝගයක් කරන්න බලන්ෙන් චීනයයි. චීනයත් දැන් මහන්සි 
ගන්නවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් ඒකකය වන "යුආන්" එක 
reserve currency එකක් බවට පත් කරන්න. ඉස්ෙසල්ලාම ඒක 
ෙඩොලර් එක හරහා යන්ෙන් නැතුව භාණ්ඩ හුවමාරු කමයට -
"බාටර්" කමයට-  යන්න පටන් ගත්තා. අපිත් රබර් - හාල් ගිවිසුම 
ගහන කාලෙය් ඒ ෙද් කළා. අපි රබර් චීනයට යැව්වා. චීනෙයන් 
හාල් ෙමහාට ගත්තා. ඒ "බාටර්" කමයට. සමහර අය "බාටර්" 
කමය තුළින් ෙඩොලරෙය් ආධිපත්ය පිටු දකින්න හදනවා. නමුත් 
ෙම්වා කියාත්මක කරන ෙකොට අද ෙලෝකෙය් විශාල මූල්යමය 
පශ්න තිෙබනවා. ක්ෂණික හුවමාරුව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
මූල්යමය ආයතන, ෙකොම්පැනි, අනුආයතන, conglomerates,  
ඉතාම සංකීර්ණ විධියට පැතිරී යනවා. බැංකුවලට අමතරව ඒ හා 
සමාන ණය ෙදන ෙපෞද්ගලික ආයතන ඇති ෙවනවා. බැඳුම්කර 
ඇති ෙවනවා. ඉතාම සංකීර්ණ මූල්යමය ෙලෝකයක තමයි අද අපි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඉස්සර වාෙග් තනි බැංකුවක ඉඳෙගන බැංකු 
කමය පරිශීලනය කරමින් ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න බැහැ.  
අපට ෙම් රෙට් ෙලොකු අර්බුදයක් තිෙබනවා.  

පරණ මිනී මැරුමක් එෙහම නැත්නම් බැංකු කැඩීමක්, 
ෙහොරකම් කිරීමක්, දික්කසාදයක් ෙම් ආදී වශෙයන් අපි හදපු නීති 
රාමුවක් තුළ ෙකොෙහොමද ෙම් නව මූල්යමය සහ ෛනතික 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්ෙන්? අෙප් උසාවි, අෙප් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අෙප් Legal Draftsman’s Department,  අෙප් 
ෙපොලීසිය ආදී ක්ෙෂේතවලට ඉස්සර ලැබුණු පුහුණුව තුළින් ෙම් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්ද කියා ෙලොකු පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රජයට ෙම්කට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැම දාම අපට ෙපෙනනවා, එක්ෙකෝ නීතිපතිව 
විෙව්චනය කරනවා. එෙහම නැත්නම් ෙපොලීසිය විෙව්චනය 
කරනවා. එෙහම නැත්නම් මහ බැංකුව විෙව්චනය කරනවා. ඇයි, 
ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකද ෙම් සිදු ෙවන ගනු-
ෙදනුවලට හසුරුවන්න, අත ෙපොවන්න, ඒක පාලනය කරන්න 
පුළුවන් ආයතනික වාතාවරණයක් ෙම් රෙට් හදලා නැහැ. ෙම් 
රෙට් තිෙබන ඒ ආයතනවලට ෙහොඳ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අපි 
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ අධිකරණයක් තිබිලා තිෙබනවා. 
ෙහොඳ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ති බිලා තිෙබනවා. ෙහොඳ 
ෙපොලීසියක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ ආදී වශෙයන් ෙහොඳ ඒවා, නරක 
ඒවා තිෙබනවා. ඒ එකකටවත් අද තිෙබන අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්.  

ෙම් රෙට් ෙලොකු ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, දූෂණ වංචා පිටු 
දකින්න; ෙහොරකම් කරපු සල්ලි ෙහොයන්න; ඒ වැරැදි කරපු මිනිස්සු 
අල්ලා ගන්න කියා. ෙකෝ, කර තිෙබනවා ද? මම අහන්න 
කැමැතියි, ෙම් රජය ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන් කියා. කියපු 
විධිෙය් මහා පරිමාණ මූල්යමය අපරාධ කිසි ෙදයක් අල්ලා ගන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අද රහසක් ෙනොෙවයි. පත්තරයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලපුවාම හැම දාම විශාල විෙව්චනයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. 
ෙමොනවාද ඔය ෙගොල්ලන් කරන්ෙන්? අතන කථා කරනවා. 
ෙමතැන කථා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා. 
විෙව්චනය කරනවා. නමුත් පතිඵල නැහැ. පතිඵල අඩුයි. දැන් 
අවුරුද්දකට ළං ෙවලා.  

අපට තිෙබන ව හාත්මක සම්පත, ව හාත්මක හැකියාව 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ඒ කියාවලිය -ඒ නීතිරීති, ඒ අධිකරණ 
කියාවලිය- සමඟ ඒ තරමට යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් 
හැටියට ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. හැම දාම අපට කියන්න 
බැහැ, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියයට 50ක් ඇබෑර්තු 
තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙය් සියයට 25ක් ඇබෑර්තු තිෙබනවා, 
ෙපොලීසියට පුහුණුව නැහැ." කියා. රජයක් වුණා ම ඒවා ගැන කථා 
කරන්න බැහැ. ඒවාට අප මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.  

මට ඉතාම හිතවත් මෙග් පරණ මිතයා, තිලක් මාරපන 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමා මම ඉතාම 
ආදරය කරන ෙකෙනක්. එතුමා වුණත් දන්නවා, ඒ කාලෙය් වාෙග් 
ෙනොෙවයි, අද නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇබෑර්තු ෙකොයි තරම් 
තිෙබනවා ද කියා. Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption එකට කථා කරන ෙකොට ඒ අය කියනවා, 
වැඩ කරන්න මිනිසුන් නැහැ කියා. අද හැම පධාන තැනකම 
ඇබෑර්තු තිෙබනවා. හිර ෙගදරත් ඇබෑර්තු තිෙබනවා. නීතිය 
කියාත්මක කරන්න, ෙම් රෙට් පුරවැසියාට අවංකභාවය රජ 
කරන්න තිෙබන හැම ආයතනයකම ඇබෑර්තු තිෙබනවා. ෙම්ක 
පුදුම වැඩක්. ඕනෑ නැති ඒ ආයතන නම් ෙසේවකයන් වැඩි කර 
තිෙබනවා. එච්චර හදිසියක් නැති ආයතන හැම එකකම 
ෙසේවකයන් තුන් හාරසීය ගණන් සිටිනවා.  එෙහම ෙන්ද, අධිකරණ 
ඇමතිතුමනි? නමුත්, ඔබතුමාට තිෙබන ආයතන හැම එකකම 
ඇබෑර්තු තිෙබනවා. ෙම්කට තමයි කියන්ෙන් වැරදිකරුවන්ට 
"විපරීත බුද්ධිං" කියා. අද අෙප් රෙට් තත්ත්වය බලා ආණ්ඩුව සහ 
විරුද්ධ පක්ෂය කියන ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අය ෙම් ගැන ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙදසිය තුන්සිය ගණන් ෙසේවකයන් දමලා අනවශ්ය 
හැම තැනක්ම පුරවලා තිෙබනවා. නුපුහුණු කම්කරුවන් ඕනෑ 
තරම් සිටිනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙසේවකයන් සිටිනවා. අද අප 
පශ්න කරනවා, "අරයා අස් කළා . ෙමයා අස් කළා. ඇයි ෙමයාව 
ස්ථිර ෙනොකෙළේ?" කියා. නමුත්, කවුරුවත් අහන්ෙන් නැහැ, 
"නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය ෙසේවකයන් ගණන ලබා 
ෙදන්න බැරි ඇයි?" කියා. හදිසි කමයකට ෙවන්න පුළුවන්, -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, කියන්න, 

ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
පසු ගිය දිනවල අප යම්කිසි තනතුරකට ඉල්ලුම් පත 

කැ ෙඳව්වා. අපට ලැබුෙණ් ඉල්ලුම් පත 11ක් පමණයි. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමා ෙවනුෙවන් කථා 

කරන්ෙන් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් කථිකයන් අඩුයි. ඒ 
නිසා මට තව විනාඩි පහක් විතර ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒ කාරණය කියන්ෙන් කවුරුවත් 
විෙව්චනය කරන්න ෙනොෙවයි. එය ෙපොදුෙව් මුහුණ ෙදන 
පශ්නයක්. අද උසාවිවලට අවශ්ය පමාණයට නිලධාරින් බඳවා 
ගන්න බැහැ. එෙහම ෙන්ද? අෙප් නඩුකාරවරු අවශ්ය පමාණයට 
බඳවා ගන්න බැහැ. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිලධාරින් බඳවා 
ගන්න බැහැ. Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption එකට බඳවා ගන්න නැහැ කියනවා. 
ෙපොලීසියට බඳවා ගන්න බැහැ කියනවා. නමුත්, අනික් පැති 
බැලුවාම ඒවාෙය් ෙකොයි තරම් ෙසේවකයන් සංඛ්යාවක් ඉන්නවාද 
බලන්න. ඒකට ෙලොකුම වැරැදිකරුවන් තමුන්නාන්ෙසේලායි.  

පසු ගිය බජට් එෙකන් සුබසාධන වැඩවලට ෙකොයි තරම් 
වියදම් කළා ද? පුනරාවර්තන වියදම් සියයට 40කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් ෙකොෙහේටද ගිහින් තිෙබන්ෙන්? අවශ්ය 
තැන්වලට ඒවා ගිහින් නැහැ. මම ෙම් විෙරෝධාකල්ප ඉදිරිපත් 
කරනවා ෙනොෙවයි. අප ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. මාස හයක් 
ඇතුළත ෙම් පශ්න විසඳන්න අපට බැරි ඇයි? දැන් මාස අටක් 
ගිහින් තිෙබනවා. පඩි මදි නම් ඒක හදා ගන්න ඕනෑ. මිනිසුන් 
නැත්නම් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට ෙම් පශ්නය අද 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා. අපට මීට වඩා ෙම්ක 
කථා කරන්න බැහැ. ෙමොකද, මහජනයා කියන්ෙන්, "ඔබතුමන්ලා 
පත් කර තිෙබන්ෙන් ෙම්වා විසඳන්නයි, අපට ඇවිත් කියන්න 
එපා, අතැන මිනිෙහක් බඳවා ගන්න බැහැ, අතැන වාහනයක් 
නැහැ, අතැන කාර්යාලයක් නැහැ" කියා. ඒවා පරිපාලන පශන්. 
රජයන් හදා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි විධියකට හරි ඒ පශ්න විසඳන්නයි.  

අද චීනය ෙදස බලන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳට 
දන්නවා, ඉස්සර චීනෙය් නීති පද්ධතියයි, අද පද්ධතියයි ෙකොයි 
තරම් ෙලොකු ෙවනසකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා ද කියා. දවසින් 
දවස චීනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්, ඒ අයෙග් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හමු ෙවලා හැම සැෙර්ම ඒ නීති රීති, විෙශේෂෙයන්ම 
අධිකරණය වඩාත් liberal, වඩාත් නම්යශීලී බවට පත් කරනවා. 
චීනෙය් හිටපු සමහර උසස ්අයට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
Bo Xilai කියන්ෙන්, චීන කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අගමැති ෙවන්න 
හිටපු එක්ෙකනායි. අද එයා හිරෙගදර. තව ෙලොකු ෙලොකු 
පාෙද්ශීය පාන්ත නායකයන් අද හිරෙගදර. අපට ෙපොලීසියට 
මිනිසුන් ෙහොයා ගන්න බැහැ කියා චීනය කිව්වා ද? අෙප් 
අධිකරණයට මිනිසුන් නැහැ කියා චීනය කිව්වා ද? අෙප් 
මෙහස්තාත් උසාවියට මිනිස්සු ෙහොයා ගන්න බැහැ කියා චීනය 
කිව්වාද? ඒ නිසා වැඩක් කරන්න ඕනෑ නම් ඒක කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහොඳට 
දන්නවා, අද  චීනය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ අයෙග් මූල්යමය නීති 
පද්ධතිය ෙවනස් කර තිෙබන බව. අප ෙහොඳට දන්නවා, ඒ 
කාලෙය් මැෙල්සියාෙව්, සිංගප්පූරුෙව් ෙහොරු ඕනෑ ෙවලාවක 
ෙහොංෙකොංවලට පැන්න බව. මිනී මැරුම් වාෙග් ෙද්වල් ගැන 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. මූල්යමය වංචා ගැනයි මා කියන්ෙන්. 
සමහරු ෙකොම්පැනිවලින් ෙහොරකම් කරලා, shareholdersලාෙග් 
සල්ලි හරියට ෙබ්රන්ෙන් නැතිව  ෙහොංෙකොංවලට පනිනවා. 
ෙමොකද, සුද්දන්ෙග් කාලෙය් ඒ අයට ෙනොෙයක් ආවරණ ලබා දීලා 
තිබුණා ෙන්. අමාත්යතුමා ඒ ගැන ෙහොඳින්ම දන්නවා ෙන්. චීනය 
අද ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙවනස් කරලා. අද ෙහොංෙකොංවලට පැනලා 
සල්ලි හංගාගන්න බැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මීට වඩා වැඩි 
ෙව්ලාවක් ගන්න මා කැමැති නැහැ. ෙමය අපි ෙදෙගොල්ලන්ම  
විසඳිය යුතු පශන්යක්. ෙකොෙහොම වුණත් අපි එකයි. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටියා වුණත් ෙම් වාෙග් ෙද්වලට සහය ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා, මූල්යමය නවීකරණයන්. ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමනි, මම 
ඔබතුමාට ඉතාම ආදරෙයන් කියනවා, ඔබතුමා, එය කරන්න 
පුළුවන් ෙකනකු බව. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න. අෙප් රෙට් තිෙබන නීතිවලින් හුඟක් ඒවා අනවශ්ය නීතියි 
- "sunset" ෙද්වල්: sunset industries, sunset laws et cetera. ඒ 
කියන්ෙන් ඉර  බැස්සාට පස්ෙසේ වැඩක් නැහැ. කියාත්මක කරන්න 
බැරි නම් ඒවා නීති ෙපොෙතන් අයින් කරලා දමන්න. අලුත් නීති 
ඇතුළු කරන්න. බලන්න, අද අෙප් පරිපාලන නීති - රීති දිහා. It is 
high time, Hon. Eran Wickramaratne, that we do away with 
these sunset laws. නිකම් නීති ෙගොඩ ගහෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් තවත් 
එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. එය අප සියලු ෙදනා 
ඉෙගනගත යුතු ෙදයක්. හැම දාම අපි අලුත් නීති - රීති 
ෙගෙනනවා; අලුත් penalties ෙගෙනනවා. හැම ඇමතිවරයාටම 
පාෙහේ නින්ද යන්ෙන් නැහැ, අලුත් නීති රීති ෙගොඩක් ෙගනාෙව් 
නැත්නම්. ෙම් නීති ඔක්ෙකෝම කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන්, 
උසාවියටයි, ෙපොලීසියටයි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. හැම 
දාම, we are overloading these Departments with these new 
laws.  

අෙනක් කාරණය බලන්න, එතෙකොට අවධානය ෙයොමු 
ෙවන්ෙන් පුංචි ෙද්වලටයි. අර මිනිහා සිගරැට් එකක් බිව්වා ද,  ෙම් 
මිනිහා කාර් එක ෙකොෙහේ හරි වැරදි විධියට park කළා ද ආදි 
වශෙයන් කිසිම වැඩක් නැති ෙද්වලට තමයි වැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන්. ෙපොලීසිෙය් වැඩි අවධානය ෙයොමු වන්ෙන්ත් ඒවාටයි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? Hon. Tilak 
Marapana, how many trivial, unnecessary files are there? Is 
that not so? කාටවත් වැඩක් නැහැ. නමුත් ඒවා ෙගොඩගහෙගන 
ඉන්නවා. ඒවා වීසි කර දමලා හරි ඒ කටයුත්ත අවසාන කරන්න. 
මට මතකයි, ඒ දවස්වල ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා ඇතුළු 
අෙප් හිතවත් නීතිඥයන් බලන්න කාර්යාලයට ගියාම අපට 
එතුමන්ලා දිහා බලන්න බැරි වූ හැටි. ෙමොකද, files අස්ෙසනුයි 
එතුමන්ලා දිහා බලන්න වුෙණ්. හැම පැත්ෙතන්ම files ෙගොඩ 
ගහලා. ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමනි, ඒ, ඔබතුමාෙග් කාලෙය් 
නම් ෙනොෙවයි. ෙවනත් ෙවනත් කාලවලයි. අපි ෙම්වා ගැන 
අලුතින් හිතන්න ඕනෑ. ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමනි, කරුණාකර  
ඔබතුමා ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. ඕනෑ නැති නීති අයින් කර දමා, 
වර්තමාන ෙලෝකෙය් අෙනක් වර්තමාන නීති හා සංසන්දනය 
කරන්න පුළුවන් නීති ෙගනැල්ලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න. අප 
කැමැති වුණත් නැතත්, විෙශේෂෙයන් ජන වාර්ගික පශ්නය නිසා 
නීතිය ගැන කල්පනා කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. පරණ, යල් 
පැනපු අදහස්, හණමිටි යුගෙය් සංකල්ප අද කියාත්මක කරන්න 
බැහැ. ෙවන එකක් තියා, Penal Code එක වුණත් අරෙගන 
බලන්න. අද ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙපොලීසිය මත ෙගොඩ ගහලා. නියම 
පරීක්ෂණ කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙපොලීසියකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ඒ ආසනවල ෙපොලීසිවලට 
ගියාම බලන්න, ඒ අය වැඩිෙයන්ම කාලය ගන්ෙන් ෙමොනවා  
ෙවනුෙවන්ද කියලා. බයිසිකල් එක පැදෙගන යන මනුස්සයා 
අල්ලනවා, ඒ බයිසිකලෙය් ලයිට් එකක් නැහැ කියලා. දැන් 
අලුත්ම ෙද් තමයි, පාෙර් කහ පාට ඉර කපනවාය කියලා වාහන 
ඔක්ෙකෝම නවත්වන එක. ඒ අතරතුර, ඊට අල්ලපු පාෙර් මිනිසුන් 
හතරපසේදෙනකු මරා දමලා තිබුණත් කවුරුවත් ඒ දිහා බලන්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙම් අසංවිධිත ෛනතික පරිසරය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 

ඒකට අවශ්ය සම්පත් ෙදන්න පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳිලා ඉන්න ඕනෑ. 
හැම ෙවලාෙව්ම ඒවා ෙනොදී ඉන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අෙප් COPE වාර්තා 
දිහා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාත්  ඒ කමිටුෙව්  සභාපති 
හැටියට සිටියා. අෙප් Public Accounts Committee වාර්තා 
අරෙගන බලන්න. ඒවාෙයන් හැම දාම කියනවා, අවශ්ය අයට 
කාර්ය මණ්ඩල ෙදන්න කියලා. නමුත් ෙනොෙයක් නීති - රීති 
ෙගනැල්ලා ෙනොදී ඉන්නවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාම 
කියන්න, අද ඔබතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය දිහා බැලුවාම ඔබතුමා 
සෑහීමකට පත් ෙවනවාද කියලා. අපි ෙම් ෙදපැත්තක ඉඳන් කථා 
කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින සංඛ්යාව 
ගැන ඔබතුමා සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්ද ගරු 
ඇමතිතුමනි? මා හිතන විධියට, ඔබතුමාෙග් කාර්යාලයටත් 
ෙසේවකයන් මදි. ෙමොනවාද ඉතාම වැදගත් අංශ - priority areas - 
කියලා ෙසොයා බලා අලුත් කමයක් හදන්න ඕනෑ. අපි ඒ අංශවලට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහාය ෙදන්න ඕනෑ. අපත් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී, ෙමොකක් ෙහෝ අලුතින් ෙදයක් කරන්න හදන ෙකොට, 
කරන්න යන ෙවනස පිළිබඳ අදහසක් ගන්ෙන් නැතිව, එය 
විෙව්චනය කරනවා. අපි ඒකත් නවත්වන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින හැම ෙවලාෙව්ම, ෙමොකක් ෙහෝ අලුතින් 
ෙදයක් කරන්න හදන ෙකොට විෙව්චනය කරන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාව, අප සියලු ෙදනාට වාද 
විවාද කරන්න, එක පැත්තක් දිනවන්න ෙහෝ පරදවන්න ෙහෝ 
තිෙබන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. අපට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා. 
අද අෙප් තිෙබන ෙලොකුම අඩු පාඩුව තමයි ෙම් ෛනතික 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ඒ සම්පත් සහ පුහුණුව. ෙදෙවනි ෙද් තමයි 
පුහුණුව. මා  ෙම් කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාටත් වැදගත් 
ෙවයි. මම මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් සිටින 
කාලෙය් මට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලන්න සිද්ධ වුණා 
කරුණාකර ෙවනම අංශයක් හදන්න කියලා.  [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කාලෙය් ඔබතුමාත් හිටියා ෙන්.  මුදල් අමාත්යාංශෙයන් හදිසි 
ෙදයක්, පනතක් ගැන අනුමැතියක්, සංෙශෝධනයක් ෙදන්න 
හදනෙකොට අර පරණ මුළු කමය අස්ෙසේම යවන්න එපා.  ෙපොඩි 
කණ්ඩායමක් හදලා ඒක ෙදන්න. අද International  Law ගැන 
දන්ෙන් කී ෙදනා ද? අෙප් SriLankan Airlines ගැන, අහස්                 
යාතා ගැන, BOI approvals ගැන, නව තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ෙයෝජනා ගැන ෙම් ෙගොල්ලන්ට පුහුණුවක් ෙදන්න පුළුවන් ද? 
අපට ඒ ෙගොල්ලන්ට වැරැද්දක් කියන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
පුහුණුව නීති විද්යාලයට ගිහිල්ලා ලබා ගත්ත පුහුණුවක්.  

මම නම් හිතන හැටියට   නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින 
අෙප් තරුණ අයට පිට රට යවලා පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද 
Space Law එක ගැන කථා කරන්න, අෙප් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Space Law එක ගැන විනිශ්චයක් ෙදන්න 
පුළුවන් කී ෙදනාටද?  ජාත්යන්තර මූල්ය පශ්න පිළිබඳ විනිශ්චයක් 
ෙදන්න පුළුවන් කී ෙදනාටද? එෙහම ෙදන්න බැරි වුණාම 
පමාදයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අත්යවශ්ය ෙදයක් තමයි frontier 
knowledge එක; දැනුෙම් ඉස්සරහම මායිෙම් තිෙබන ෙද්වල්. 
Space Law ෙවන්න පුළුවන්; International Monetary Laws 
ෙවන්න පුළුවන්; Electronic Media Laws ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. කනගාටුදායකයි, 
මාෙග් අවංක සිතුවිල්ල අනුව නම් තවම අපි ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් එළිපත්ෙත්යි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳ අධිකරණ 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් ඒ දැනුමත්, ඔබතුමාෙග් ඒ ෙහොඳ හදවතත් 
ෙයොමුකර කරුණාකර ෙම් ෙවනස කරන්න. ඔබතුමාෙග් 
ෙපොත්වලින් නම ෙහොඳට තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කියාකාරිත්වය 
ගැන ෙහොඳ නමක් තිෙබනවා.  ෙම් ෙවනස තුළිනුත් ඔබතුමාට ඒක 
කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට සුබ පතමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන පශ්න මතු වුණාම  මාෙග් ඉතිහාසය 
ගැනත් මට මතක් වුණා.  එදා 2002 අවුරුද්ෙද් නගරාධිපතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරද්දී, මාෙග් නිලධාරින් හැම දාම මට උපෙදස් 
දුන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යමක් ඇරිෙයොත් අවුරුදු 5ක් 
6ක් යනකම් ඒකට කවදාවත් උත්තර එන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ 
තරම් අකාර්යක්ෂම ආයතනයක් විධියට තමයි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද හැෙමෝම දකින්ෙන්. අපි කියනවා ෙම්ක අද 
ඊෙය් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි, එදා ඉඳන්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය ඕකයි කියා.  සමහර අයට සංවර්ධන 
කාර්යයන් නිසා වන්දි මුදල් ගන්න තිෙබන අවස්ථාවලදී ඒ අයෙග් 
වන්දි මුදල ගැන කටයුතු කර,  ඒ වන්දි මුදල  ලැෙබන ෙවලාව 
ෙවනෙකොට සමහර විට ඒ අය ජීවතුන් අතරත් නැහැ. ඒ තරමට 
තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට, ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රෙට් තිෙබන ජන ජීවිතයට බලපාන ෙදයක් බවට ඒ ක්ෙෂේතය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

ඉඩම් නඩු දිහා බැලුවත් අද ඉඩම් නඩු  ෙගොඩ ගැහිලා 
තිෙබනවා අපි දකිනවා. ෙම් කාරණය හරියට අධ්යයනය  කෙළොත් 
ෙම් නඩු එන විධිය දිහා බැලුෙවොත් තව අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් 
යනෙකොට ජීවිත කාලෙය්වත් නඩු අහලා විසඳන්න බැරි තරමට 
නඩු ෙගොඩ ගැෙහනවා. ඒ තරම්ම අකාර්යක්ෂමතාව ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළ තිෙබනවා අපි දකිනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා  
අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සඳහා ඉදිරිපත් කරයි කියා අප හිතනවා. 
ෙමොකද, එක පාරටම ෙමය කරන්න බැහැ. අෙප් ගරු සරත් 
අමුණුගම මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ කඩා 
වැටුණු ෙද් මාස 8න් පතිඵල ෙපන්වන්න බැහැ. මාස 8න් පතිඵල 
ෙපන්වා සැබෑ ෙවනසක් කරන්න බැහැ.  නමුත් ෙම්ක කමෙයන් 
කමෙයන් - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පටන් ගන්න පුළුවන් ෙන්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔව්.  පටන් ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. බය ෙවන්න එපා. කමෙයන් 

කමෙයන් ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න අපි ඔක්ෙකෝමලා එකතුෙවලා 
කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් තත්ත්වය පිළිගන්නවා.  
ෙම් තත්ත්වෙයන් එදා ඉඳන්ම ජනතාව බැටකෑවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  හිරෙගදරට ගිහින් මරණීය දණ්ඩනයට නියම වුණු 
මිනිස්සු දිහා බැලුවත් ඒ අයෙගන් වැඩි පිරිසක් ෙම් ඉඩම් නඩු 
නිසාම මිනීමැරුම්වලට ෙපළඹුණු  පුද්ගලයන් බව අපි දකිනවා. 
එෙහම නම් ෙම් රෙට් නඩු විසඳීෙම් කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් සාමය මීට වඩා ඉතා කඩිනමින් 
උදාෙවයි කියා මා හිතනවා. ඒ වා ෙග්ම එයින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ජීවිතය, යහ පාලනය, සාධාරණ සමාජය ඉතා ඉක්මනින්ම 
ළඟා ෙවනවාය කියන කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.   

ෙම් ඉඩම් නඩු පිළිබඳව ෙහොඳ වැඩසටහනක් ඕස්ෙට්ලියානු 
රජය පසු ගිය කාලෙය් හඳුන්වා දුන්නා අපි දැක්කා. අපි රජය බාර 
ගන්න ෙකොට ඒ වැඩසටහනත් අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා.   ෙම් "බිම් 
සවිය" වැඩසටහන ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා, එය 
කඩිනම් කරලා, හැම ෙකෙනකුෙග්ම ඉඩම්වල අයිතිය නිරවුල් 
විධියට ලබා ෙදන්නට පුළුවන් නම් උසාවිවල නඩු ෙගොඩ ගැහීම 
ෙගොඩක් අඩු ෙවනවාය කියන කාරණය  මා සඳහන් කරනවා.  

අද අපි කථා කරන්ෙන් සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් ෙගෙනන නියමය 
පිළිබඳවයි. ෙමය කාෙලෝචිතයි කියලා මම හිතනවා. ඩුබායි රටත් 
එක්ක පසු ගිය කාලෙය් ෙමවැනිම ගිවිසුමක් අපි ඇති කර ගත්තා. 
අද චීනය සමඟත් එවැනි ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නවා. ඒ සඳහා 
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් පනත 
යට ෙත් වන නියමය අනුමත කර ගන්න අද කටයුතු කරනවා. 
ෙමවැනි නියමයක් අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් 
අෙප් විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙහොෙරක් ෙනොවන නිසායි. 
එතුමා ෙහොරකම් කරලා සල්ලි ෙවන රටවල හංගලා, ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල් කරලා තිබුණා නම්  ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන එතුමාට 
ෙම් පනත යටෙත් ෙමවැනි නියමයක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් හැකියාව නැතිව යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,                      
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යවරයාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, එතුමාෙග් නැදෑයින්වත්, ෙගෝල බාලයින්වත්, 
මිතුරන්වත් ෙහොරකම් කරලා ෙවන රටවල සල්ලි හංගලා, ඒ 
රටවල්වලට ගිහිල්ලා හැංගිලා නැති නිසා තමයි අද ෙම් නව 
ආණ්ඩුවට ෙම් නිර්ෙදෝෂී බෙව් නියමය ඉදිරිපත් කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් පනත යටෙත් එන නියමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අභිෙයෝගයට ලක් ෙවන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ෙම් 
නියමයට බය ෙවන්න තරම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාත්යන්තර 
ෙහොරු නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පනත 
යටෙත් එන නියමය ෙබොෙහොම සාමකාමී විධියට අනුමත ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

එදා අපි පක්ෂ - විපක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව කිව්වා, "ෙම් රෙට් 
ෙහොරු අල්ලන්න ඕනෑ'' කියලා. ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් තමයි 
අපි ඒ කාරණය කියන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් රට ෙමවැනි 
ගිවිසුම්වලට එළැඹීෙම්දී අපට බය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, 
අපි ෙහොරු ෙනොවන නිසා. ෙහොරු තමයි ෙම් නීතිවලට බය 
ෙවන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත් වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් 
රෙට් පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය ෙලෝකයට ෙපන්වන්න නම් 
විනිවිද ෙපෙනන ෙමවැනි පනත් යටෙත් ෙගන එන නියම අපට 
වැදගත් වනවා; අවශ්ය වනවා.  

එදා  "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය" කියලා විරුදාවලිය ලැබූ 
අෙප් රට පසු ගිය කාලෙය් අවි ආයුධ ජාවාරම්කරුවන්ෙග් 
තිප්ෙපොළක් බවට පත් වුණා; කුඩු ව්යාපාරිකයන්ෙග් තිප්ෙපොළක් 
බවට පත් වුණා. ෙම් දිවයින පමණක්  ෙනොෙවයි, ඉන්දියාව පවා 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ඒ දරුණු අපවාදයට ලක් වුණා. කුඩු 
ජාවාරම්කරුවන්ෙග් මධ්යස්ථානය, අවි ආයුධ ජාවාරම්කරුවන්ෙග් 
මධ්යස්ථානය යනුෙවන් ෙම් දිවයින ෙලොව පුරා පචලිත ෙවද්දී,  
නැවතත් එය "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය" කරන්නට, 
නැවතත් ධර්මද්වීපය කරන්නට ගන්නා උත්සාහෙය් එක පියවරක් 
වශෙයන් ෙම් පනත යටෙත් ෙගෙනන නියමය අපට හඳුන්වන්න 
පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙලෝකයට අවංක ෙවන්න ඕනෑ; ෙලෝකයට 
විවෘත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකයත් එක්ක 
අත්වැල් බැඳ ගන්න ඕනෑ. ෙලෝකයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනෑ;  
අපි විනිවිදභාවය තුළ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ විශ්වාසය අපි 
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ෙලෝකෙයන් දිනා ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පසු ගිය රජය 
කළ කී ෙද්වල් නිසා අපි රටක් වශෙයන් හුෙදකලා වුණා; රටක් 
වශෙයන් ෙකොන් වුණා. එයින් අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට විශාල 
වශෙයන් බාධා වුණු ආකාරය අපි දැක්කා.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනෙය්දී අපට ජාත්යන්තර වශෙයන් 
ෙවච්ච අපකීර්තිෙයන්, අඩන්ෙත්ට්ටම්වලින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන, 
ඉදිරිෙය්දී ජාත්යන්තරය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළකට එකතු  ෙවන්න ෙවනවා. ජාත්යන්තර පජාව  ෙකොන් 
කරලා, ජාත්යන්තර පජාව විෙව්චනය කරලා, ෙලොකුකම් 
ෙපන්වලා, ගණන්කාරකම් ෙපන්වලා, ''හයිරම් පාට්'' ෙපන්වලා 
රටක් වශෙයන් කවදාවත් අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ කියන එක 
අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි එදා අපි ජාත්යන්තර පජාව 
ඉදිරිෙය්, බලවත් රාජ්යයන් ඉදිරිෙය් ෙකොන් වුෙණ්; අපි හුෙදකලා 
වුෙණ්.  පසු ගිය කාලෙය් ෙවච්ච ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා අපි 
දැක්කා. අෙප් ඇමතිවරු ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධාන 
කාර්යාලය ඉදිරිපිට බිම බුදියා ගත්තා. එෙහම බිම බුදියා ගත්තාම 
ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා තැඹිලි ෙපව්වා. තැඹිලි ෙපොවලා තමයි 
ඔහු නැඟිට්ටුෙව්. ඉන්දියන් සාගරය තරමට තැඹිලි ෙපව්වත්, එදා 
ෙම් රටට ෙවච්ච අපකීර්තිෙයන්  ෙම් රට ගලවා ගන්න බැහැ. ඒ 
තරම් දරුණු අපකීර්තියකට ෙම් රට  පත් වුණා. 

එදා විෙද්ශ රටවල නායිකා ෙවෝ ෙම් රටට ආවාම, අෙප් 
ඇමතිවරු ගිහින් මංගල ෙයෝජනා කළා; කසාද බඳින්න කැමැතියි 
කිව්වා. ඒවායින් අෙප් රෙට් පශ්න විසඳුනා ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් මන්තීවරු විෙද්ශ රටවලට ගිහින් අෙප්ම රෙට් මහ 
ෙකොමසාරිස්වරුන්ට පහර දුන්නා. ඒවායින් අෙප් රෙට් පශ්න 
විසඳුනා ද? ඒක තමයි එදා විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙවලා තිබුෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම අසල්වැසි ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව ඇතුළු දියුණු 
සියලු යුෙරෝපීය රටවල් අෙපන් ඈත් වුණා; අප ෙකොන් කළා; අප  
හුෙදකලා කළා; අපට සම්බාධක පැෙනව්වා. එහි අහිතකර පතිඵල 
විඳින්නට සිදු වුෙණ් එදා හිටපු අෙප් ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි; එදා 
බිම බුදියා ගත්ත ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි; විෙද්ශ නායිකාවන්ට 
මංගල ෙයෝජනා ෙගනාපු  ඒ ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි.   අෙප් රෙට් 
අහිංසක ජනතාවටයි ඒ අහිතකර පතිඵල විඳින්න වුෙණ්.  

GSP සහනය අෙප් රටට අහිමි ෙවලා ගියා. අෙප් රෙට් මත්ස්ය 
සම්පත යුෙරෝපයට විකුණන්න තිබුණු අවස්ථාව අපට අහිමි ෙවලා 
ගියා. අෙප් රෙට් තරුණයන්ෙග් විරැකියාව වැඩි ෙවලා, රැකී රක්ෂා 
පශ්නය උග ෙවන්න පටන් ගන්තා. ඒ වාෙග්ම ධීවරෙයෝ අතර මං 
වුණා. ඒ වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට අපි එදා මුහුණ 
දුන්නා.  එදා තිබුණු "මමයි රජා" කියන පතිපත්තිය තුළින් ෙම් රට 
ෙගොඩ නඟන්න බැහැ, රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැයි කියන 
එක අපට මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලය මතක් කර ෙදනවා. 
නමුත් ඒ පතිපත්තිෙය් අපි යන්ෙන් නැහැ. හැෙමෝම එක්ක, හැම 
රටක් එක්කම අත්වැල් බැඳ ෙගන වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන එක 
අපි විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

නව රජය බලයට පත් ෙවලා ගත වූ ෙකටි කාලය තුළ -මාස 
7ක්, 8ක් වැනි කාලයක් තුළ- ෙම් රෙට් පතිරූපය නංවා ගැනීමට 
වැඩ කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටත්, මංගල සමරවීර විෙද්ශ ඇමතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාටත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. එදා ජරා රටක් විධියට 
ෙලෝකය ඉදිරිෙය් හංවඩු ගැහිලා විනාශ ෙවලා තිබුණු ෙම් රෙට් 
පතිරූපය අද වන ෙකොට යළි ෙගොඩ නඟන්න, හැෙමෝම 
පිළිගන්නා, කීර්තිමත්, සදාචාරයක් තිෙබන, යහ පාලනයක් 
තිෙබන රටක් විධියට ෙලෝකයට ෙපන්වන්නට කටයුතු කිරීම ගැන  
විෙශේෂෙයන්ම අපි එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙම් රෙට් එදා සිටි නායකෙයෝ විෙද්ශ සම්බන්ධතා ෙගොඩනඟා 
ගත්ෙත් ෙමොන වාෙග් රටවල් එක්කද? ස්වාසිලන්තය, ලිබියාව 
වාෙග් අපිකානු රටවල් එක්කයි අෙප් විෙද්ශ සම්බන්ධතා 
ෙගොඩනඟා ගත්ෙත්. අපි දියුණු රටවල් එක්ක හිටිෙය් නැහැ. අෙප් 
රෙට් නායකෙයෝ සීෙෂල්ස් වාෙග් රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා 
ෙගොඩනඟා ගත්ෙත් සල්ලි ෙහොරකම් කරලා Swiss Banks වලට 
යවන්නයි. ඒ විෙද්ශ සම්බන්ධතා තුළින් ෙහොර සල්ලි ෙගන යන්න 
කමෙව්ද හදා ගත්තා. ඒවා ඒ සඳහා පාරවල් කරගත්තා මිසක් 
ෙවන වාසියක් රටට ලැබුෙණ් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ජනතාව රවටන්න වැඩි 
ෙපොලියට ණය අරෙගන අසාර්ථක ව්යාපාර ෙම් රෙට් කරලා, 
ෙකෝටි ගණන් ගසා කාලා, ඒ  තුළින් ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් 
කරන්නට උත්සාහ කළා. ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් බවට පත් 
කරන්නටම කටයුතු කළා. ඒවායින් බැලුෙව් ෙකොමිස් මුදල් ගැසීම, 
වංචා කිරීම මිසක් රටට වන යහපතක්, රටට ලැෙබන ජාත්යන්තර 
කීර්තිය දිහා ෙනොෙවයි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය සිය 
වතාවකට වඩා කැඩුණා. ණය අරෙගන ඒක හැදුවා. පරිසර 
ඇගයීම්වලින් ෙතොරව වරාය නගර නිර්මාණය කරන්න කටයුතු 
කළා. ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති  ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා. 
නැව් එන්ෙන් නැති වරාය  හැදුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් 
වැඩිම වියදමක් දරා අධිෙව්ගී  මාර්ග ෙම් රෙට් හැදුවා. ඒවා තමයි 
කෙළේ.  

යුක්ෙර්නය, රුසියාව වැනි රටවල  තානාපති කාර්යාලවලට 
තමුන්ෙග් ඥාතීන් ෙයෙදව්වා. තමන්ෙග් ඥාතීන්ට තානාපති 
තනතුරු දුන්නා. ඥාති සංගහයක් තමයි කෙළේ. නමුත් ඒ අය කෙළේ 
ෙමොනවාද? ජාත්යන්තර අවි ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ ෙවලා සල්ලි 
ෙහොයන්න ගිහින් ෙම් රටට අපකීර්තියක් අත්කර ෙදන්න තමයි ඒ 
අය කටයුතු කෙළේ. ඉන්දියාව වැනි අෙප් අසල්වැසි රාජ්යයන් 
එක්ක අපි තරහ වුණා. අපට ඒ රටවල් එක්ක වැඩකටයුතු කරන්න 
බැරි වුණා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමා ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රටට ලැබී ඇති 
පිළිගැනීම ෙකොෙහොමද කියා බලන්න. අෙප් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ජපානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතූ තුන්වැනි 
රාජ්ය නායකයා වශෙයන් ඉතිහාසයට එක් වුණා. අපි ෙදවැනි 
වුෙණ් ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා සහ ඉන්දියාෙව් 
අගමැති නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමාට විතරයි. අන්න ඒ වාෙග් 
ජාත්යන්තර කීර්තියක් අද අපට අත්කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

සාමය, සංහිඳියාව ගැන අපි කථා කළා. අෙප් රෙට් පධාන 
පක්ෂ ෙදකම එකතු ෙවලා එකට වැඩ කරන යුගයක් ඇති කළා. 
සියලු වාද ෙභ්ද නැතිව අපි එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම ජාත්යන්තරයට ආදර්ශයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විෙද්ශ පතිපත්ති 
නිසාම අද වන විට  GSP සහනය නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්නටත් අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. නැවතත් යුෙරෝපා 
ෙවළඳ ෙපොළට මත්ස්ය අස්වැන්න යවන්නටත් අපිට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අද වන විට අෙප් රටට විෙද්ශීය 
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීමත් වැඩි ෙවමින් පවතින බව අපි දන්නවා.  

අවසාන වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් තිවිධ හමුදාව 
යුද්ධය හරියටම කළ බව. පසු ගිය කාලෙය් ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය 
හරියට ඉෂ්ට කරලා තමයි ෙම් රට තස්තවාදීන්ෙගන් මුදා ගත්ෙත්. 
ඒ කාර්ය ඔවුන් නිවැරදිව ඉටු කළා. නමුත් අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
පතිපත්ති හරියට කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා යුද්ධෙයන් අත්වුණු 
වාසිය  ලබා ගන්න අපට බැරි වුණා. රට ෙද්ශීය වශෙයනුත්, 
ජාත්යන්තර වශෙයනුත් කඩාෙගන වැෙටන්න පටන් ගත්තා. 
එෙහම නම් ඉදිරිෙය් දී ෙම් සියලු ගිවිසුම්, සියලු අණපනත් හරහා 
ෙලෝකයත් එක්ක අපි අත්වැල් බැඳෙගන,  නැවතත් එදා වාෙග් 
කීර්තිමත් රටක් ෙලස ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය ෙම් ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය් නිර්මාණය කිරීමට අපට හැකියාවක් ලැෙබන බවට මෙග් 
විශ්වාසය පළ කරමින්  මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ලකී 
ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
[4.02 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Presiding Member, thank you for the opportunity 

given to speak on the Order presented by the Hon. 
Minister of Justice and Buddhasasana under Section 2 of 
the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, which 
was brought in to facilitate various reciprocal 
arrangements that can be made; one between Sri Lanka 

and Commonwealth countries and separately another 
procedure for Sri Lanka and non-Commonwealth 
countries.  

Today, the Hon. Minister has placed before the 
House, an Agreement between Sri Lanka and the People's 
Republic of China. We do not quite know why an 
Agreement was reached between China and Sri Lanka 
with regard to mutual assistance in criminal matters, but 
reading through the Act one sees various arrangements 
that can be had with regard to tracing of monies stolen 
from one country and sent to another and I wonder 
whether this provision is what prompted the new 
Government to sign this Agreement with China.  

Be that as it may, this also tells us the importance of 
international cooperation with regard to criminal matters. 
Now this Act was brought in 2002. A similar Act was 
brought in for mutual assistance in civil matters in the 
same year. So there has been, in the last few decades, an 
international movement for different countries to 
cooperate with each other with regard to their respective 
judicial processes. Now this becomes important at this 
point in time in our country; when just days  ago,  Sri 
Lanka had co-sponsored a  Resolution at the UN Human 
Rights Council, which enables participation of judges, 
prosecutors,  lawyers and investigators in certain special 
courts that are envisaged to be set up in this country. That 
is an important development and a welcome one too.  

Today’s Debate has seen mostly a discussion of the 
Attorney General’s Department, of our judiciary and of 
our police; more than the provisions of this Act. And, I 
was struck by the fact that there is agreement on both 
sides of the House that the Chief Law Officer of the 
country - of the Department -  is not capable to actually 
carry out the duties that are entrusted to it by law.  A sad 
fact as we stand today. Same goes to the judiciary, and 
there were several references made and with regard to the 
police too. I find that these are the areas in which Sri 
Lanka has now agreed that participation of 
Commonwealth and foreign personnel will be permitted 
in this special court.  That Resolution was also made 
consequent to the OISL Report, which very specifically 
made a very heavy indictment on the trustworthiness and 
the credibility of the judicial processes in this country. I 
agree with the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama when he 
says, “We must change this,” and as an Hon. Member 
just said we have begun the change. But,  as you know, 
Hon. Presiding Member, these changes cannot happen 
overnight, these changes will take a long time to happen 
and at least in that intervening period, we must obtain 
necessary help from the international community.  

There were several references made by the Hon. 
Anura Kumra Dissanayake; several examples that he 
gave with regard to the functioning - or more aptly the 
non-functioning - of the Attorney General’s Department, 
the judiciary, the police and so on. 
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I like to highlight one sad example, that of Mrs. 
Vasanthi Ragupathi Sharma, who was released a few days 
ago having faced a trial in the High Court, indicted under 
the Prevention of Terrorism Act. She was acquitted a few 
days ago after being incarcerated for 15 long years. Even 
under a draconian law like the Prevention of Terrorism 
Act the State could not obtain a conviction. Even with 
provisions where confession obtained under duress after 
torture - as in this particular case - it was not sufficient to 
ensure a conviction. It took 15 long years to be acquitted 
and all those years this lady, who is a mother of three 
children, along with her husband was in prison. The 
husband is still in prison facing charges. The Hon. 
Minister of Law and Order and Prison Reforms is here, 
and I have been informed that after her release the 
husband has now been  moved to a maximum security 
prison in Welikada quite unnecessarily, when all this time 
he has been in the Magazine Prison. So, I urge the Hon. 
Minister to please look into this.  

For fifteen long years these parents have been in 
prison. He is a Hindu priest. Their three children grew up 
with others - with neighbours and relatives - and today we 
have the sad spectacle of this lady being acquitted after 15 
years. Now what happens to her? It is being found and 
judicially pronounced that she has been subjected to 
torture. Fifteen years of a mother’s life has been robbed 
from her by the State. Who is answerable to this? Hon. 
Minister of Justice and Buddhasasana, who bears 
responsibility on this? This is the reason why the Hon. 
Sampanthan was to plead with you earlier this afternoon 
to address the issue of detainees under the Prevention of 
Terrorism Act. As you took office, you acted adroitly and 
gave us the names and categories. You said 54 persons 
have been convicted and are serving sentences; there are 
still no charges for sixty persons,  and the rest have been 
indicted and are facing trial in the High Court.  

Now, Sri Lanka has agreed to repeal the Prevention of 
Terrorism Act. The Hon. Minister of Foreign Affairs 
made a speech on the 14th of last month at the UN Human 
Rights Council and he on his own said that the Prevention 
of Terrorism Act would be repealed and replaced with 
another law that is commensurate with international 
norms today and the Resolution which you co-sponsored 
very specifically undertakes that the Prevention of 
Terrorism Act will be repealed. I congratulate the 
Government for taking such a bold step. That Act was 
brought in, as you know, in 1979 as a Temporary 
Provisions Act valid only for six months. But, it was 
extended from six months to six months until 1982. Then, 
that provision which made it a Temporary Provisions Act 
was repealed and it was made permanent; although the 
title to the Act even today reads, “Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act. It is a joke. Since 1979 till 
today the law is extant and the law is called, “Temporary 
Provisions Act” and so much misery has been caused to 
people under this Act because the police lost their 
capacity to investigate. When they were given the right to 

obtain confessions and when this law made it admissible 
as evidence in a court of law, all they had to do was to 
obtain a confession by whatever means and there are 
enough and more cases where confessions have been 
obtained by torture.  

What happens therefore? I have personally appeared 
in a case where an elderly couple, a respectable couple, 
were charged in court under the Prevention of Terrorism 
Act for failure to give information to the police. It is the 
only law that says failure to give information to the police 
is an offence. The indictment said "Failure to give 
information to the police with regard to a person named 
Babu". Then, Babu was also arrested but he did not make 
a confession and he was released. Then we had the 
spectacle - Hon. Minister of Law and Order and Prison 
Reforms, I do not know whether it was during your time 
as the Attorney-General; perhaps it was during your time 
as the Attorney-General that this happened - that when 
the case came up in the High Court that particular person 
named Babu came to watch the court proceedings. These 
two persons were accused for failure to give information 
about Babu. But, that man, Babu, who was roaming free 
came to watch the court proceedings. When these facts 
were brought to court, the judge said, “Well, then you 
plead not guilty and go to trial."  This elderly couple who 
had children said, “No, we will plead guilty because if we 
go to trial there would be no bail. We have already been 
in remand for a year and we will continue to be in remand 
until the case finishes, perhaps another seven - eight 
years.” So, they pleaded guilty; got a suspended sentence; 
paid a fine and came out. That is the kind of injustice that 
this law has caused.  

While you are keen to have mutual assistance with a 
country like China in criminal matters, the law reform in 
this country must prioritize the repeal of Prevention of 
Terrorism Act. But even before the repeal of that Act, I 
urge both Ministers - the Hon. Minister of Justice and 
Buddhasasana as well as the Hon. Minister of Law and 
Order and Prison Reforms - to release these persons. I 
know that you have taken rather a technical view of how 
you describe these prisoners. You say, “There are no 
political prisoners. These are all persons who are kept 
under a particular law.” But I urge you that even in this 
Act that you have, the offences of a political nature are 
described and that is a matter that you,  as the Minister of 
Justice, who is conferred with the powers under this Act,  
have to consider when a request for a mutual assistance 
comes from another country. So, offences of a political 
nature are not something that is outside your purview and 
persons who are arrested; detained; charged or convicted 
under the Prevention of Terrorism Act are persons who 
are supposed to have committed offences of a political 
nature. That is why they are called, “political prisoners”.  

I have said this before as well - Nelson Mandela was 
considered a political prisoner. But if you ask the White 
South African Government of that day, they would have 
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refused to call him a "political prisoner" and they would 
have said that he had committed an act, under Act number 
such and such. Now, do not be technical like the White 
South African Government. I urge you to consider these 
persons as "political prisoners" because they are political 
prisoners for the reason that even if they have committed 
any other offence, those who have been committed not for 
any other reason but for political reasons. That is why 
they are called "political prisoners".  

As we move towards reconciliation and as we move 
towards responsible accountability measures that this 
Government is taking, there is one small thing that you 
need to do - obtain a pardon from His Excellency the 
President. Those 54 prisoners, to my knowledge, have 
asked for pardon and only a Presidential Pardon can 
release them. The previous Government released,  after 
two years of rehabilitation, almost 12,000 people who 
bore arms, who actually participated in the final war.  But 
why are these people still being held? Some of them for 
failure to give information and as Mrs. Sharma, who after 
15 long years found to be innocent of the charges that she 
was to face. 

So, Hon. Minister, I urge you - the Attorney General’s 
Department may not co-operate with you as many have 
said here - but if the Government makes a political 
decision that these things must be done, and I know in 
2002, when the Ceasefire Agreement was signed, a 
political decision was taken and cases under the 
Prevention of Terrorism Act were withdrawn. The 
Attorney General went to court and said, “Any case 
which hangs only on a confession as evidence, I am not 
willing to pursue; I do not want to continue with those 
cases.” So, there was political will at that time. Why do 
you not display more political will now and have these 
persons released as early as possible? 

I want to urge you also with regard to this particular 
example that I cited of Mrs. Sharma. I say with 
responsibility that it is the duty of the Government to 
recompense Mrs. Sharma for taking away her liberty; for 
taking away the right that those three children had to have 
their mother with them for 15-long years as they grew up. 
Today you have found her to be not guilty. She is being 
subjected to severe torture and her husband, who is a 
Hindu priest, is still in prison. I urge you to look at these 
things a little differently and not technically saying, 
“Well, these are persons who are remanded facing 
charges under a particular Act, whatever number of 
1979”. No. These are persons who have been victimized; 
who have had to suffer the ill-consequences of the past 
that we had in this country. Many people suffered under 
that. But, if we have now moved away and as the 
Government proudly announced to the UN Human Rights 

Council, “We are different, we are not like before, we are 
not living in denial, we are willing to face these things”, 
most kindly we urge you to put your words into action.  

Little things like this will go a long way in regaining 
the credibility of your institutions, in regaining the trust 
of the victim community and this perhaps is a good 
opportunity when we are discussing mutual assistance 
with the world community and today, that too with a 
country like China, whose legal environment is perhaps 
very different to ours. Yet we are moving forward 
cooperating with the Commonwealth and other countries 
and facing questions of accountability and I urge the 
Government there too, to keep your promises not only in 
letter, but also in spirit and whatever processes that are 
instituted, that are put in place, must necessarily have the 
confidence and the trust of the victims, more than 
anybody else. Therefore, I urge this House, the Ministers 
concerned and the Government in general to act in that 
direction.  

Thank you very much. 
  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 11යි. 

 
[අ.භා. 4.23] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාපරාධී කාරණාවල දී 

අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගය දැක්වීම පිළිබඳව ශී ලංකාවයි, 
මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවයි අතර ඇති කර ගන්නා ෙම් ගිවිසුම 
ගැන වචනයක් පකාශ කිරීම වැදගත් ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙමවැනි ජාත්යන්තර ගිවිසුම් ඇති කර 
ගන්න ෙකොට අෙප් ස්වකීය ෙද්ශෙය් නීති පද්ධතියට ෙමන්ම 
ගිවිසුෙම් අඩංගු විධිවිධානවලට සරිලන පරිදි ඉතා පුළුල් 
කියාමාර්ග තුළින් අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහ ෙයෝගීත්වයක් 
දැක්වීමට අපට සිදු ෙවනවා. ඇත්තටම ජාත්යන්තරය සමඟ 
සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම වැදගත් වාෙග්ම අෙප් රට ෙම් වෙග් 
විවෘත සමාජ කියාවලිවලදී බියක් සැකක් නැතුව ජාත්යන්තරය 
සමඟ දිගින් දිගටම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපට 
ඉතිහාසෙයන් ෙපෙනනවා. ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත් පතිපත්තියක් 
ෙවනවා. අද අපි ෙම්ක සම්මත කරගත්තාට පස්ෙසේ චීන රජයයි, 
අපියි ෙකොෙහොමද එකට කියා කරන්ෙන් කියන එක ෙම් 
නිෙයෝගවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම ඒ පිළිබඳ කරුණු 
රැසක් ෙම්ෙක් සඳහන් ෙවනවා. 

ෙම් විවෘත භාවය ගැන කථා කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා. ෙලෝක පසිද්ධයි කියා කියන්න පුළුවන් නවීන 
ආර්ථික විද්යාෙව් පියා වන ඇඩම් ස්මිත් අර්ථශාස්තෙව්දීයා 1759 දී 
ලියපු මුල් ගන්ථෙය් ඔහු සඳහන් කළා, "අපි ඕනෑම කරුණක් දිහා 
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විෂය මූලිකව බලන්න අවශ්යයි." කියා. ඒ කියන්ෙන් පුද්ගල 
මූලිකව ෙනොව විෂය මූලිකව -objective- විධියටයි බලන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. ඒක තව විධියකට කිව්ෙවොත්, අපි ඒක දිහා බලන්න 
ඕනෑ අෙප් සමාජ ඇසින් විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ කරුණු දිහා 
බලන්නට ඕනෑ ෙලෝකයා බලන ඇසින්; නැත්නම් ජාත්යන්තර 
ඇසින් කියන එක ඔහු ෙලෝකයට ෙපන්වා දුන්නා. 

අපට මතකයි, 1990 දී ඇෆ්ගනිස්තානෙය්, තෙල්බානු රජය 
ෙලෝක පසිද්ධ බාමියන් බුද්ධ පතිමාවන් විනාශ කළා. ඔවුන් ඒවා 
විනාශ කළ අවස්ථාෙව්දී එදා ඒ කරපු විනාශය ගැන තෙල්බානු 
සමාජය එකඟ වුණා. නමුත් මුළු ෙලෝකයම ඒකට විරුද්ධ වුණා. 
මුළු ෙලෝකයම ඒක ෙහළා දැක්කා.  ෙබොෙහොම වැරදි කියාවක් 
හැටියට මුළු ෙලෝකයම ඒක ෙහළා දැක්කා. ඉතින්, සමාජයක් දිහා 
බලන ෙකොට සමාජ ඇසින් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර 
ඇසිනුත් අපි  ඒක දිහා බලන්න අවශ්යයි. තව විධියකට කිව්ෙවොත් 
තුන්වැනි පාර්ශ්වය වැදගත් ෙවනවා. දැන් ඉතින් විවාහ ජීවිතෙය්දී 
විතරයි තුන්වන පාර්ශ්වයකට ඉඩක් නැත්ෙත්. ෙමොකද, ඒක 
විවාහෙය් තිෙබන ගිවිසුම අනුවයි සිදු වන්ෙන්. අද කථානායක 
ආසනෙය් ඉන්න ගරු මන්තීතුමා මාත් සමඟ එකඟ ෙවයි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. නමුත් අෙනක් හැම අවස්ථාවකදීම වාෙග් 
තුන්වැනි පාර්ශ්වය වැදගත් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් විධායකයයි, 
ව්යවස්ථාදායකයයි ගත්ෙතොත් ඒ සමඟ නිදහස් මාධ්යයක් තිෙබන 
එක වැදගත් ෙවනවා. ඒක තුන්වන පාර්ශ්වය කියා කියන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පාර්ශ්ව ෙදකක් අතර ගැටුමක් තිෙබන ෙකොට 
ස්වාධීන විනිසුරුවරෙයක් ඉන්න ඕනෑ. 

අපට ජාත්යන්තරෙයන් ඉෙගන ගන්න හුඟාක් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෙම්වා නැ ෙඟනහිරින් ෙවන්න පුළුවන්, බටහිරින් 
ෙවන්න පුළුවන්. අප විවෘත සමාජයක් නිසා තමයි අෙප් රට බුදු 
දහමින් ෙපෝෂණය වුෙණ්. අද අප පාර්ලිෙම්න්තුවක සිටිනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව බිතාන්ය සම්පදාය  අනුව පිහිටුවනු ලබපු 
ආයතනයක්. ඉතින්, අප ජාත්යන්තරෙයන් ෙපෝෂණය ෙවලා 
තිෙබනවා. අප ජාත්යන්තරයට විවෘතයි. පසු ගිය කාලෙය්දී අපට 
චීනෙයනුත් සෑෙහන්න උදවු ලැබී තිෙබනවා. අපි දන්නවා, නව 
චීන ජනාධිපති සී ජින් පිංග් මහතා "One Belt, One Road" - 
OBOR- කියන එතුමාෙග් ඒ පතිපත්තිය චීන රජෙය් පතිපත්තියක් 
හැටියට ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. ඒ සැලැස්ම ඉදිරිපත් 
කර අවුරුද්දක් විතර ෙවනවා. චීනෙය් තිෙබන උසස්ම ආයතනය 
කියා හඳුන්වන්න පුළුවන් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් මහා සභාව 
විසින් ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය්දී ඒ පතිපත්තිය අනුමත කරනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අලුත් පස් අවුරුදු සැලැස්මකුත් චීනය අනුමත 
කරනවා 2016 ඉඳලා 2020 දක්වා. ඒ නිසා අපි චීනය සමඟ කරන 
ගනු-ෙදනුවත්, අද ෙමතැන සම්මත කර ගන්න නිෙයෝගත් වැදගත් 
ෙවනවා. ෙමොකද අපි දන්නවා, ආසියාෙව් සිටින විශාලතම ආර්ථික 
බලවතුන් ෙදෙදනා ඉන්දියාව සහ චීනය බව. දැන් ෙම් OBOR 
සැලැස්ම තුළින් ඔවුන් සඳහන් කරනවා, යටිතල පහසුකම් ෙම් 
අවට තිෙබන රටවලත්, මධ්යම ආසියාෙව් රටවලත් දියුණු කරන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න චීනය පමණක් 
ෙනොෙවයි, චීනෙය් දායකත්වය ඇතිව අවට තිෙබන රටවල 
සමාගම්වලට ෙඩොලර් ෙකෝටි 7,500ක් ඔවුන් ආෙයෝජනය කළා. 
නමුත් ඊළඟ අවුරුදු 5 තුළ දී ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 40,000ක් වියදම් කරන්න.  

මම ෙම් ගැන කියන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙම් සම්බන්ධතාෙව් 
වැදගත්කම ගැන වචනයක් කියන්නට ඕනෑ නිසායි. ඔවුන් ෙම්වා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රජයන් රජයන් අතර පවතින 
සම්බන්ධතාවන් - G2G - හරහායි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ඔවුන් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙඩොලර් ෙකෝටි 

10,300ක් ෙයොදවා තිබුණා. 2020 ෙවනෙකොට ඔවුන් ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 20,000ක් ආෙයෝජනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අසල්වාසී ආසියාතික රටක් හැටියට අපටත් ෙම් සැලැස්ම තුළින් 
යම් කිසි ලාභයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ෙම්ක ලබා 
ගන්නට චීන සංවර්ධන බැංකුව හරහා පසු ගිය කාලෙය්    ආසියානු 
යටිතල ආෙයෝජන බැංකුව -Asian Infrastructure Investment 
Bank එක- කියා අලුත් බැංකුවක් චීනය හදලා තිෙබනවා. 2020 
ෙවනෙකොට ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන පමාණය ෙලෝක බැංකුව 
ආෙයෝජනය කරන පමාණයට වඩා වැඩියි කියා දැනටමත් ඒ 
සැලැස්මට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය අපට වැදගත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසේද මාවත 
අරමුදල -Silk Road Fund එක- තිෙබනවා . තව ෙඩොලර් ෙකෝටි 
40,000ක් විතර ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ නිසා චීනය ලංකාවට දක්වා තිෙබන දායකත්වයත්, 
අනාගතෙය්දී අෙප් රජයට ලබා ගන්නට පුළුවන් දායකත්වයත් 
ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වචනයක් කිව යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙලෝකයට විවෘත  ෙවන්නට ඕනෑ. 
හුඟක් ෙවලාවට ජාත්යන්තරව ලංකාව ගැන කථා බස් කරන විට, 
වාද විවාද කරන විට හුඟක් අය එක එක ෙද්වල් මවලා 
ෙපන්වන්න හදනවා. භිය ගන්වන්න හදනවා. අපි ස්වාධීන රටක්. 
අපි ඊෙය්-ෙපර්දා ස්වාධීන වුණු රටක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 67කට 
උඩදී බිතාන්යෙයන් ස්වාධීන වුණාට, අපි අවුරුදු දහස් ගණනක 
සිට ස්වාධීන ෙවලා තිෙබන රටක්. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ස්වාධීනත්වය කාටවත් ෙලෙහසිෙයන් නැති කරන්නට බැහැ.  

අපට තිෙබන්ෙන් ෙනොබැඳි විෙද්ශ පතිපත්තියක්. ඒ පතිපත්තිය 
අෙප් ආසන්නෙය්ම තිෙබන ඉන්දියාව සමඟ මිතුරුකමක් 
තියාෙගන ෙගොඩ නඟන පතිපත්තියක්. ඒ කැඩී තිබුණු 
සම්බන්ධතාව නැවත අලුත් කරන්නට අෙප් රජයට පුළුවන් වුණා. 
පළමුෙවනි වතාවට ඉන්දියානු අගමැතිවරයකුට -නෙර්න්ද ෙමෝදි 
මැතිතුමාට-  ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ෙවන කිසිම ඉන්දියානු නායකයකුට ඒ 
අවස්ථාව මීට පථමෙයන් ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙනොබැඳි 
පතිපත්තිය අනුව අපි ඉන්දියාෙව්යි, චීනෙය්යි මිත භාවය තබා 
ගන්නවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාෙවයි, යුෙරෝපෙය්යි  
තිෙබන අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආරක්ෂා කරන්නටත් අෙප් රජය 
හැම පියවරක්ම ගන්නවා. අෙප් පතිපත්තිය අපි ෙගන යන්ෙන් 
අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීමට සහ අෙප් රෙට් 
පුරවැසියන්ෙග් යහපත සඳහා කියලා අපි නැවත නැවත කියන්නට 
ඕනෑ. සමහර විට ෙම්වාට වැරදි අර්ථ කථන ෙදන විට ඒවා නිවැරදි 
කරන්නට අපට සිදු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විවෘත 
භාවය තිෙබන රටවල් සහ විවෘත භාවය නැති රටවල් අතර තිෙබන 
ෙවනස අපි දන්නවා. අද අෙප් රෙට් තරුණයන් ඇවිල්ලා අෙපන් 
ඉල්ලන්ෙන් රැකියාවක්. ගරු අජිත් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමාෙග් මහජන දිනෙය්දී 
සියයට 80ක්ම එන්ෙන් රැකියාවක් ෙසොයාෙගන බව. ඒ රැකියාව 
ෙසොයාෙගන එන අය අෙපන් ඉල්ලන්ෙන් උතුරු ෙකොරියාෙව්  
රැකියාවක් ලබා ෙදන්න කියලා ෙනොෙවයි, අෙන් ෙකෙසේ ෙහෝ 
දකුණු ෙකොරියාෙව් රැකියාවක් ලබා ෙදන්න කියලායි. ෙවනස 
එතැනම ෙප්නවා. ෙමොකද, දකුණු ෙකොරියාෙව් විශාල ආර්ථික 
දියුණුවක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. දකුණු ෙකොරියාව අවුරුදු 
67කට උඩදී ආර්ථික අතින් ලංකාවට වැඩිය පිටුපස්ෙසන් සිටි 
රටක්. නමුත් අද දකුණු ෙකොරියාෙව් රැකියාවක් කරනවා නම් එක 
පැයකට තිෙබන අඩුම ෙව්තනය ෙඩොලර් 4.81යි. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත් දකුණු ෙකොරියාෙවන් එක පැයකට රුපියල් 500ක් අවම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පඩිය හැටියට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් දවසකට 
රුපියල් හාර පන් දහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පසුගිය 
අවුරුදු 5 තුළ දකුණු ෙකොරියාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 
3කින් පමණ වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. උතුරු ෙකොරියාෙව් 
විස්තර ලබා ගන්නවත් බැහැ; විස්තර ෙසොයා ගන්නවත් බැහැ. 
නමුත් එහි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 1කට වඩා අඩුයි. දකුණු 
ෙකොරියාෙව් උද්ධමනය ෙබොෙහොම අඩුයි; සියයට 0.6යි. උතුරු 
ෙකොරියාෙව් උද්ධමනය සියයට 50කට වැඩි බව තමයි 
නිරීක්ෂකෙයෝ සිතන්ෙන්. ඒ විස්තර සියල්ලක්ම නැහැ. නමුත් 
සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි විවෘත රටවල් තමයි ආර්ථිකව දියුණු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි යන්න ඕනෑ ඒ ගමනයි.  

අවුරුදු 67කට උඩදී අපට ගන්න තිබුණු තීරණ ගන්න අලුත් 
රජයට අද අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. අපි ෙලෝකයට භය ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි ෙලෝකයට විවෘත  ෙවන්නට ඕනෑ. විවෘත ෙවලා 
තමයි ෙම් ගමන යන්නට ඕනෑ. ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාවන් 
තබාෙගන තමයි ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න විසඳන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අපි 
අෙප් රට දකුණු ආසියාෙව් දුප්පත් ආර්ථිකයක් තිෙබන රටවල් 
සමඟ හැම තිස්ෙසේම සසඳන්නට අවශ්ය නැහැ. අෙප් රට ආර්ථික 
වශෙයන් සැසඳිය යුත්ෙත් ෙලෝකෙය් ආර්ථිකව දියුණු ෙවලා 
තිෙබන රටවල් එක්කයි. අෙප් රජය පටන් ගන්නා ෙම් මූලික වැඩ 
පිළිෙවළ අනුව අප ඉදිරියට ගිෙයොත්, අවුරුදු 25ක් තුළ දී 
ෙලෝකෙය් ආර්ථික මට්ටමින් දියුණුම රටවල් 25 අතරින් එකක් 
ෙවන්න අපට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව අපට තිෙබනවා.  

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

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහොඳයි. මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.   

අප විවෘත ෙවන්න අවශ්යයි. අපි සියල්ලක්ම දන්ෙන් නැහැ. අද  
ෙම් සභාෙව් සාපරාධී කාරණා ගැන කථා කරන ෙකොට, සමහරවිට 
ෙම් රෙට් නඩුවක් විසඳන්න -විනිශ්චයට එන්න- අවුරුදු 10ක්, 
15ක්, 20ක් යනවා කියලා කියනවා අපට ඇහුණා.  මම මීට දවස් 
ෙදකකට කලින් ෙහොංෙකොං නුවර ඉන්නෙකොට ඔය පශ්නයම මම 
එතැන සාකච්ඡා කළා. සාපරාධී නඩු හැම එකක්ම ඔවුන් අවුරුදු 
ෙදකක්, තුනක් තුළ විසඳනවා. දැන් අෙප් රෙට් තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? අපි ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. අපට අවශ්යයි 
ස්වාධීනව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන නීතිඥ මහත්මෙයක්- an 
independent prosecutor. අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එය සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

සුමන්තිරන් මන්තීතුමා සඳහන් කළ, අම්මා ෙකෙනකුව අවුරුදු 
15ක් අෙප් හිර ෙගදරක නතර කර තිබීම ගැන මම මෙග් 
කනගාටුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. අෙප් අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් ෙමවැනි ෙද්වල් අපි හදා ගන්නට ඕනෑ. දරුවන් තුන් 
ෙදෙනකුෙග් අම්මා ෙකෙනකුව අවුරුදු 15ක්  අධිකරණයකට 
ෙයොමු ෙනොකර අපි ෙමෙහම හිර කර ෙගන ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
අපිට අෙප් ආර්ථිකය හදා ගන්නට පුළුවන්.  නමුත් අධිකරණ 
පද්ධතිය දියුණු කිරීම සඳහා අපි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරන්නට 

ඕනෑ. අධිකරණ පද්ධතිය දියුණු කරලා යුක්තිය ඇති කෙළොත් 
පමණයි අපට නීතිගරුක සමාජයක් බිහි කරන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.    

මම මීට පථමෙයන් ෙම් කාරණය කිහිප වතාවක්ම සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් කාරණය ම ෙග් කථාව අවසානෙය් 
නැවතත් සඳහන් කරනවා. අෙප් අධිකරණ පද්ධතිෙය් සිටින 
විනිසුරුවරුන්ට අපි මීට වැඩිය පඩි ෙගවන්නට ඕනෑ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටින විනිසුරුවරුන්ට මාෙසකට රුපියල් 
ලක්ෂ 5ක් පඩි ෙදන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම අභියාචනාධිකරණ 
විනිසුරුවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට 
රුපියල් ලක්ෂ 3ක්,  දිස්තික් විනිශ්චයකාරවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
2ක්, මෙහස්තාත්වරුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක් බැගින් පඩි ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපි පඩි වැඩි කිරීම අධිකරණෙයන් පටන් ගන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට්  මහජන ෙසේවෙය් නියුතු අනික් අය ෙග් පඩි වැඩි 
කරන්න පථමෙයන් පඩි වැඩි කිරීම අධිකරණෙයන් පටන් ගන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, මූල්ය නිදහසක් නැතිව නිදහසක් නැහැ. There can 
be independence only if there is financial independence. I 
repeat for the fifth time in this House, if the judiciary of this 
country is to perform its duty efficiently, we have to start 
with remunerating them properly and investing more in the 
judicial system. By investing more in the judicial system, it 
will not only bring justice, but also help us to raise the 
economic levels of our people.  

Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු චන්දිම 

වීරක්ෙකොඩි අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා.4.40] 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2002 අංක 25 දරන සාපරාධී 

කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනෙත් 2වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද නියමයක් පරිදි ශී ලංකාව හා 
චීනය අතර අෙන්යෝන්ය සම්බන්ධතාව තර කර ගැනීම සඳහා වූ 
ෙරගුලාසි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු ෙමොෙහොෙත් ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ශී ලංකාවත්, චීනයත් 1952 වසෙර් සිට ෙම් 
වන ෙතක් අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධතාව, සහෙයෝගීතාව මත දීර්ඝ 
මිතත්වයක් වර්ධනය  කර ෙගන තිෙබන රටවල් ෙදකක්. ඒ කාල 
සීමාව තුළ ෙමවන් නීති රාමුවක් ෙනොමැති වුවද, අෙප් රටවල් 
ෙදක අතර තිබුණු සම්බන්ධතාව, සහෙයෝගිතාව හැම අතින්ම 
වර්ධනය වුණා කියලා අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ශී ලංකාවට අභිෙයෝගයන් ඇති වුණු හැම ෙමොෙහොතකම චීන රජය 
ශී ලංකාවට උපකාර කර තිෙබන බව ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම 
දන්නවා. එවන් තත්ත්වයක් යටෙත්, ෙම් රෙට් තසත්වාදය අවසන් 
ෙවලා සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරහි අප ෙයොමු ෙවලා තිෙබන 
ෙම් යුගෙය්, ශී ලංකාවත් චීනයත් අතර තිෙබන ෙවෙළඳ ගනු-ෙදනු 
සහ චීනෙය් ආෙයෝජන දැවැන්ත ෙලස වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක අප හැම ෙදනාම පිළිගන්නා කාරණයක්.  
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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දීර්ඝ සම්බන්ධයක් තිබුණාට අප එකම භාෂාව කථා කරන 
රටවල් ෙදකක් ෙනොෙවයි. අෙප් සංස්කෘතිය ෙබොෙහෝ දුරට එක හා 
සමාන නැහැ. යුෙරෝපය සමඟ, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ 
ෙබොෙහෝ විට අෙප් භාෂාව, ගති පැවතුම්, නීතිය, අධ්යාපනය ආදී 
කරුණු සමඟ තිෙබන සමානතා මත ශක්තිමත් දීර්ඝ කාලීන 
මිතත්වයක් ඉතිහාසෙය් සිට ෙගොඩ නඟා ගත්තා. එකී කිසිදු 
සමානතාවක් ෙනොමැති වුණත්, ආසියාකරෙය් අෙප් සෙහෝදර රටක් 
හැටියට චීනය සමඟ  ෙගොඩනඟා ෙගන තිෙබන ෙම් ශක්තිය 
වර්ධනය  කරගන්නවා වාෙග්ම, අනවෙබෝධය ඇතිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා ද අද අප සම්මත කර ගන්නා නියමය අතිශයින් වැදගත් 
වනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා.   

අප ෙම් නියමය සම්මත කර ගන්නවා වාෙග්ම, ඒ අයෙග් 
භාෂාව අධ්යයනය කිරීම සඳහාත් අවධානයක් ෙයොමු කර ගත 
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, අපි අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගිතාව වර්ධනය කර ගත්තාට, චීනෙය් නීති පද්ධතිය අෙප් 
නීති පද්ධතියට වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. චීනෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, අපි ගනු-ෙදනු කරන -විශාල ෙලස ගනු-ෙදනු කරන- 
ෙබොෙහෝ රටවල ඒ අදාළ කාරණා සම්බන්ධ නීතියත් අෙප් නීතියත් 
අතර යම් යම් ෙවනස්කම් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරන්නට ෙයදුණා. මා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගත්ත අෙප් හිටපු නීතිපතිතුමා මට ඉදිරි 
ආසනෙය් සිටින විට මට පැහැදිලිව කියන්න සිද්ධ ෙවනවා, අෙප් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව  වසර සිය ගණනක් තමන්ෙග් කටයුතු 
ස්වාධීනව, හැකි උපරිම කාර්ය ශූරත්වෙයන් ඉටු කර තිෙබන බව. 
ඒ කාර්ය භාරය තවදුරටත් ශක්තිමත්ව ඉටු කිරීම සඳහා, 
අන්තර්ජාතිකව විවිධ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට, සංවර්ධන 
ගිවිසුම්වලට, ෙවනත් කටයුතුවලට එළැෙඹමින් ලංකාව ෙලෝකයට 
විවෘත වන ෙම් යුගෙය් අප වැරදිම පමණක් ෙහොයන්ෙන් නැතිව, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ඒ 
අදාළ නීති සම්බන්ධ  විෂය දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වූ 
වැඩ පිළිෙවළට ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.    අද 
අෙප් රට  විශාල වශෙයන් ආෙයෝජන බලාෙපොෙරොත්තු වන 
යුගයක් කියා ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා. 
අෙප් රටට ආෙයෝජකයන් එන විට, ඒ ආෙයෝජකයා ෙම් රටට 
ඇතුළු ෙවන විට ඒ අය තුළ අෙප් රට පිළිබඳ  විශ්වාසයක් ඇති විය 
යුතුයි.  

අද ෙලෝකෙය් කිසිදු රටක නැති විධියට සාමය සථ්ාපිත වුණු 
රටක් හැටියට ලංකාව පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක නැති විධියට, සියලු ෙදනා එකතු වී රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා  කටයුතු කරන රටක් 
හැටියට ෙම් රට පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරත්වය අතිශයින් ශක්තිමත් කියන කාරණය අප ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කරමින් විශ්වාසය 
දිනා ගන්නා ෙමොෙහොතක, අෙප් භාෂාමය දැනුම වාෙග්ම නීතිමය 
දැනුමත් ශක්තිමත් කිරීම පධාන වශෙයන් වැදගත් ෙවනවා.    

ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙගන බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙවනත් 
රටවල නීතිය සහ අෙප් රෙට් නීතිය අතර ඇති ෙවනස නිසා, ෙම් 
රටට ආපු විවිධ මට්ටෙම් ආෙයෝජකයන් ෙනොමඟ යෑම සහ 
ෙනොදැනුවත්වීම තුළ ඔවුන් විශාල ෙලස අපහසුතාවට පත් ෙවලා, 
ඔවුන්ෙග් මුදල් නැතිෙවලා විනාශ වුණු අවස්ථා තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම විෙද්ශික ආෙයෝජකයන් යැයි කියා ෙගන ෙමරටට පැමිණි 
කූට පුද්ගලයන් ෙම් රෙට් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න උත්සාහ  
ෙගන, ලාංකීය ව්යාපාරිකයන්ෙග් ව්යාපාර කඩා බිඳ දමපු අවස්ථාත් 
අප දැක තිෙබනවා. ෙමවන් නියමයක් සම්මත වී ෙනොතිබුණ නිසා 

ඒ වැරදිවලට, අපරාධවලට එෙරහිව ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක 
කිරීමට ෙනොහැකි වීෙමන්  ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙබොෙහෝ ෙදනා 
අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප චීන රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය දවස්වල ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාර සිද්ධිෙය්දී, 
ඊට සම්බන්ධ චීන ජාතිකයන්ට චීන අධිකරණෙයන් දඬුවම් 
පමුණුවණු ලැබුවා, ෙමවන් නියමයක් සම්මත ෙවලා 
ෙනොතිබියදීත්. ඒ සම්බන්ධෙයන් චීන රජයට අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවලට අදාළ නීති, ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය ෙනොවන රටවලට අදාළ නීති තව දුරටත් සමාන කරමින් 
ෙලෝකෙය් හැම රටක් සමඟම ඇති කර ගන්නා ෙමවන් ගිවිසුම් 
ෙබොෙහොම සරල කරලා, ඒවා කියාත්මක කිරීම ෙව්ගවත් කරන්න, 
සකිය කරන්න අපට හැකියාව තිෙබනවා නම්, ෙම් නියමවල 
පතිඵල අෙප් රෙට් ජනතාවටත්,  අෙනකුත් රටවල ජනතාවටත් 
පහසු ආකාරෙයන් පෙයෝජනයට ගැනීමට හැකියාව, ශක්තිය 
ලැෙබ්වි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

අෙප්  ගරු සුමන්තිරන්  මන්තීතුමා පකාශ කරන්නට ෙයදුණා, 
ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්, වින්දිතයන් සම්බන්ධව. අද ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන කථා කරන්න, වින්දිතයන් ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය වුෙණ් ෙබොෙහොම 
අභිෙයෝග මධ්යෙය්. අද ෙම් රෙට් සාමෙයන් ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය 
පරිසරය, වින්දිතයන් ගැන කථා කරන්න අවශ්ය පරිසරය, 
විනිවිදභාවය ගැන කථා කරන්න අවශ්ය පරිසරය, ෙම් රෙට් නීතිය 
සැම ෙදනාට සමානව කියාත්මක කරන්න අවශ්ය පරිසරය 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ නිර්මාණය වුණු පරිසරය තුළ අප ෙම් රට තවත් දියුණුව 

කරා ෙගන යන්න ඕනෑ. සියයට 100ක්ම සාක්ෂි ෙනොමැති වුණත්, 
තස්තවාදයට එෙරහිව ෙම් රෙට් සටන් කියාත්මක කරන ෙකොට, 
යම් යම් ෙහේතු මත ඒ ෙමොෙහොෙත්දී ෙම් රෙට් තිබුණු පාෙයෝගික 
අවශ්යතාව මත විවිධ අංශවලට කියාත්මක ෙවන්න, කටයුතු 
කරන්න සිදු ෙවන්න ඇති. හිටපු නීතිපතිතුමා හැටියට අෙප් ගරු 
තිලක් මාරපන  ඇමතිතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ පාෙයෝගික 
අත් දැකීම් තිෙබනවා ඇති. නමුත් ඒ තත්ත්වය අදට අදාළ නැහැ. ඒ 
තත්ත්වය අදට අදාළ ෙනොවුණත්, අප සියලු ෙදනා සංහිඳියව කරා  
යන ගමෙන්දී කිසි ෙකෙනකුෙග් හිත රිදවන්ෙන් නැතුව, ෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳව කිසිම කණ්ඩායමක් තුළ අවිශ්වාසය ඇති 
කරන්ෙන් නැතුව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා 
උතුරුකරය නිෙයෝජනය කරන ගරු සුමන්තිරන්   මන්තීතුමා 
වාෙග්ම දකුණු පළාත නිෙයෝජනය කරන අපත් එක හා සමානව 
දායක විය යුතුයි කියලා මා දැඩි ෙසේ විශ්වාස කරනවා. එෙහම 
නැතුව, අප ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් පටු වාසි තකා ෙගන ඉතිහාසයට 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ගිෙයොත් අපට ෙම් තුවාලය ෙහොඳ කරන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් තවදුරටත් පශ්න ඇති ෙවන 
එකයි ෙවන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා අප පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟන ෙකොට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට පැහැදිලිවම 
සිහිෙය් තබා ගත යුතුයි, අප ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙදකඩ                  
ෙවලා ෙවන් ෙවන්න තිබුණු රටක් එකතු කරපු ෙමොෙහොතක ඒ 
රෙට් එකතුව යන ශක්තිය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ය කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම -ෙලෝකෙයන් 
ෙකොන් ෙවලා හිටපු රටක් හැටියට- එදා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාලෙය් ශක්තිමත්ව තිබුණු ෙනොබැඳි පිළිෙවත 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් අසල්වැසි ඉන්දියාව එක්ක වාෙග්ම, 
ෙලෝකෙය් ෙව්ගෙයන් දියුණු වන අසල්වැසි චීනය එක්ක වාෙග්ම, 
යුෙරෝපය, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු සමස්ත ෙලෝක වාසී 
රටවල් එක්ක ශක්තිමත් බන්ධනයක්, සම්බන්ධතාවක් ඇති කර 
ෙගන ඉදිරියට යන ගමනක පියවරක් හැටියට ෙම් සියල්ල දැකිය 
යුතුයි. එයට සුවිෙශේෂ ෙලස දායකත්වය ඇති වන ව්යාපාර 
සංවර්ධනය කිරීමට, ආෙයෝජනයන් ශක්තිමත් කිරීමට දැවැන්ත 
ෙලස උපකාර වන අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නියමය යුගෙය් 
අවශ්යතාවක් කියා පකාශ කරමින් ඒ පිළිබඳව අෙප් ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මෙග් සත්ුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා. 

 
[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ඉතාම කාෙලෝචිත, 

ඉතාම වැදගත් නියමයක් අෙප් ගරු අධිකරණ හා බුද්ධශාසන 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙව්ලාෙව්, ඒ 
පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව  සතුටු 
ෙවනවා.  

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් සහ ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
ෙනොවන රටවල් එක්ක සාපරාධී කියාවන් සම්බන්ධෙයන් 
අෙන්යෝන්ය වශෙයන් නීතිමය සහෙයෝගෙයන් කියා කරන්නට 
ඇති කර ගත්තා වූ  එකඟතාවන් මත, අද දිනෙය් අප ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය සාමාජික රටක් ෙනොවන චීනය සමඟත් ඒ සාපරාධී 
කියාවන්වල දී ෛනතික වශෙයන් සහෙයෝගෙයන් වැඩ කිරීම 
සඳහා සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් නියමයක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්  කර තිෙබන 
ෙව්ලාවක තමයි, අප ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නුවර දිස්තික්කය තුළ 
දීර්ඝ කාලයක සිට ෙද්ශපාලනෙය් නියැලී සිටින ෙබොෙහොම 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අද අප ෙම් නියමය පිළිබඳව විවාද 
කරමින්  මහජන චීනයත් සමඟ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්නට 
කථා කරන ෙකොට, ඔබතුමාත් මමත් කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවුණු ආකාරයට අෙප් රෙට්ත් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
විවිධ ෙපොදු කාරණා සම්බන්ධෙයන් අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කරන්නට එකතු ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා. 
1994 වර්ෂෙය් දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔබතුමාත්, මමත් හමු 

ෙවනෙකොට, ෙමෙහම ෙදයක් සිදු ෙවයි කියලා එදා ඔබතුමා ෙහෝ 
මම හීෙනන්වත් හිතුෙව් නැහැ. හැබැයි, අද ෙම් රෙට් ෙපොදු පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නට එවැනි එකඟතාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසාම තමයි,  විවිධ ෙපොදු එකඟතාවන් 
එක්ක වැඩ කරන විරුද්ධ පක්ෂයකුත් ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා කියන කාරණය අද අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ගරු 
සම්පන්දන් මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා ෙවනෙකොට, එම 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක හැටියට අනුර දිසානායක මැතිතුමා 
පත්ෙව්වි කියන කාරණය මීට අවුරුදු දහයකට, පහෙළොවකට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාව හීෙනන්වත් හිතපු කාරණයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එකඟ වන්නට පුළුවන් 
කාරණාවලට එකඟ ෙවමින් අලුත් ෙද්ශපාලන ගමනක්  යන්නට 
ෙම් රෙට් ජනතාව පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් දී අපට 
බල කළා.  ජනතාවෙග් තීන්දුව තමයි අවසානෙය් අප කවුරුත් පිළි 
ගන්නා වූ තීන්දුව වන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ බල කිරීම මත අද අප ඒ 
ෙද්ශපාලන ගමන යනවා. එෙහත් සමහර අයට තවමත් ෙම් 
කාරණය ඒ විධියටම ෙත්රුම් ගැනීමට තිෙබන ෙනොහැකියාව 
පිළිබඳව අප කනගාටු ෙවනවා. සමහර අය තවමත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන අර හුරුපුරුදු පාට 
කණ්ණාඩි දමා ෙගනම වාද විවාද කරනවා අපට ඇෙහනවා; 
දකින්න ලැෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නියමය හරහා  
චීනයත් සමඟ ඇති කර ගන්නා වූ එකඟතාවන් වාෙග්ම, අප 
කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරෙය් එවැනි 
එකඟතාවන් අෙප් රට තුළත් ඇති කර ගන්නට අපට  පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑයි කියන කාරණය තමයි මා ඉස්මතු කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්.  

අප අද කථා කරන්ෙන් සාපරාධී කියාවන් සම්බන්ධෙයන් 
චීනය සහ අප අතර ඇති කර ගන්නා එකඟතාවන් 
සම්බන්ධෙයනුයි.  මට වඩා ෙහොඳින් නීතිය දන්නා ගරු ආචාර්ය 
ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම මට වඩා ෙහොඳින් 
නීතිය දන්නා ගරු ආචර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් රටවල් ෙදෙකහි නීති පද්ධතිය  
සම්පූර්ණෙයන්ම එකිෙනකට ෙවනස්.  ඒත් ෙමවැනි එකඟතාවලට 
යන්න අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. හැබැයි, එෙහම 
එකඟතාවකට යන ගමන් මීට දින ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප විවාද කළා, අෙප් නීතිෙය් තිෙබන හර 
පද්ධතීන් ආපස්සට අරෙගන යන්න  එල්ලුම් ගහ ෙගෙනන්න 
ඕනෑයි කියලා. ෙම් අපි දකින පරස්පර තත්ත්වයන්. රිසානා 
නෆීක්ෙග් සිද්ධිය ෙවලාෙව් මට විරුද්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සමහර අයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මෙග් ආදරණීය 
මිතයනුත් විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ ෙවලාෙව් අපි 
කිව්ෙව්  ෂරියා නීතිය අමානුෂික නීතියක් කියලායි. එෙහම කියලා 
අද කියනවා, ඒ නීතියම ෙමෙහට ෙගෙනන්න ඕනෑයි කියලා.  
සමහර ෙද්වල් පිළිබඳව අප ඉන්ෙන් හරි අවෙබෝධයකින් 
ෙනොෙවයි කියලා මා කිව්ෙව් ඒ නිසයි.  හැබැයි,  එල්ලුම් ගහ 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාවට ෙගනාපු ෙවලාෙව්,  පක්ෂ 
පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙදපැත්ෙත්ම සිටින සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා, "ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි ගැනීම සඳහා එක 
පාරටම එල්ලුම් ගහ ෙගෙනන එක ෙනොෙවයි ෙම්කට නියමාකාර 
විසඳුම, ඉන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ෙම්  දිහා ගැඹුරින් බලන්නට ඕනෑ" 
යි කියන මතයට ආවා අප දැක්කා.   

අද අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය දිහා බලන්න. ෙවනත් රටවල්   
හා  සංසන්දනාත්මකව බලන ෙකොට අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය  
තුළ ඉතාම දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරුන්, නීතිඥයන් ඉන්නවා.  
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් විවිධ අධිකරණවලට ගිහිල්ලා අෙප් 
හැකියාවන් ෙපන්වපු සහ ෙපන්වන අය ෙම් ෙමොෙහොෙතත් 
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ඉන්නවා. හැබැයි, සල්ලි වැඩිෙයන් තිෙබන ෙකනාටත්,  බලය 
වැඩිෙයන් තිෙබන ෙකනාටත්, සල්ලි අඩු ෙවන් සහ බලය 
අඩුෙවන් තිෙබන ෙකනාටත් අෙප් රට තුළ  නීතිය සමානව ඉටු 
ෙවනවා අපට දකින්න ලැෙබනවා කියලා තවමත් අපට කියන්න 
පුළුවන් ද?  නීතිය කියාත්මක කරලා මදි, නීතිය කියාත්මක කරන 
බව ෙපෙනන්නත් ඕනෑයි කියලා නීතිෙය් සිද්ධාන්තයක් 
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි,  
නීතිය බලය සහ මුදල් වැඩිෙයන් තිෙබන ෙකනාටත්, එය අඩුෙවන් 
තිෙබන ෙකනාටත් සාධාරණව කියාත්මක වනවාද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා.  

ෙම් විවාදය ඇතුෙළත් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඒ අය 
ෙදමළ වීම නිසා නීතිය සමානව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියන 
තර්කය මතු කරන ෙකොට,  සමහර අවස්ථාවල දී අධිකරණෙය් 
කියාදාමයන් නිවැරදි ආකාරයට සමහර ක්ෙෂේතවලට  කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ කියන කාරණය සම්බන්ධෙයනුත් තව පැත්තකින් 
තර්ක මතු වුණා.  එෙහම නම් අපි දැන් ෙම් ෙවලාෙව් දී කරන්නට 
ඕනෑ වන්ෙන් අධිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්ය 
කරන නීති ෙගෙනන එකයි.   

බාල වයස්කාර දරුවන්ට එෙරහිව වන අපරාධ, ස්තී දූෂණ, මත් 
කුඩු සම්බන්ධ නඩු,  ඉතාම ඉක්මනින්  මාස ෙදකක්, තුනක්, 
හතරක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළත අහලා ඉවර කරලා ඒ අයට  
දඬුවම් පමුණවන්නට කටයුතු යුතුයි.   දඬුවම් පමුණවීම පැත්ෙතන් 
කථා කරනවා නම්, යම් දඬුවමකට එෙරහිව අභියාචනයක් ආෙවොත් 
ඒ අභියාචනය සැලකිල්ලට ගන්නා කාලෙය් ඇප ලබා දීම 
පිළිබඳවත් ෙබොෙහොම දැඩි නීති ෙගනැල්ලා කටයුතු කරන්නට 
ඕනෑ. එෙහම නැතිව එල්ලුම් ගහට යවන එක ෙනොෙවයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. අපරාධය එල්ලනවා විනා අපරාධයක් නිසා ඇති වන 
ඵලය එල්ලලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපරාධයයි 
එල්ලන්නට ඕනෑ; අපරාධයයි නැති කරන්නට ඕනෑ; අපරාධයයි, 
''ෙලොප්'' කරන්නට ඕනෑ.  අපරාධය ''ෙලොප්'' කරන්නට නම් අෙප් 
නීති පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි, ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න  නි ෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් මමත් 
පිළිගන්නවා, ෙම් නීති පද්ධතිය තුළ ෙම් නීතිය අර්ථ නිරූපණය 
කරන විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් තල, දීමනාවන් මීට වඩා 
ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ බව; ඔවුන්ෙග් පහසුකම් ශක්තිමත් 
කරන්නට ඕනෑ බව. නීතිය නිවැරදිව  කියාත්මක කරලා නඩු තීන්දු 
දුන් නඩුකාරවරුන්ව විත්තිකරුවන් විසින් ඝාතනය කරපු 
අතීතයක් තිෙබන රටක් ෙම්. සමහර නඩු තීන්දු ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව ආවාම ඒ නඩුකාරවරුන්ෙග් ෙගවල් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 
ගල් ගහපු රටක් ෙම්. ආණ්ඩු මාරු ෙවන ෙකොට හල් ෆ්ස්ෙඩොප් 
අධිකරණෙය් හිටපු නඩුකාරවරුන්ට ෙදොරවල් වහලා, ඒ ෙදොරවල් 
lock කරලා, ඒ අධිකරණෙය් අවුරුදු ගණනාවක් සිටිය 
විනිශ්චයකාරවරු ෙවනුවට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහන්චයිෙයෝ 
හැම ආණ්ඩුවලින්ම පත් කරපු රටක් ෙම්. හැම ආණ්ඩුවම ෙම්ක 
කළා. එවැනි ඉතිහාසයක් තිෙබන රටක්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව්, 
''අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්  ෙමෙහම කළා, ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් ෙමෙහම කළා''ය කියලා සුපුරුදු ෙලස එකිෙනකාට 
ඇඟිල්ල දික් කර ගැනීෙම් වැෙඩ්ට ගිෙයොත් ඒ හැම ෙකනාෙග්ම 
පැත්තට ඇඟිල්ල දික් ෙවනවා කියන කාරණයත් අපි අවධාරණය 
කර ෙගන වැඩ කටයුතු කරමු.   

ඉතිහාසෙය් සිටම මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව කියන්ෙන්                   
ශී ලංකාෙව් ඉතාම ළඟ මිතෙයක්.  ලංකාවට පුළුවන් අවස්ථාවලට 
වඩා බැරි අවස්ථාවලදී, ලංකාෙව් පැත්ෙත් කකුල් ෙදකම එකට 
තියා ෙගන හිට ගත්ත ආදරණීය මිතෙයක් මහජන චීන 
සමූහාණ්ඩුව කියලා කියන්ෙන්.  ඒ නිසා චීනයත් සමඟ ෙමවැනි 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, නියමයක් විධියට ගැසට් පතෙය් පළ 
කරලා, ඒ නීතිය ෙගන එන්නට කියා කළ අෙප් අධිකරණ 

අමාත්යතුමාට මාෙග් පසාදය පළ කරනවා. අෙප් රෙට් අධිකරණ 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නට,  අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පවාහෙයනුත් එය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සියලු පාට කණ්ණාඩි 
පැත්තකට දාලා ෙම් වාෙග් විවෘත, සාමූහික සම්මුතිවාදී 
එකඟත්වයකින් කටයුතු කරන්නට අදවත් අධිෂ්ඨානය කර ගනිමුයි 
කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා නිශ්ශබ්ද වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 5.05] 

 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நீதித் ைற பற்றி அதாவ , 
குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டம் 
சம்பந்தமாக ேபசப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . விேசடமாக, 
சர்வேதச ாீதியிேல நைடெப கின்ற சட்ட 
ஒப்பந்தங்க க்கப்பால் இந்த நாட் ேல நீதித் ைறயில் 
மைலயக மக்கள் கங்ெகா க்கின்ற இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனகைள இந்த உயாிய சைபயிேல எ த் க்காட் வ  
உசிதெமன நிைனக்கின்ேறன். அ மட் மல்லா , இந்தக் 
காலகட்டத்தில் நீதித் ைறயிேல நைட ைறயில் 
சாத்தியப்படக்கூ ய வழிவைககைளச் ெசய்யேவண் ய ஒ  
கட்டாய சூழ்நிைல  நில கின்ற .  அதைன நாம் உ தி 
ெசய்யேவண் ம்.   

இன்  உயர் நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றம் ேபான்ற 
அைனத் க்கும் அப்பால் ெப ந்ேதாட்டத் ைறத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் ெதாழில்சார்ந்த இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான வழக்குகள்  ெதாழில் 
நீதிமன்றங்களிேல  ேதங்கிக்கிடப்பதால் எம  மைலயக மக்கள் 
பலதரப்பட்ட பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்  
வ கின்றார்கள்.  சாதாரண ேதாட்டத் ெதாழிலாளிக்கு ெதாழில் 
ாீதியான ஒ  பிரச்சிைன வ ம்ேபா , உதாரணமாக ேதாட்ட 
நிர்வாகத்தின் லமாக ஒ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளியின் ேவைல 
நி த்தப்ப ம்ேபா , அவர் த ச்சன் லமாகத் ெதாழில் 
நீதிமன்றத்ைத நா கின்றார். அங்கு ெசல் ம் குறிப்பிட்ட 
ெதாழிலாளி தமிழ் ெமாழியிேலேய சாட்சியமளிக்க ேவண் ய 
சூழ்நிைல இ க்கின்ற . ஆனால், அந்த நீதிமன்றத்திேல தமிழ் 
ெமாழியில் ேபசக்கூ ய அதிகாாிகள் இ க்கின்றார்களா? 
அல்ல  அங்கு ெமாழிெபயர்ப்பதற்குாிய ெமாழிெபயர்ப் 
பாளர்கள் இ க்கின்றார்களா? என்ப  ேகள்விக்குறியாகேவ 
இ க்கின்ற . ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் இல்லாததன் 
காரணத்தினால், ெபா ளாதாரத்தில் பின்னைடவில் 
இ க்கின்ற அந்த அப்பாவித் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
தங்க ைடய காலத்ைத ம் ண த் ப் பல 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்கின்றனர். அ மட் மல்லா , 
அந்தத் ெதாழில் மீண் ம் கிைடக்கக்கூ ய தீர்ப்  வ வதற்கு 

ன்பாகேவ அவர்கள் இறந் ேபாகக்கூ ய சந்தர்ப்ப ம் 
கூ தலாக இ க்கின்ற . அதாவ , வழக்கின் தவைணக் 
காலம் இ த்த க்கப்பட் த் தாமதம் ஏற்ப வதனால் தீர்ப்  
வ வதற்கும் பல வ டங்கள் ெசல்கின்றன. இதனால் 
சாதாரண ேதாட்டத் ெதாழிலாளி பல வ டங்களாக 
நைடெபற்  வந்த வழக்கின் ெசல க்காக தன் ைடய 
ெசாத் க்கைள இழப்ப  மட் மல்ல, பல பிரச்சிைனக க்கு 

கங்ெகா த் , இறந் ம் ேபாகின்றார். அப்ெபா  
அவ க்குாிய ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் அந்தத் ேதாட்ட 
நி வாகத்தினால் வழங்கப்படக்கூ ய ஏைனய ச ைகக ம் 
இல்லாெதாழிக்கப்ப கின்ற .  
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நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல நீதித் ைற சம்பந்தமான 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள் பற்றிக் கலந் 

ைரயா கின்ேறாம். ெப ந்ேதாட்ட நி வாகங்களிேல 
நைடெப கின்ற மனித உாிைம மீறல் சம்பந்தமாக ம் இந்தச் 
சைப கவனம் ெச த்த ேவண் ம். அங்கு கர்ப்பிணித் தாய்மார் 
உட்பட ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு அவ்வாறான 
ெக பி கள் அதிகாித் க்ெகாண் ப்பைத இந்தச் சைபயிேல 
நான் எ த் ைரக்க வி ம் கின்ேறன். இன்   ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளியாகப் ெபண் ஒ வாின் ெபயைரப் பதிவெதன்றால் 
அவர் கர்ப்பிணியாக இ க்கின்றாரா என்பைதப் பாிேசாதைன 
ெசய்யக்கூ யள க்கு சில அநாகாிகமான ெசயற்பா க ம் 
ேதாட்டங்களிேல அரங்ேகற்றப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. 
ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசான இந்த நாட் ேல நீதி 
இ க்கின்ற ; சட்டம் இ க்கின்ற . அந்த நீதித் ைற ம் 
சட்டத் ைற ம் சாியான ைறயிேல நைட ைறப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கு 

ெக ம்பாகச்  ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஏைனய ச கங்கள் ெப கின்ற உாிைமகள், ச ைககள்,  நீதி 
என்பவற்ைற ெப ந்ேதாட்ட மக்க ம் சமனாகப் ெபறக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் இ க்க ேவண் ம். நீதி அைமச்சின் லமாக 
இந்த நாட் ன் சட்டங்கள் சம்பந்தமாகப் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்குத் ெதளி ப த் ம் ேவைலத்திட்டங்கைள ம் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்  நான் இங்கு 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, எம  ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் சட்ட 
மாஅதிபர் திைணக்களத் க்குத் தமிழ்ெமாழியிேல எ ம் 
க தங்க க்கு தமிழ் ெமாழியிேல பதில் 
கிைடக்கின்றதாெவன்  நாங்கள் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இன்  மைலயகத் தமிழ் மக்க ைடய ெமாழிப் பிரச்சிைனத் 
தீர் க்கு தமிழ்ெமாழி அ லாக்கம் இன்றியைமயாததாக 
இ க்கின்ற . இங்கு ஒ  ேதசிய அரசாங்கத்தின் ஆட்சி 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இந்த அரசாங்கத்திேல 
தமிழ்ெமாழி அ லாக்கத்ைத ற் க்கு  தம் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். அைமச்சுக்களி ம் அைனத்  
அரசாங்கத் திைணக்களங்களி ம் ெதாழில்சார் சம்பந்தப்பட்ட 
திைணக்களங்களி ம் மற் ம் ஏைனய ைறசார் 
நி வனங்களி ம் இந்த தமிழ்ெமாழி அ லாக்கம் ெபயரளவில் 
மட் மல்லா  நைட ைறயிேல இடம்ெபற ேவண் ம். 
ஆகேவ, இந்தத் தமிழ்ெமாழி அ லாக்கத்ைத ேதசிய 
கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சின் லமாக கண் ப்பாக 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். இந்த ெமாழிப் 
பிரச்சிைனகளில் பல சட்டச் சிக்கல்கள் இ க்கின்றன. அைவ 
ெதளி ப த்தப்படாைம காரணமாக எம  மைலயக மக்கள் 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.   

ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு இவ்வள  கால ம் 
இைழக்கப்பட்ட அநீதிக்கு இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின் 

லமாக ஒ  ற் ப் ள்ளி கிட் ெமன நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள 
உயர் , கூட்  ஒப்பந்தம் லமாகேவ 
நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற . ெசன்ற மார்ச் மாதத்ேதா  அந்த 
கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகி, இப்ேபா  6 மாதங்க க்கு 
ேமலாகிவிட்ட . கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமி கின்ற 
ேதாட்டக் கம்பனிக ம்   ெதாழிற் சங்கங்க ம் அவர்க ைடய 
சம்பள உயர்  விடயத்தில் பரா கமாக இ க்கின்றன. இ  

மனித உாிைம மீறல் மட் மல்ல, இந்த நாட் ன் 
நீதித் ைறக்குச் சவாலாக ம் இ க்கின்றெதன்பைத நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த விடயத்திேல நீதி 
அைமச்சு விேசட கவனம் ெச த்த ேவண் ம். ெப ந்ேதாட்ட 
நி வாகங்க ைடய ெசயற்பா கள் சம்பந்தமாக  
இன்ேனாரன்ன சட்டங்கைள இயற்ற ேவண் ய ேதைவ சட்ட 
மாஅதிபர் திைணக்களத் க்கு இ க்கின்ற . 
பாரா மன்றத்தில் அ  சம்பந்தமான ஒ  பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்   நிைறேவற்ற ேவண் ம்.  

விேசடமாக, இந்த இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசுக்ெகனத் ெதாழிற் சட்டங்கள் இ க்கின்றன. அைவ 
அைனவ க்கும் சமனாக இ க்க ேவண் ம். அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க ைடய சம்பள உயர்ைவ வ டாவ டம் 
வர  ெசல த்திட்டத்தின் லமாகத் தீர்மானிக்க 

ேமயானால், தனியார் ைறயின ைடய சம்பள 
உயர்ைவ வர  ெசல த்திட்டத்திற்கு ஏற்ற வைகயிேல 
தீர்மானிக்க ேமயானால், கா  ேமடாக இ ந்த 
மைலநாட்ைடக் ெகாத்திப் பதப்ப த்தி, இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் க்கு ெக ம்பாக இ ந்  வ மானத்ைத 
ஈட் த் த கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள 
உயர்ைவ ம் பாரா மன்ற வர  ெசல த்திட்டத்தின் 

லமாகத் தீர்மானிக்க ேவண் ெமன்  மைலயக 
மக்க ைடய பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல மிக ம் ஆழமாக ம் 
உணர் ர்வமாக ம் ேவதைனேயா ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ ேபால், சட்டங்கள் எம  மக்க க்கு நன்ைம 
பயக்கக்கூ ய வைகயில், சாியான ைறயிேல 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம்; மைலயகத்தில் காணப்ப கின்ற 
ெபா ஸ் நிைலயங்களிேல தமிழ்ப் ேபசக்கூ ய ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் மற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் 
நியமிக்கப்பட ேவண் ம். தமிழ் ேபசக்கூ ய ெபண் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் மைலயகப் ெபா ஸ் நிைலயங்களிேல 
பதவிக்கு அமர்த்தப்பட ேவண் ம். மைலயகப் ெபா ஸ் 
நிைலயங்களிேல ேசைவயாற் வதற்கு மைலயகத்தில் 
இ க்கின்ற ப த்த இைளஞர், வதிக க்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். மைலயகத்தில் இ க்கின்ற 
நீதிமன்றங்களிேல தமிழ்ெமாழியில் சாியான ைறயில் 
ேசைவயாற் வதற்கு மைலயகத்ைதச் சார்ந்த ப த்த 
இைளஞர், வதிக க்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள், எம  மக்கள் கம்ெகா க்கின்ற 
பாாிய சட்டப் பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்வாக அைம ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

மைலயக மக்கள் பல விடயங்களில் எதிர்பார்ப் கைளக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்ைத 

ைமயாக ஏற் க்ெகாண் , அதைன நம்பி 
ஒட் ெமாத்தமான தமிழ் ேபசும் மக்க ம் தங்க ைடய 
வாக்குகைள ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கு 
வழங்கியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
எதிர்பார்ப் கள் நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். இன்  மைலயக 
மக்க க்ெகனத் தனியான அைமச்சுக்கைள உ வாக்கி, 
அவர்க ைடய டைமப் த் திட்டம் சம்பந்தமாக 
நைட ைறப்ப த்தக்கூ ய ேவைலத்திட்டங்கைள இந்த 
அரசாங்கம் அறி கப்ப த்தியி க்கிற . அதைன நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம்; பாராட் கின்ேறாம்; அதற்கு நன்றி ம் 
ெதாிவிக்கின்ேறாம். அேதேபான்  மைலயக மக்க ைடய 
கல்வியிேல ஒ  ரட்சி ஏற்பட ேவண் ம்; அந்தப் பாாிய 

ரட்சிைய ஏற்ப த் வதற்கு இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின் 
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ைமயான ஒத் ைழப்ைப நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
அத டாக மைலயக மக்க ைடய வாழ்விேல ஒ  மாற்றம் 
ஏற்பட ேவண் ம்.  

இன்  சட்டாீதியாகேவ சம்பள நிர்ணய சைபயி டாகத் 
தீர்மானிக்கின்ற சம்பள உயர் , ெப ந் ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளிேல ேசைவயாற் கின்ற அதிபர், 
ஆசிாியர்க ைடய சம்பள உயர் , அவர்க ைடய 
நி ைவகள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் அைனத் ம் 
வழங்கப்ப கின்ற அேதேவைள, மைலயகச் சிறார்க ைடய 
பா காப் ம் கட்டாயமாக உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள் இன் ம் இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனக க்கு மைலயக இைளஞர், வதிகள் 

கம்ெகா ப்பதற்கான காரணம் சம்பந்தமாக நான் ேநற்  
ன்தின ம்கூட இங்கு ெதளி ப த்திேனன். வ ைமயின் 

காரணத்தினால் மைலயக இைளஞர், வதிகள் தைலநகரம் 
மற் ம் ஏைனய பிரேதசங்க க்குத் ெதாழில் ேத ச்ெசல் 

ம்ேபா  பலவிதமான பா யல் பிரச்சிைனக க்கு 
கம்ெகா ப்பைத நாம் ஊடகங்கள் லமாக அறிந் ெகாள் 

கின்ேறாம். இவற் க்குக் காரணம், வ ைம ம் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழில் ைறயில் ேபாதிய சம்பள 
உயர்வின்ைம மாகும்.  

ெப ந்ேதாட்ட இைளஞர், வதிக க்கு மைலயகத்திேல 
இன்ேனாரன்ன ேவைலவாய்ப் க்கள் இ ந்தா ம்கூட 
அங்குள்ள அரசாங்க உத்திேயாகங்க க்குப் பிற 
பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்ப வதன் 
காரணமாக மைலயக இைளஞர் வதிக க்கான சந்தர்ப்பம், 
எதிர்பார்ப்  என்பன ண க்கப்ப கின்றன. இலங்ைகச் 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் இவ் யாிய சைபயிேல நான் 
மிக ம் கட்டாயமாக ஒ  விடயத்ைதக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , எங்க ைடய தாயகமான 
மைலயகத்திேல அங்குள்ள ப த்த இைளஞர் வதிக க்கு 
அரசாங்க உத்திேயாகம் உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
மைலயகத்தில் இ க்கின்ற அரசாங்க நி வனங்கள் மற் ம் 
அைனத்  நீதிமன்றங்களி ம் ேசைவயாற் வதற்கு ெமாழிப் 
பிரச்சிைனக்கு மத்தியில் ேவ  பிரேதசங்கைளச் ேசா்ந்த 
ேவற் ெமாழிையச் சார்ந்தவர்கைளக் ெகாண் வந்  
திணிக்காமல், தமிழ் ேபசக்கூ ய தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கைள 
உடன யாக நியமிக்கக்கூ ய நடவ க்ைககைள இவ் யாிய 
சைப ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்வ டன், 
எங்கள் மக்க ைடய மனித உாிைமைய மீ கின்ற 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் அவர்க ைடய சம்பள உயர்விேல 
கூ ய கவனத்ைதச் ெச த் ம்வைகயில் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என் ம் ேகட் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

[5.18 p.m.] 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Mr. Presiding Member, I am thankful for the 

opportunity to speak with regard to this Order. This Order 
relates to mutual assistance in criminal matters.  It is a 
very progressive step which the Hon. Minister of Justice 
and Buddhasasana has taken by entering into an 

Agreement with China.  China has been a great friend of 
Sri Lanka. I think in the international efforts of combating 
crime, this would be considered a very progressive step.   

However, I would like to move away from this issue 
to an issue on which His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister have taken great efforts in order to 
save Sri Lanka from being isolated in the international 
community.  As you know, Sri Lanka was continuously 
getting isolated in the past UNHRC Sessions.   But due to 
the efforts taken by His Excellency the President and 
Hon. Prime Minister - I would like to compliment the 
Hon. Minister of Foreign Affairs  and the Minister of 
Justice and Buddhasasana also - Sri Lanka was saved 
from being isolated.   

Now, one of the issues which has been raised is that 
we have conceded to a hybrid judicial system by this 
Resolution.  I would like to inform this House that the 
judicial power is vested in Parliament.  I would like to 
refer to Article 4 ( c) of the Constitution.  It states, I 
quote: 

“the judicial power of the People shall be exercised by Parliament 
through courts, tribunals and institutions created and established, or 
recognized, by the Constitution or created and established by law, 
…” 

It is the right of this House to decide what our legal 
institutions are.  Therefore, if one is to make an allegation 
that this Resolution can create courts, I believe that it is 
done solely with a political motive or for the purpose of 
discrediting the Government, which has taken great 
efforts to bring Sri Lanka back within the international 
community.   Earlier, we were moving towards being 
isolated and we were losing all our friends in the 
international community.    

I would also like to refer to Operative Paragraph 6 of 
the UNHRC Resolution.   Sir, if you read that paragraph, 
you would find that getting assistance could not in any 
way be construed as conceding to establish hybrid courts 
in Sri Lanka.  I would also like to remind this House that 
if His Excellency President Maithripala Sirisena did not 
win the Election on the 08th of January, Sri Lanka would 
have been further isolated from the international 
community.  I have been to Geneva on one such occasion. 
On every occasion, we were troubleshooting and trying to 
win new friends as we were continuously losing our 
friends in the international community because we were 
not addressing to the core-issues in relation to human 
rights and other issues which we are obliged to fulfil in 
terms of international norms and laws.   

I would also like to raise the issue of independence of 
our judiciary.  We have a judicial system which we can be 
proud of, but when you look at history, you would find 
that on numerous occasions, there had been setbacks 
especially with the impeachment of the former Chief 
Justice Shirani Bandaranayake. I also supported the 
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Impeachment Motion. But His Excellency President 
Maithripala Sirisena was bold enough to rectify the 
wrongdoing and reinstate the Chief Justice.  According to 
our Standing Orders, Sir, we are expected to vote as a 
quasi-judicial body.  But did we vote as a quasi-judicial 
body? We voted on a political basis. Therefore, it has 
taken away the very purpose. I think, if we are to maintain 
the independence of the judiciary, we need to change our 
Standing Orders to keep in line with our international 
obligations. 

Also, if you look at the UNHRC Resolution, you 
would find how we have been complimented for the 
progress we have made. With regard to reconciliation and 
establishing the rule of law, we have been very 
progressive. Therefore, we are moving on the right path. 
This Government has taken major steps to bring back the 
dignity that we had within the international community. It 
is very important that one does not isolate oneself. If we 
isolate ourselves, we cannot co-exist. Today, we are in a 
different era. Most of our goods and services are sent to 
the West. Today, we should be proud that the Western 
and the Eastern worlds, including India, are all with Sri 
Lanka and are supportive of our efforts with regard to 
reconciliation. There is a lot that needs to be done with 
regard to reconciliation.  

His Excellency President Maithripala Sirisena is 
spending a lot of time in the Northern and the Eastern 
Provinces. The people in the North and the East, for 30 
years, have had economic and other setbacks. So, we need 
to put them right. Today, we have the Leader of the 
Opposition from the TNA, which is a very progressive 
step. Then, we have - which is also a very progressive 
step - as the nominee of the Hon. Leader of the 
Opposition to the Constitutional Council, the Hon. John 
Senewiratne, who is from the UPFA.  

So, today, we all are co-existing; we are working 
together in harmony. That is how Sri Lanka should be. 
With the vision of His Excellency the President together 
with the Hon.Prime Minister Ranil Wickremesinghe, we 
are a National Government today. We all are putting our 
party differences aside for the betterment of the country 
and I believe that this collective effort will bear fruit for 
the country. 

Thank you.  

 
[අ.භා. 5.25]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 

විසින් 2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන්යෝන්ය 

සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නි යමය ෙමම ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී මහජන චීන සමූහ ආණ්ඩුවත්, අෙප් 
රටත් අතර ඇති කර ගත් අපරාධ වැළැක්වීෙම් ගිවිසුම පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහජන චීන 
සමූහ ආණ්ඩුවත්, අපත් දිගු කාලීන මිතෙයෝ. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
කථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලි කළා, මහජන චීන සමූහ ආණ්ඩුව ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලයට අයත් ෙනොවුණත් අප අතර තිෙබන 
සහෙයෝගීතාව මත, අෙන්යෝන්ය ෙගෞරවය මත තමයි ෙමවැනි 
ගිවිසුම්වලට එළෙඹන්ෙන් කියලා. චීනය අෙප් රට ෙකෙරහි තබන 
ලද ෙගෞරවය, ජාත්යන්තර වශෙයන් අපරාධ වැළැක්වීමට තිෙබන 
වුවමනාව, අෙන්යෝන්ය වශෙයන් රටවල් තුළ තිෙබන සංහිඳියාව 
පකාශ කිරීම ෙම් ගිවිසුෙම් එක ලක්ෂණයක්. ෙමය නිකම්ම නිකම් 
මිත ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි, අපරාධ වැළැක්වීෙම් ෛනතික 
ගිවිසුමක්. මට හරි කනගාටුයි, ඒ වාෙග්ම පුදුමයි, ෙම් මිත 
ෛනතික ගිවිසුම සභාගත කරන ෙවලාෙව්, අෙප් රට චීන 
ෙකොලනියක් කර ගන්න හදනවාය කියලාත් ෙම් සභාෙව් සමහර 
මන්තීවරු කිව්ව එක ගැන. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ පකාශය ෙම් 
ගිවිසුමට එෙරහිව කළ පකාශයක්ද කියලා. එහිදී ටිකක් විස්තර 
කථනයකුත් කළා.  

අනික් පැත්ෙතන්, චීනය අෙප් රටට ෙදන ආර්ථික 
සහෙයෝගිතාව සහ සංවර්ධනයට ෙදන ලද දායකත්වය ගැන 
ඇගැයීමකුත් කළා. අෙප් රටවල් ෙදක අතර තිෙබන දිගු කාලීන 
මිතත්වයත් තහවුරු කළා. මා කියන්න ඕනෑ, අප රටවල් සමඟ 
මිත එකඟතාවන්වලට එන විට ඒක රටවල් වශෙයන් ෙවන් කර 
ගන්ෙන් නැතුව මැදිහත් පිළිෙවතකින් ෙමවැනි එකඟතාවන්වලට 
එන්න ඕනෑය කියලා. අෙප් මුඛ්ය පරමාර්ථය රටවල් අතර අපරාධ 
වළක්වා ගැනීම නම් ඒ මුඛ්ය පරමාර්ථය පදනම් කර ගත් 
පෙව්ශයකින් අප කියා කරන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පූර්විකාෙව් කරුණු ගැන මෙග් මතෙභ්දයක් නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කනගාටුෙවන් වුවත් කියන්න ඕනෑ, චීනය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා එක්තරා 
පුවත් පතක් සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන කරුණු කිහිපයක් ගැන. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙමය ඒ 
පක්ෂෙය් නිල අදහසද කියලා. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ෙසේවකයන් 
පිරිසක් හදිසිෙය් මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අද විපක්ෂය විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව සාකච්ඡා වන ෙවලාෙව් 
අගාමාත්යතුමා ඒ වගකීම භාර ගත්තා. ෙමය නිල වශෙයන් 
ඉදිරිපත් වන කරුණක්ද කියන එක මා දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ෙම් මිත ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් මෙග් කනගාටුව 
පකාශ කරලා මා ෙම් කාරණය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. එච්චරයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා විවාදයක් 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මමත් විවාද කරන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. මා කියන්න 

ඕනෑ, එය ආණ්ඩුෙව් නිල මතයක් ෙනොවන පකාශයක්ය කියලා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. රටක වග කිව යුතු ෙකෙනක්, ශී ලංකා 

මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා -පුංචි මිනිෙහක් ෙනොෙවයි- ෙමවැනි 
ෙවලාවක කරන පකාශ බරපතළයි. ෙමොකද, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිත 
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ගිවිසුමක් පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා වන නිසා. ෙම්ක ෙහොර 
රහෙසේ ආපු ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි. ඒ පකාශෙයන් ෙමන්න ෙමෙහම 
කියැෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි:  

"ශී ලංකාව වැනි දුගී  අපිකානු  හා ෙසසු රටවල් ණය උගුෙල් 
දමා නතු කර ගැනීම චීන උපායයි."    

ෙම් ණය කමවලින් ෙම් වාෙග් රටවල් ෙවළා ෙගන ඔවුන්ෙග් 
කුපකට උපාය මාර්ග ඉස්සරහට ෙගන යනවා කියන එකයි ෙමහි 
හරය හැටියට තිෙබන්ෙන්.  

අපි බටහිරට ෙහෝ ආසියාවට ෙහෝ ෙවන රටකට ගැති ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි කවුරුත් ෙහොඳින් දන්නා විධියට, ඉරාන් 
විකමරත්න මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, 
චීනය ෙදන ආර්ථික දායකත්වය පිළිබඳව. පසු ගිය කාලෙය් අෙප්  
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට, සමාජ සංවර්ධනයට, යටිතල 
පහසුකම් දියුණුවට චීනය ෙදන ලද  ආර්ථික දායකත්වය අපි අගය 
කරන්න  ඕනෑ. ෙම් වාෙග් කටයුතුවලදී, ෙම් වගකීම් භාර සමහර 
අයෙගන් වන වැරදි සහගත කියා පාලනය කරන්න තමයි ෙම් 
වාෙග් ගිවිසුම් මඟින් අපි යම් එකඟතාවලට එන්ෙන්. ඒ ගිවිසුෙම් 
හරයත්, ෙම් පනතට අදාළ කරුණු පිළිබඳවත් එහි පැහැදිලි කර 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවර රටක වුවත් නීති 
පද්ධතිය සවිමත් ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් තිෙබන යම් යම් 
දුබලතාවලට විෂය මූලික ෙහේතු ෙසොයලා, ඒවාට පිළියම් කරන්ෙන් 
නැතුව අත පය බැඳලා පහර ෙදන්න ගිෙයොත් ෙමොන 
ආයතනයක්වත් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැන් සමහරු කියනවා, ෙම් අධිකරණය ගැන අපට විශ්වාසයක් 
නැහැ කියලා. ඒක තමයි ඇතැම් බටහිර රටවලුත් කියන්ෙන්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියනවා. ඒක රහසක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්නවලදී අෙප් අධිකරණය 
හැසිෙරන ආකාරය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියනවා. අපිත් 
කියනවා, අපට අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 
ඔබතුමා එෙහම එකක් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ වාෙග්ම කියනවා,  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාකලාපය ගැන. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එක සිද්ධියක්, ෙදකක් මතු කරෙගන අත පය 
බැඳලා ගහනවා. ෙම් ෙවලාෙව් කවුරු වැරැදි කළත්, ඒ වැරැද්දට 
වැරැද්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. රටක නීතිය ශක්තිමත් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඒ ධුරෙයන් ඉවත් 
කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී අපි කමිටුවක් පත් කරලා එය විභාග කිරීමට 
එකඟත්වය දුන්නා. එෙහම අවස්ථාවක් දුන්ෙන් ඇයට තම 
නිර්ෙදෝෂිභාවය ඔප්පු කරන්නත් එය අවස්ථාවක් වන නිසා. නමුත් 
තීන්දුව ෙදන ෙකොට අපි ෙවන මතයක් දැරුවා. ඇය 
අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ තීරණෙය්දී අපි 
ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ. ලංකා සමසමාජ පක්ෂයත්, 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් ඒ ෙවලාෙව් ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. 
අපි එෙහම කෙළේ, එදා ඒ කියා පටිපාටිෙය් වරදක් තිෙබනවාය 
කියා අපි කල්පනා කරපු නිසායි. අපි ඊට සහෙයෝගය ෙනොදුන්නා 
වාෙග්ම, ඊට පසුව  අගවිනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව 
ගත්ත තීරණයත් අපි අනුමත ෙකරුෙව් නැහැ. ෙමොකද ඒකට 
ෙහේතුව? රටක පවත්නා නීතිෙය් සම්පදායයන් මත ඉඳෙගන, ඒ 
නීතිය ෙකෙරහි විශ්වාසය තහවුරු කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති 
ෙනොවන විට රටක් පවතින්ෙන් නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. අද ෙලෝකය අලුත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. අලුත් නීති සම්පදායයන් මතු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ධනපති ෙවෙළඳ ආර්ථික සමාජ සංවර්ධනයත් එක්ක සහ නවීන 
තාක්ෂණයත් එක්ක ඒකට ගැළෙපන පතිසංස්කරණ ෙම් 
ක්ෙෂේතයට  ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අඩු පාඩු ගැන කාටවත් ෙදොස් කියලා 
වැඩක් නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශෙය් විෂයභාර අමාත්යවරයා හැටියට මම 
වැඩ කරපු කාලෙය් ඇසුරු කරපු අය කියපු සමහර අදහස්  මම 
දන්නවා. ඒවා මහා විශාල බරක් දරනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව 
විශ්වාස කරන හැටියට, රෙට් තිෙබන සියලුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට වඩා පහසුකම් අඩු තත්ත්වයක තමයි 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්ව යාවත්කාලීන 
කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ඇති ෙවන වාණිජකරණය එක්ක, නව 
තාක්ෂණය එක්ක, ෙවෙළඳ රටාවත් එක්ක අලුත් නීති පද්ධති ඇති 
කළ යුතුයි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒවා සකස් කළ යුතුයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ හැම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකම තිෙබන ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළ අඩු පාඩු ගැන 
ෙසොයා බලා අදට ගැළෙපන තත්ත්වයට ඒ ආයතන නවීකරණය 
කරන්න. එෙහම ෙවනස්කම් අවශ්ය ෙලෝකයක අද අප ජීවත් 
ෙවනවා. ෙම් නීති හදන්න ඕනෑ පාර්ලිෙම්න්තුව. දැන් ෙම් ගිවිසුම 
සම්මත කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත 
කරපු නීති රීති, සම්මත කරන ලද අණපනත් අර්ථ නිරූපණය 
කරනවා, අධිකරණෙයන්. අධිකරණය කරන අර්ථ නිරූපණවලින් 
නීතිය තවත් පුළුල් ෙවනවා.  

අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් නීති පද්ධති සකස් වීෙම්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරපු නීති - රීති පමණක් ෙනොෙවයි, 
විනිශ්චයකාරවරු ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙදන ලද ෛනතික නිගමන 
උඩ ඒ නීතිය පුළුල් ෙවමින් තිෙබනවා. අද දියුණු වාණිජකරණයක් 
ෙලෝකය පුරා තිෙබනවා. අලුත් තාක්ෂණය මඟින් නව ෙවනස්කම් 
සිදු ෙවනවා. ෙලෝකෙය්  පරිගණක තාක්ෂණය හා සම්බන්ධෙයන් 
වන අපරාධ සිදු ෙවනවා. අෙප් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, 
ඒ විධියට විවිධ ක්ෙෂේත වර්ධනය ෙවන ෙකොට, අපට සිවිල් නීතිෙය් 
ෙබදුම් නඩු ගැන විතරක් අවධානය ෙයොමු කර කර ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ෙලෝක පරිමාණ සංවර්ධනයත් එක්ක ෙලෝක ධනවාදී ආර්ථික 
රටාෙව් ඇති විය හැකි යහපත් හා අයහපත් ස්වභාව හරියට ෙත්රුම් 
ගනිමින්,  යහපත් ෙද්වල් වර්ධනය කිරීමටත්, අයහපත් ෙද්වල් 
පාලනය කිරීමටත් අවශ්ය වූ පතිසංස්කරණ රටක නීති ක්ෙෂේතයට 
ඕනෑ.  ඒ සඳහා උදවු කරන්ෙන් නැතිව, ඒ අවශ්ය වූ ෙලෝකය පුරා 
තිෙබන දැනුම එක්තැන් කර ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ සඳහා අවශ්ය වූ 
පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැතිව, ඒ සඳහා අවශ්ය වූ වටපිටාව 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතිව, කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරලා, පහාර 
එල්ල කරලා විතරක් තෘප්තිමත් ෙවන්න අපට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසාම අපි ෙම් කාරණය කියනවා. කිසිම 
පක්ෂපාතිත්වයක් අපට ඇත්ෙත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව නීති 
සම්පාදනය කරන තැන; ගිවිසුම්වලට එළෙඹන තැන. ඒ නිසා  
පුළුල් පෙව්ශයකින් අපි ෙම් කරුණු දිහා බලන්න ඕනෑ.  

ෙම් නියමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආ අවස්ථාෙව්, ෙම් 
නියමය සහ පනත ගැන ෙකොෙහොමද විගහ වුෙණ්? ඒ ගැන සමහරු  
ෙමොනවාද කථා කෙළේ? ඉතිහාසය පුරාම ෛනතික වශෙයන් අපි 
දුබල ෙවන්න බලපාන ලද සාධකය තමයි, නීතිය සම්මත කරන 
තැන තිෙබන දුබලත්වය. ඒ බව මම කියන්න කැමැතියි. නීති 
සම්මත කරන තැන, පුළුල් වශෙයන්, විගහාත්මක පෙව්ශයකින් ඒ 
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කටයුතුවලට එළෙඹනවා  නම්, නීති පද්ධතිෙය් මීට වඩා යම් 
ෙවනස්කම්, නීති පද්ධතිෙය් ස්ථාවරභාවය, ෛනතික ක්ෙෂේතෙය් 
සංවර්ධනය  ඇති කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මානව හිමිකම් ෙගෝලීයයි. 
ඒ වාෙග්ම අපරාධත් ෙගෝලීයයි. මානව හිමිකම් ෙගෝලීය ෙවන 
ෙකොට අද ෙම් ෙලෝකය පුරා සිදුවන ෙගෝලීය අපරාධ වළක්වා 
ගන්න රටක තිෙබන ස්වාධීන නීති පද්ධතිවලට පමණක් සීමා 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැති නිසා තමයි, ෙමෙහම අන්තර්ජාතික 
එකඟතාවලට එන්ෙන්. එෙහම අන්තර්ජාතික එකඟතාවකදී ඒ අය 
අපට උදවු කරනවා. අපි අද මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවත් එක්ක ඇති 
කර ගන්නා ඒ එකඟතාව ගැන මා ෙමෙහම කියන්නම්. චීනය 
ඓතිහාසිකව අෙප් රටත් එක්ක තිෙබන මිත බැඳීම දිගුකාලීනයි. 
අපි ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර 
වශෙයන් චීනයයි, අපයි අතර තිෙබන ඒ අපරාධ වළක්වා ගැනීම 
සඳහා ෙගන යන කියා මාර්ගවලට එවැනි පෙව්ශයකින් චීනය 
සම්බන්ධ වීම ගැන. ෙමවැනි ෙවලාවක අප චීනයට පහර ගහලා, 
චීනය පැත්තකින් තියන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. චීනය 
ෙනොෙවයි, ෙවන රටක් සමඟ වුණත් එෙහමයි. රටවල් සමඟ 
කඳවුරුවලට ෙබෙදන්ෙන් නැතිව මිත සහෙයෝගි පෙව්ශයකින් 
කටයුතු කිරීමට ෙම් යුගෙය් අපට අවස්ථාව සැලසී තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවලාෙව් මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, චීනය හැම 
විටම අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරන්න, තම සහෙයෝගය 
පළ කළ රටක් බව. ඔවුන් අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි 
කරන්න, ආර්ථික ජයගහණ ලබා ගන්න අපට උදවු කළ රටක්. 
එහිදි චීනය කඳවුරුවලට ෙබදුෙණ් නැහැ. ෙම් උදවු කරන රටවල් 
කවර කඳවුරකද කියා බැලුෙව් නැහැ. ඇ ෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ රෙට් බැංකු කඩාෙගන 
වැටුණා. නමුත්, ඒ ෙවලාෙව් චීනය  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
සංවර්ධනය ඉස්ස රහට ෙගන යන්න උදවු කළා. ඒ නිසා  ෙලෝක 
ආර්ථික කියාවලිෙය්දී ඒ ආර්ථික සංවර්ධනයත් සමඟ ඇති විය 
හැකි ෙවනස්කම්වලට අනුරූපී නීති පද්ධති වාෙග්ම, ඒ නීති 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය යාන්තණ, කමෙව්ද සකස් කර ගැනීෙම් 
වැදගත්කමක් අපට තිෙබනවා.  

මම හිතනවා අෙප් නව අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් හැම ෙදයක් 
ෙවනුෙවන්ම කටයුතු කරයි කියලා. මා එතුමාට නව අධිකරණ 
ඇමතිතුමා කියා කිව්වාට, දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව්ත් අධිකරණ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටිෙය් එතුමා තමයි. එතුමා ෙබොෙහොම 
බුද්ධිමෙතක්; සිවිල් නීතිය පිළිබඳ ගැඹුරින් හදාරපු ෙකෙනක්. 
එතුමාෙග් ෙපොත්පත් ඕනෑ තරම් කියවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් කාලෙය් ෙලෝක පරිමාණ ෙවනස්කම්වලට ගැළෙපන 
විධියට අෙප් දැනුම ෙගොඩ නඟනන ඕනෑ; සකස් කරන්න ඕනෑ. 
ඒකට අවශ්ය නීති පද්ධති කියාවට නඟන්න ඕනෑ. එෙසේ නීති 
පද්ධති කියාවට නඟන ෙකොට ඒ යන්තණය තුළ තිෙබන 
මධ්යස්ථභාවය දැනුම සහ ආකල්ප සමඟයි එන්ෙන්. දැනුම සහ 
ආකල්ප හරියට තිෙබනවා නම් ඔය වංචනික කියාවලට සහ 
පක්ෂගාහි කියාවලට ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැ. දැනුම සහ ආකල්ප 
නැති අය තමයි ඒවාට ෙපළෙඹන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාපරාධී කාරණාවල දී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනෙත් සඳහන් වන ෙදයක් 
ගැන මට එක ගැටලුවක් තිෙබනවා. අධිකරණ විෂයය භාර 
අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙම් පනෙත් කාර්ය 
සඳහා මධ්යම බලධරයා - Central Authority - හැටියට නම් කර 
තිෙබනවා. අද හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා, අෙප් රට වාෙග් රටවල 

අධිකරණ ක්ෙෂේතය පක්ෂගාහිව කියා කරනවා කියලා. එෙහම 
පක්ෂගාහිව කියා කරනවා කියලා එක පැත්තකින් කියනවා නම්, 
අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා ෙම් තනතුරට ගැළෙපනවා 
ද? මට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම ගැටලුවක් ඇති වන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අපි දැක 
තිෙබනවා, නීතියවත් දන්ෙන් නැති ෙල්කම්වරුන් ඉතිහාසෙය් 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් සිටි බව. නීතිඥයකු වූ පලියටම 
ෙල්කම්වරයකු ෙවන්න ඕනෑය කියන එක මා කියන්ෙන් නැහැ. 
මා කියන්ෙන් ෙම් කියන මධ්යම බලධරයා ඇමතිවරයාෙග් 
අදහසට වඩාත්ම සමීපයි කියන එකයි. එතෙකොට 
අපක්ෂපාතිභාවය පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙවනත් රටවල 
"නිසි බලධරයා" කියලා තමයි කියන්ෙන්. ෙම් පනෙත් සඳහන් 
ආකාරයට මධ්යම බලධරයා - Central Authority -  අධිකරණ 
විෂයය භාර අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයායි. 
ෙද්ශපාලනීකරණයක් ගැන කථා කරනෙකොට, ෙම් මඟින් 
ඇමතිවරයාෙග් අදහස කියාත්මක කරන්න වඩාත්ම ෙපළඹීමක් 
ඇති ෙවනවා ෙන්ද කියන අදහසක් මට ඇති ෙවනවා. ඊට වඩා 
අපක්ෂපාති ෙකනකු ෙම්කට සම්බන්ධ කර ගන්න බැරිද කියන 
පශ්නය මට ඇති ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම පශ්නයට මා 
ඔබතුමාෙගන් පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  මතුවූ කාරණා සමඟ ෙමය මෙග් හිෙත් ඇති වුණු 
පශ්නයක්. අපට ඊට වඩා මධ්යස්ථ වූ ෙකෙනකු පත් කර ගන්න 
බැරි ද? දැන් බලනෙකොට, නීති ක්ෙෂේතෙය් මධ්යස්ථ කවුරුවත් 
නැති විධියට තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්. 
අපක්ෂපාතිත්වයක් නැහැ,  සියලු ෙදනාම  විවිධ බලෙව්ගවලට 
ෙගොනු වූ, යටත් වූ නිලධරයන් විධියට තමයි කථා කරන්ෙන්. මම 
එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. මම, එය පතික්ෙෂේප කරන ෙකෙනක්. ඒ 
මධ්යස්ථභාවය සුරක්ෂිත කරන්න අවශ්ය වූ යන්තණය, ආකල්ප, 
සමාජමය දැනුම ලබා ෙනොදීෙම් පතිඵල අපි හැම විටම භුක්ති 
විඳිනවා. අධිකරණයක විශ්වාසවන්තභාවය ආරක්ෂා වන විධිෙය් 
නිලධාරියකු ෙමයට ෙයොදාගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් නම් මට කථා කරන්න  
විනාඩි 4යි කාලය දීලා තිබුෙණ්. කථා ෙනොකර වාඩි ෙවන්නත් 
බලාෙගනයි මා සිටිෙය්. නමුත් අද මට කාලය ටිකක් වැඩිෙයන් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවනුත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවන කවුරුත් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ නිසා තමයි මට වැඩිෙයන් ෙවලාව හම්බ ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමාට විනාඩි 20ක් ෙවන් කර 

තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
විනාඩි 20ක්? ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. තවත් කාලය තිෙබනවාද?  

507 508 

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, දැන් කාලය අවසානයි.  විනාඩි 21ක් ගත ෙවලා 

තිෙබනවා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තවත් කාලය තිෙබනවා නම්, ෙසේද මාවත ගැන, චීනය ගැන 

හුඟක් කථා කරන්න පුළුවන්. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීමක්]  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම චීනෙය් මිතෙයක්. චීනෙය් මිතුරකු වුණාට මම තවත් රටක 

ෙදෝහිෙයක් ෙනොෙවයි. අන්න ඒකයි අෙප් පිළිෙවත විය යුත්ෙත්. 
අපි පක්ෂගාහිව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. චීනය වරදක් කළා නම්, 
චීනය වැරැදියි කියලාත් අපි කිව්වා, එක යුගයක.  අපිට එෙහම 
කියන්න බැරි පශ්නයක් නැහැ. අපට අවශ්ය වන්ෙන් නීතිමය 
වශෙයන් රටවල් අතර මිත බැඳීම් මඟින්  යුක්තිෙය් සාධාරණත්වය 
නම්, අප ඉල්ලන්ෙන් යහ පාලන කමෙව්දයක් ෙගන යන්න 
අෙනක් රටවල සහෙයෝගය නම්, එක කඳවුරකට බරව තවත් 
කඳවුරකට පහර දීලා ඒ ගමන යන්න බැහැ. ඒ නිසා මතක 
තියාගන්න, - [බාධා කිරීමක්]   ඔබතුමා නම් එෙහම වචනයක්වත් 
කිව්ෙව් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.  පසුව චීනය විසින් අපට ෙදන ලද 
සහෙයෝගය ගැන හුඟක් මන්තීවරුන් කථා කළා. අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරන්න චීනය ෙගන ගිය කියා මාර්ග ගැන 
කථා කළා. ෙමවැනි ගිවිසුමක් සම්බන්ධෙයන් නියමයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙවලාවක, එකඟතාවක්  
ඇති වන්නට යන ෙවලාවක, එවැනි ෙදයක් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සංවාදයට ලක් වන ෙවලාවක ටිකක් පබුද්ධව කල්පනා 
ෙනොකෙළොත් අප අතරත් පතිවිෙරෝධතා ඇති වන්නට පුළුවන්.  
අෙප් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු නැඟිටලා ගිෙය්ත් සමහර විට ඒ නිසා ද 
දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අර පුංචි පශ්නයට  
ඔබතුමාෙගන් උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට කරුණාරත්න පරණවිතාන මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2002 අංක 25 දරන සාපරාධී 

කාරණාවල දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත පකාරව,  
ඒ පනෙත් අවශ්යතාවක් සපුරාලීමට අනුව මහජන චීනය සමඟ අපි 

අෙන්යෝන්ය ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධෙයන් වන ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වීමට ලැබීම සතුටට කරුණක්. ෙම් කාරණාවට 
ජාත්යන්තර නීතිය සම්බන්ධ ෙවනවා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම අද 
දවස පුරාම ෙම් විවාදෙය් දී  වැඩිපුරම කථා කෙළේ  අෙප් අධිකරණ 
පද්ධතියට අදාළව ෙද්ශීය කරුණු ගැනයි.   ඒවා ඉතාම සංෙව්දී 
සාධාරණ පශ්න ෙවනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, 
ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
ඉඳලා සියලු ෙදනාම මතු කරපු ඒ සියලු කරුණු ඇත්ෙතන්ම අපි 
අනුමත කරන්නට ඕනෑ.  එතුමන්ලා මතක් කෙළේ ඉතාම වැදගත් 
කරුණු කිහිපයක්.   

ඉතාම වැදගත් මූලධර්මයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා; ෙලෝකෙය්ත් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි යුක්තිෙය් පමාව යුක්තිෙය් නිමාවට ෙහේතු 
ෙවනවා කියන කාරණය - Justice delayed is justice denied - 
කියන එක. දැන් මම වැඩිපුර ඒ පැත්තට ෙයොමු වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතාව ලබා 
ගැනීම සහ ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතාව ඉල්ලා සිටීම කියන 
කාරණා ඉතාම විකෘති සහගත අර්ථකථනවලට ලක්ෙවන 
පවණතාවක් ෙම් දවස්වල ලංකාෙව් තිෙබනවා. රටක් වශෙයන් අපි 
අෙප් ජාත්යන්තර වගකීම් ඉෂ්ට කරන්නට යාෙම්දී, අපි ජාත්යන්තර 
නීතිරීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම මහා හතුරුකමක්, 
ෙදෝහීකමක් හැටියට අර්ථ දැක්ෙවමින් තිෙබන ෙවලාවක ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙගනාපු  ෙම්  නියමය කිහිප ආකාරයකින්ම 
අෙප් රටටත්, ෙලෝකයටත් වැදගත් ෙවනවා කියලා මම මුලින්ම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කරුණු 
ෙසොයාෙගන යද්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් පකාශයට 
පත් කරපු ඉතාමත්ම වැදගත් ෙපොතක් මට හමුවුණා. ඒක තමයි 
"Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism" 
කියන  ෙපොත.   ෙම් කෘතියට දායකත්වය දරපු ගරු මන්තීතුමකු 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම ගැනත් මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  ෙම් විෂය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් කලාපයටම සිටින විෙශේෂඥයකු තමයි  ගරු
(ආචාර්ය) ජයම්පතී විකමරත්න මැතිතුමා.  එතුමාට කරන 
ෙගෞරවයක් වශෙයන් මා ෙමම කාරණා පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්නම්. ෙම් Mutual Legal Assistance - MLA-  කියන විෂය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙටත් ඉතාම ෙහොඳ විෙශේෂඥයන් සිටින 
ෙවලාවක අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමවැනි නියමයක් සම්මත කර 
ගැනීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.   

 අපට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අවශ්ය වන්ෙන්  දැයි කියන කාරණය 
දැන් අපි ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. හුෙදක් චීනය නිසා විතරක්ම 
ෙනොෙවයි, අප වඩ වඩාත් ෙම් වාෙග් ගිවිසුම්වලට  එළෙඹන්න 
ඕනෑ කාලයක තමයි අද කල දවස ගත කරන්ෙන්.  පධාන කාරණා 
හයක් මම ෙපළගස්වන්න කැමැතියි.  ෙම් අවශ්යතාව ෙගෝලීය 
වශෙයන් තිෙබන ෙවලාවක, අපි තවත් රටවල් එක්කත් ෙම් වාෙග් 
ගිවිසුම්වලට එළෙඹන්න ඕනෑ කියන කාරණය අවධාරණය 
කරන්නට ඕනෑ. පළමුෙවන්ම ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය් හැම තැනකම 
ජාතික අධිකාරි - National Authorities - පවතිනවා. තමන්ෙග් 
යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලියට ෙම් වාෙග් ජාත්යන්තර 
සහෙයෝගීතාවක් ආණ්ඩුවලට විශාල වශෙයන් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදවනුව ගත්ෙතොත් එහි අෙනක් කාරණාව 
තමයි transnational offences. ඒ කියන්ෙන් ජාත්යන්තර 
අවකාශයක් පෙයෝජනයට ගනිමින් ෙකෙරන වැරැදි එන්න එන්නම 
වැඩි ෙවනවා. ෙලෝකය පුරාම ඒ වාෙග් වැරැදි වැඩි ෙවනවා. මට 
ෙපර කථා කරපු මන්තීවරු ඒවා සිද්ධි හැටියට ඉදිරිපත් කළා. මම 
කාරණයක් හැටියටයි එය කියන්ෙන්. We witness that 
transnational offences are increasing now.  
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ඊළඟ කාරණය තමයි, වැරැදි කරන අයෙග් mobility එක වැඩි 
වීම. ඒෙගොල්ලන් එක තැනක ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. අද එක තැනක, 
 ෙහට තවත් රටක යනාදී වශෙයන් තමයි ඒෙගොල්ලන් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒෙගොල්ලන් අල්ලා ගන්න හරි අමාරුයි. ඒ අයෙග් mobility 
එක වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විද්යාත්මක දියුණුවත්, 
තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් එක්ක ෙම් අපරාධකරුවනුත් තමන්ෙග් 
අපරාධ කටයුතුවලට තාක්ෂණය වැඩි වශෙයන් ෙයොදා ගන්නවා. 
අෙප් රටත් ඇතුළුව ෙලෝකෙය් රටවල්වල  පවණතාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා, අෙන්යෝන්ය උපකාර කර ගැනීෙම් නීතිවලට - 
mutual legal assistance සඳහා - ඉඩක් ෙදන ආකාරයට තමන්ෙග් 
නීති පද්ධතිය වැඩිදියුණු කර ගන්න.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් කරන්න ජාත්යන්තර ගිවිසුම් ෙබොෙහොමයක් ඉඩකඩ 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ඇතුළු 
ජාත්යන්තර වගකීම්වලින් අපි බැඳිලා සිටිනවා.  ෙම්වා ගැන වැඩිපුර 
අපි කථා කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් විවාදය 
මූලික වශෙයන්ම ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ් අෙප් ෙද්ශීය අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් තිෙබන දුර්වලතා ගැන සඳහන් කරන්නයි. ඒ කාරණය 
මතු කරන අතෙර්ම අපට ෙමයින් ෙමොන වාෙග් වාසි ද අත්පත් 
වන්ෙන් කියලා ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලමු. චීනය ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි අපි කථා කළ යුත්ෙත්. පසු ගිය මාස හත අටට කලින් 
ෙම් රෙට් තිබුණු ෙද්ශපාලන විවාදවලදී කථා වුෙණ් ෙමොනවාද? 
ෙම් රෙට් තිබුණු ජාතික ධනය ෙද්ශපාලනඥයන්, ඔවුන්ෙග් 
ෙහංචයියන් ගසා කාලා, කාබාසිනියා කරලා, මලු පිටින් සමහර 
දූපත්වල තැන්පත් කළා කියලා කිව්ෙව් නැද්ද? අෙප් විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා සහ ෙම්වා ෙහොයන අධිකාරිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙම් ෙහොරකම් ෙසොයා ගැනීමට අපිට ඒ 
රටවල්වලින් විශාල සහෙයෝගයක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  අපිට 
ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතාවක් අවශ්යයි. යුක්තිය පසිඳලීෙම් 
කියාවලියට අපට ඒ රටවල් ඇසුරින් අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගීතාවක් 
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. 

චීනය සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් එෙහමයි. එන්න එන්නම 
අවශ්යතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් චීනෙය් ෙද්ශපාලන ආර්ථිකය අපි  
ෙනොසිතන ආකාරෙය් ඉදිරි පිමි  පනිමින්, අපි ෙනොසිතන 
ආකාරෙය් උපාය, උපකම අනුගමනය කරමින් කියාත්මක 
ෙවනවා. එතුමා මුහුදු ෙසේද මාවෙත් අරමුදල ඇති කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් පකාශ කළා. ඇත්ෙතන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් රෙට් තිෙබන උනන්දුව, දැනුම, අවෙබෝධය සහ ෙතොරතුරු 
සම්භාරෙය් විශාල අ ඩුවක් තිෙබනවා.  චීනෙය් ආර්ථික කඩා 
වැටීමක් ඇති ෙවලාය කියලා සමහර අය පකාශ කළාට චීනය අද 
ෙහට බිඳ වැෙටයි කියලා මට විශ්වාස කරන්න බැහැ. එෙහම 
එකක් ෙවන්ෙන් නැහැ. චීනෙය් ඉතිහාසය ෙහොයලා බැලුවත් 
එෙහම එකක් ෙවලා නැහැ. අපි බලන්න ඕනෑ, ඒ රට ෙමොන වාෙග් 
උපාය උපකමත් එක්කද ඉදිරියට යන්ෙන් කියලා. ෙමොන උපාය 
උපකම අනුගමනය කළත් අෙප් රට සමඟ ඓතිහාසික බැඳීමක් 
පවතින රටක් හැටියට අපට දිගින් දිගටම ෙම් රාජ්යයත් එක්ක ගනු
-ෙදනු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  එක්කම ෙවනදාට වඩා 
මානව සම්බන්ධතා, රාජ්ය මට්ටෙම් සම්බන්ධතා, ව්යාපාරික 
සම්බන්ධතා, සංස්කෘතික සම්බන්ධතා වැඩි වන ෙකොට අපිට ෙම් 
වාෙග් නීති රීතිවලත් අවශ්යතාව එන්න එන්න වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. 

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
ලක්ෂ ෙදකකට ආසන්න චීන ජාතිකයින් පමාණයක් ෙකොළඹ, 
වැල්ලවත්ත ආදී පෙද්ශවල වැඩ කරනවා. ඔවුන් තමන්ෙග් 
ව්යාපාරික කටයුතුවල නියැෙළනවා. ඔවුන් සංචාරකයින් හැටියට 

අෙප් රටට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම ජීවත් වන රත්නපුර පෙද්ශය 
වැනි දුර බැහැර පෙද්ශවල පවා මාර්ග සංවර්ධනෙය් කම්කරුවන් 
හැටියට වැඩ කරන්ෙන් ෙම් අයයි. ෙම් අය ෙමෙහම වැඩ කරද්දී 
ඔවුන්ෙග් දායකත්වය ලැෙබනවා වාෙග්ම ඔවුන්ෙගන් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙය් විෂමාචාර කියාවන් සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට්ත් විශාල පමාණයක් විවිධ කටයුතු සඳහා - ව්යාපාරික ගනු-
ෙදනුවලට, සංසක්ෘතික වැඩ කටයුතුවලට - නිතරම චීනයට 
යනවා. එන්න එන්න ෙම් රාජ්යයන් ෙදක අතර තිෙබන 
සම්බන්ධතාව වැඩි වනවා. ෙම් රටවල් ෙදකම එකතු ෙවලා 
යුක්තිය පසිඳලීෙම්දී තමන්ෙග් සම්පත් හුවමාරු කර ගන්න, ඒ 
වාෙග්ම අෙන්යෝන්ය උපකාර කර ගැනීම  සඳහා ෙම් වාෙග් 
ගිවිසුම්වලට එළැඹීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා පකාශ කළා, මධ්යම 
බලධාරියා සම්බන්ධෙයන්. මා හිතන හැටියට ෙමතැන නිසි 
බලධාරියා හැටියට කටයුතු කරන්ෙන් අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්. නමුත් එතුමා යුක්තිය සම්බන්ධෙයන් අවසාන තීරණය 
ෙදන ෙකනා ෙනොෙවයි. ෙම් වැඩ කටයුත්ත සම්බන්ධීකරණය 
කිරීෙම් කාර්යයයි එතුමා ඉෂ්ට කරන්ෙන්. තරමක් දුරට 
නීතිපතිවරයාෙග් කටයුත්ත වාෙග් කටයුත්තක් තමයි එතුමා ඉෂ්ට 
කරන්ෙන්. අවසාන වශෙයන් අධිකරණ පර්ෂදයකදී තමයි ඒ 
කටයුත්ත පිළිබඳ යුක්තිය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්. අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යළි බල ගන්වලා ෙම් රෙට් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය තහවුරු කරන වකවානුවක් තුළදී, 
සන්දර්භයක් තුළදී මධ්යම බලධාරියා පවා ඉතාම ස්වාධීනව 
කටයුතු කරයි කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

 අෙනක, ෙමය ෙබොෙහෝ දුරට ජාත්යන්තර තලෙය් වැඩ 
කටයුත්තක් නිසා රටක ඉන්න අධිකරණ ඇමතිවරයාට ෙහෝ ෙවන 
මන්තීවරෙයකුට අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ඔය 
කියන ආකාරෙය් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි ද කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුරු 
කථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමාට පිළිතුරක් ලබා 
ෙදයි.  

2002 දී අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. නමුත්, ෙම් 
කටයුත්ත ගැන පමාණවත් විවාදයක් එදා සිද්ධ ෙවන්න ඇතිය 
කියා මා හිතනවා. ෙම් වාෙග් ජාත්යන්තර සහෙයෝගිතා 
ගිවිසුම්වලට එක් වීෙමන් අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් අත්පත් වන 
අතර, ෙලෝකෙය් ජාත්යන්තර පර්යාෙය් වගකීම් සහගත රාජ්යයක් 
හැටියට අෙප් රට ෙගොඩ නැ ෙඟන බවත් ෙම් කරුණු කාරණාවලදී 
ඔප්පු වනවා. ෙම් කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් අෙප් අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට සුබ පතමින්, ඒ සඳහා අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්ය 
එතුමාට ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.58] 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ඉතාම වැදගත් 

මාතෘකාවක් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කෙළේ. ගරු පරණවිතාන 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට ෙම් විෂයය පිළිබඳව මෙග් 
ෙපෞද්ගලික උනන්දුවක් තිෙබන නිසා විවාදෙය් අවසාන කථිකයා 
හැටියට  කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා සතුටු වනවා. 
එතුමා කියූ පරිදි, I have been a consultant to the UN Office on 
Drugs and Crime for three years and I have some experience 
in this regard.  

511 512 

[ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 08  

හැබැයි, අද වැඩිෙයන්ම සාකච්ඡා වුෙණ් අෙප් ෙද්ශීය පශ්න 
පිළිබඳවයි. ඒකට ෙහේතුව කුමක්ද කියා අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 
නමුත් ඊට ඉස්ෙසල්ලා අෙන්යෝන්ය නීති සහාය -mutual legal 
assistance- පිළිබඳව, ආධාර ලබා ගැනීම පිළිබඳව, අදාළ 
ජාත්යන්තර පමිති පිළිබඳව වචන කීපයක් කියන එක සුදුසුයි 
කියලා මා හිතුවා. සමහර කාරණා ගරු පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා දැනටමත් සඳහන් කළා.  

I may be permitted to speak in English because of the 
necessity to use technical terms.  

Mr. Presiding Member, Treaties on Mutual Legal 
Assistance facilitate the obtaining of evidence. For 
example, they facilitate the obtaining of evidence abroad 
in a manner that is admissible domestically. Summoning 
of witnesses; locating persons; producing documents and 
other evidence; issuing warrants which may have to be 
executed for example in China; exchange of information; 
police to police relationships and judicial assistance and 
resolving complications between countries with different 
legal traditions are facilitated under this. Sri Lanka and 
China have completely different legal traditions and that 
is why we need treaties of this kind.  

Also, Mutual Legal Assistance is afforded for the 
taking of evidence or statements. Sometimes, the crime 
may have been committed in Sri Lanka, but the witness 
may have gone to China. So, how do you take evidence or 
statements in China? This type of MLA -Mutual Legal 
Assistance- provides for such recording of evidence. For 
service of judicial documents, documents have to be 
served on witnesses.  We cannot do it ourselves.  So, we 
need the assistance of the other country concerned. 
Searches, seizures, freezing of bank accounts abroad, 
examination of objects, sites, providing information, 
evidentiary items and expert evaluation come into play 
and that is why we need MLA Treaties like the one that 
we are approving. Sometimes, the originals or copies of 
bank documents or records are not here which are 
necessary for the prosecution and they may be available, 
for example, in a Government Department in China, in a 
bank or a business. The MLA would provide us the 
opportunity of obtaining such evidence through 
cooperation.  

The MLA also is afforded for identifying and tracing 
proceeds of crimes. Sometimes, the crime is committed 
here but the proceeds of the crime are taken abroad and 
may be stored, for example, in some place in China or any 
other country. So, we need to get evidence of the 
proceeds of the crime.          

This is also facilitating for voluntary appearance of 
persons in the requesting party. The domestic laws may 
have to be amended to afford MLA because there is also 
the issue of dual-criminality. For MLA to operate, the 
offence or the act concerned must be a criminal offence 
both in the requesting country and the requested country. 

Sometimes, it may not be so. When you have an MLA, 
that also helps us to improve our laws. We may find a 
particular act an offence in China, but not an offence here. 
Therefore, we may be able to improve our laws also as a 
consequence. 

Next is voluntary sharing of information. That is very 
important and the issue of  - 
 
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
Hon. Deputy Speaker, I was on some of the legal 

issues that arise out of MLA. Sometimes, it is necessary 
for Sri Lanka to transfer a person detained in China or 
imprisoned in China to identify or to give evidence in this 
country. Both parties would agree ordinarily to assist the 
other. The other country would assist to bring the witness 
concerned to Sri Lanka. He would be kept in custody of 
the requesting party and then we have to return him or her 
to the  requested country without delay. That will also be 
possible with Mutual Legal Assistance. 

I do not want to go through the procedure involved. I 
only want to emphasize that a request for mutual legal 
assistance shall be executed in accordance with domestic 
law of the requested State and where possible in 
accordance with procedures specified in the request.  

Mutual Legal Assistance can be refused in certain 
cases. These are all laid down in the United Nations 
Convention  against Transnational Organized Crime.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, UNTOC කියා අපි 
කියනවා. අෙප් පහසුවට අපි "යූඑන් ෙටොක්"  කියනවා.  ඒෙක් අනු 
ව්යවස්ථාවක් හැටියට තමයි human trafficking පිළිබඳව  
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් සූරා කෑම සඳහා පුද්ගලයන් රැෙගන 
යාම. ෙම් සියල්ලම  United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime එෙක් ෙකොටස්. අපි ෙම් අනුමත 
කරන ෙරගුලාසියට අදාළ පනත ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් - 
Commonwealth  එෙක්- හරාෙර් එකඟත්වයට අනුවයි සම්මත 
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම මතක් කළ යුතුයි, United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime එෙකත් අපි 
ෙකොටස්කරුවන් බව. එම නිසා අපිට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අපරාධ පිළිබඳව අෙනකුත් රටවල් සමඟ සහෙයෝගෙයන් වැඩ 
කරන්න. එෙසේ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කර අපිට අවශ්ය අෙප් කමය 
දියුණු කර ගන්නවා වාෙග්ම අෙනක් රටවලට උදව් කරන්නත් 
අපට යුතුකමක් තිෙබනවා.  

එෙසේ කරන ෙකොට අෙප් පරමාධිපත්යයට හානියක් සිදු ෙවනවා 
කියා,  අෙප් ආරක්ෂාවට හානියක් සිදු ෙවනවා කියා එෙහම 
නැත්නම් අෙප් රෙට් මහජන සාමයට හානියක් ෙවනවා කියා අපට 
ෙපෙනනවා නම්, ඒ වාෙග් ෙවලාවට ඒ උදව්ව කරන්න; 
සහෙයෝගය ෙදන්න අපි බැඳිලා නැහැ. අෙප් නීතියට පටහැනි නම් 
අපි එෙසේ කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව කියන්න ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ෙමෙහම බැඳුණාට අෙනකුත් රටවල් 
සමහරවිට  ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත ෙකෙනක්ව අෙප් රෙටන් 
ඉල්ලනවා නම් අපි ඒ ෙවනුෙවන් බැඳිලා නැහැ. සමහර විට ඒ 
රෙටන් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත ෙවනත් රටකට ගිය ෙකෙනක් 
ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි ෙකෙනක් ෙම් රෙට් ඉන්න ෙකොට ඔහුව 
ඉල්ලා සිටිනවා නම්,  ඔහු ෙහෝ ඇයව ෙදන්නට අපි බැඳිලා නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක ෙද්ශපාලන පශ්නයක්. ඒ වාෙග් සමහර විෙශේෂ 
අවස්ථාවන්වලදී ඒ ආධාර ෙනොදී ඉන්නට අපිට යම් යම් ඉඩකඩ 
ලැෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අපිට යුතුකමක් තිෙබනවා,  UNTOC 
එකට අනුව අෙනකුත් රටවලට ෙහේතු දක්වන්නට. ෙමම පධාන 
කාරණය පිළිබඳව මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අපි අද වැඩිෙයන් කථා කෙළේ අෙප් ෙද්ශීය 
තත්ත්වය පිළිබඳවයි. මම හිතන්ෙන් ඒක ඉතා වැදගත්.  

ගරු අනුර  කුමාර දිසානායක මැතිතුමා, ගරු සුමන්තිරන් 
මැතිතුමා ඉතා වැදගත් කාරණාවන් ගණනාවක් මතු කළා. පසු ගිය 
කාලෙය් අධිකරණෙය් කියාකාරිත්වය පිළිබඳව; නීතිපතිවරයාෙග් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව, නැත්නම් අකීයත්වය පිළිබඳව ඒ 
මන්තීතුමන්ලාත්, අපිත් ෙපොදුෙව් එකට හඬ නැඟුවා. එම නිසා මම 
කියන්නට ඕනෑ, ඒ ෙබොෙහෝ කාරණා පිළිබඳව අෙප් යම් 
එකඟත්වයක් තිෙබන බව.  නමුත් දැන් අපි ෙමයට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් ෙකෙසේද? ෙකොෙහොමද අපි ෙමයට පතිචාර දක්වන්ෙන්? 
අපි කැමැති වුණත් නැතත් අධිකරණය පිළිබඳව පසු ගිය ෙරජීමය 
කටයුතු කළ ආකාරයට අපිට කටයුතු කරන්න බැහැ. එම නිසා 
අෙප් රෙට් නීතියට අනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව අපි 
කටයුතු කළ යුතුයි. නමුත් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින් ඒකට දැන් අපි  ඉඩ කඩ ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා.  ජාතික එකඟත්වයක් ඇතිව අනාගතෙය් දී ෙම් පත්වීම් 
කරන්න. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ඇතිව, ඒ අනුව 
ජාතික එකඟත්වයක් ලබා ෙගන ෙමවැනි අධිකරණ පත්වීම් 
කරන්න. ඊළඟ නීතිපතිවරයා පත් ෙවන්ෙන් ඒ අනුවයි. මා දන්නා 
විධියට තව මාස කිහිපයකින් නීතිපති ධුරෙය් පුරප්පාඩුව ඇති 
ෙවනවා.  එතෙකොට ඉස්සර කළා වාෙග් ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි එම තනතුරට පත් කරන්ෙන්. ජනාධිපතිවරයා 
නම් කළත්, එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙවන් අනුමත කළ යුතු 
ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙජ්යෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරුන්ට වඩා 
ඉහළින් කනිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරුන් පත් ෙකරුවා. මීට පසුව එෙසේ 
කරන්නට ඉඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂ ෙහේතු මත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාව එයට අනුමැතියක් ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි එෙසේ 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීෙමන් 
අපිට ඇති වූ හානිය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. I am 
also one of the casualties. මම ඒෙකන් පීඩා විඳපු ෙකෙනක්. ඒ 
නීතීඥ පජාවට යම් නායකත්වයක් ලබා දීම ෙහේතු  ෙකොට ෙගන මට 
ඇති වුණු තර්ජන නිසා මාස කිහිපයක් පිට රට ගිහින් ඉන්නටත් සිදු 
වුණා. නමුත් අපි ඒවායින් පසු බැස්ෙසේ නැහැ. අපි ආපසු ඇවිල්ලා 

ඒවාට ෙහේතු වුණු ෙරජීමය අවසන් කර සටන ෙකළවර ෙකරුවා. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  කියාත්මක කරලා 
අපට ඉදිරියට යන්නට යුතුකමක් තිෙබනවා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් දුර්වලකම් තිෙබනවා. අපි 
ඒවාත් හදාෙගන ඊළඟ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ 
අවදිෙය්දී තවත් ෙහොඳ, මීටත් වඩා ෙහොඳ සංෙශෝධන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරමින් අපට ඉදිරියට යන්නට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. 

අද නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව බලවත් විෙව්චන 
එල්ල වුණා. ඒ ෙබොෙහෝ විෙව්චන සමඟ අප පසු ගිය මැතිවරණ 
ෙදෙක්දී එකඟ ෙවලා පසිද්ධිෙය් කථා කළා. නමුත් දැන් අපි 
ෙකොෙහොමද ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුව පළමුෙවනි 
පියවර හැටියට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 
ඉවත් කළා. පසු ගිය අවුරුදු 5 තුළ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපි 
හුඟක් ෙවලාවට අමතක කළා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ 
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කිසිම දිෙනක ෙනොතිබූ පරිදි ජනාධිපතිවරයා යටෙත් තිබුණා. 
ජනවාරි 08ෙවනි දායින් පසුව ඒ සියල්ල ෙවනස් කළා. දැන් ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට කටයුතු කරන්නට යම් නිදහසක් තිෙබනවා. 
නීතියට අනුව ඔවුන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට ඒ 
නිදහස ඔවුන් පාවිච්චි කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
සම්පදායික වශෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධිකරණ 
අමාත්යාංශය යටතට ගැ නුණත් අධිකරණ අමාත්යවරයා කවදාවත් 
නීතිපතිවරයාට උපෙදස් ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම උපෙදස් දුන්නු 
කාලයකුත් තිබුණා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස්.  

අද ගරු අධිකරණ අමාත්යවරයා අපට කිව්වා, රජෙය් 
නීතිඥවරුන් 30ෙදෙනකු පත් කිරීමට ඉල්ලුම් පත කැඳවූවාම 
ඉල්ලුම් කරලා තිබුෙණ් 11ෙදනායි කියලා. අපි කනිෂ්ඨ 
නීතිඥවරුන් කාලෙය් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් හැම ෙදනාටම 
වුවමනාව තිබුෙණ් රජෙය් නීතිඥවරුන් හැටියට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇතුළත් ෙවන්නයි. අද ෙමෙසේ වීමට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට පහසුකම් සහ 
වැටුප් ආදිය පමාණවත් ෙනොෙවනවා ෙවන්නට පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණු 
පශ්න නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ වන්නට වැඩි 
කැමැත්තක් නැතිව ෙවන්නත් පුළුවන්. එෙහම නම් එය 
කනගාටුදායකයි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අධිකරණයට අමතරව අපි 
කියා පටිපාටි - procedures - පිළිබඳව යම් ෙවනස්කම් ඇති 
කරෙගන යනවා.  සිවිල් නඩු විධාන පිළිබඳව Pre-trial Procedure 
එක ෙවනස් කරන්නට ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමතිය දුන්නා. 
දීර්ඝ නඩු විභාගවලට යන්ෙන් නැතිව පුළුවන් නම් 
සාධාරණත්වයට යටත්ව, නීති - රීතිවලට යටත්ව ෙකටිෙයන් 
අවසන් කරන්නට පුළුවන්ද කියලා බලන්නට කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුමතිය දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ - criminal - නඩු පිළිබඳවත් 
ඉක්මනින්ම කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට යන්නට අපට බලාෙපොෙරොත්තු 
තියන්නට පුළුවන්.  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඉස්ෙසල්ලා කියා 
සිටියා යල් පැනපු, හණමිටි නීති තිෙබනවා කියලා. ඒ කාරණයට 
මම සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි. ඒ වාෙග්ම, එතුමා කියා සිටියා 
සමහර පළාත්වලට ගියාම, මාර්ගෙය් කහ ඉර සම්බන්ධව තිෙබන 
නීති කඩන එකට තමයි ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවන්ෙන්, නමුත් මිනී 
මැරුම්වලට මැදිහත් වන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක  ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කහ ඉර පනින එක, එෙහම 
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නැත්නම් සුදු ඉර පනින එක, එෙහම නැත්නම් double lines පනින 
එක ගැන අමතක කරලා අෙනක් බල අපරාධ ගැන පමණක් 
කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් බල අපරාධ 
වාෙග්ම අෙනකුත් අපරාධ පිළිබඳවත් එක හා සමාන ෙලස පතිචාර 
දක්වන ෙපොලීසියක් සහ නීති පද්ධතියක්.  

පසු ගිය කාලෙය් අධිකරණයට සහ නීති ක්ෙෂේතෙය් අෙනක් 
ආයතනවලට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් තිබුණා. දැන් ඒවා නැති 
ෙව්ෙගන යනවා. ඒ අනුව අපට බලාෙපොෙරොත්තු තබා ගන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

ෙල්කම්වරයා - Central Authority එක - පත් කිරීම පිළිබඳව 
ගරු අධිකරණ අමාත්යවරයා යමක් කියනවා ඇතැයි මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සාපරාධී කාරණාවල 

දී අෙන්යොන්ය සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නියමය 
අනුමත කරවා ගැනීම සඳහා ෙමම ගරු සභාෙව් විවාද කරන  
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙද්ශීය 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් පවතින යම් යම් අඩු පාඩු පිළිබඳවත් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා සහ ගරු මන්තීතුමන්ලා අදහස් දක්වනු ලැබූවා; 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. ඒ සියලු ෙදනාටම මම කෘතෙව්දී භාවය 
පළ කරනවා.  

අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා උත්තරයක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් යම් කිසි පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමම 
පනත යටෙත් "මධ්යම බලධාරියා" - "Central Authority" - කියන 
වචනය අපි අර්ථ නිරූපණය කරලා තිෙබනවා, "අධිකරණ 
අමාත්යාංශ ෙය් ෙල්කම්වරයා" වශෙයන්. ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනත් 
ස්වාධීන පුද්ගලෙයක් ෙයොදන  එක සුදුසුයි කියන එක තමයි 
එතුමාෙග් මතය වුෙණ්.  

ඒ සම්බන්ධෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, I would 
like to explain. Sri Lanka being a dualist country, we are 
abided by certain conventions of the Commonwealth - ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලෙය් අප එකඟ වුණු සමහර සම්මුතීන් තිෙබනවා. 
One such convention is the Harare Declaration. In terms of 
the Harare Declaration, the "Central Authority" is defined as 
"either the Attorney-General or the Secretary to the Ministry 
of Justice". There are certain countries like Canada and 
Myanmar, where the Attorney-General himself is the 
Minister of Justice. In such countries, the "Central 
Authority" is the Attorney-General. In other countries, it has 
been interpreted as the Secretary to the Ministry of Justice. 
Since we are a party to the Harare Declaration and a member 
country of the Commonwealth, when we enacted this Bill as 
far back in 2002, they had followed the same procedure. In 
relation to China and all other countries which are not 
members of the Commonwealth, we have followed this 
system and so far, there has not been any issue with regard to 
the independence and the impartiality of the Secretary to the 
Ministry of Justice on any matter relating to this area.           

ඒ අනුව, ඒ ජාත්යන්තර සම්පදායයන්ට අනුකූලවයි ෙමය නම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියා ගරු මන්තීතුමාට මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

In addition to that, I must also say that Sri Lanka is a 
dualist country. When becoming a party to an 
international convention, just because you are a member, 
you are not bound to follow it immediately or it does not 
come into operation soon after it is signed. For that 
purpose, you have to first ratify it: you have to bring a 
Bill before the local Legislature and get it passed. 
Therefore, Sri Lanka being a dualist country, we have 
always followed that system without any obstacle and 
have had a smooth functioning.  

අෙනක් කාරණය තමයි,  ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා මතු 
කළා චීනය සමඟ පවතින අෙප් සම්බන්ධතාවන් ගැන. ඒ කාරණය 
ඉස්මතු කිරීම පිළිබඳව මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
පතිකාෙව් තිබුණු කිසිම අදහසක් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමාෙග්වත්, 
ගරු අගමැතිතුමාෙග්වත්, ආණ්ඩුෙව්වත් අදහස ෙනොෙවයි. චීනය 
කියන රට අපත් එක්ක ෙබොෙහොම මිත රටක්. පසු ගිය රජයත් 
එක්ක චීනය හුඟක් මිතයි, වර්තමාන  රජයත් එක්ක චීනය එතරම් 
මිතත්වයක් නැහැ කියලා සමහර උදවිය අර්ථ නිරූපණය කරන්න 
හදනවා.  එය මමත් දැකලා තිෙබනවා. එය වැරැදි ආකල්පයක්. පසු 
ගිය රජයත් එක්ක චීනෙය් මිත සම්බන්ධකම් තිබුණා. ගනු - ෙදනු 
කළා. හැබැයි, ඊට වැඩිය වර්තමාන රජයත් එක්ක චීනය 
ෙබොෙහොම මිතුරුයි. මම එෙහම කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය තුළ චීනය හුඟක් 
උදවු උපකාර කරලා තිෙබනවා. ව්යාපෘතිවලට ණය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අප 
චීනයට ගිහිල්ලා  සාකච්ඡා කළාට පසුව තමයි අපට ෙනොෙයකුත් 
ව්යාපෘතීන් සඳහා ණය ෙනොවන ආධාර ෙදන්න චීනය එකඟ 
වුෙණ්. අප දැන් එම ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අධිකරණ ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරනෙකොට 
ෙකොළඹ අළුත්කෙඩ් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
ඇතුළු එම ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය -උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය-  
අලුත්වැඩියා කරන්න දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 3,000ක් 
4,000ක් විතර යයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ කටයුතු කරන්නත් චීන 
රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒත් එක්කම ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් ළමා වාට්ටුවක්, ගර්භනී වාට්ටුවක්, වකුගඩු 
ෙරෝහලක් ඉදි කරන්න චීනය අපත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 800ක විතර 
පමාණයක ආධාර මුදලක් චීන ආණ්ඩුව අපට ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා චීනය ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් සමඟ ෙනොතිබුණු ආකාරයට 
මිතත්වයක්  ෙගොඩනඟා ෙගන තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් බලවත්ම 
ආර්ථිකයකට අයිතියි කියන රටක් විධියට චීනයත් එක්ක අෙප් 
මිතත්වය ෙගොඩනඟා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
කවුරුවත් ෙදන වැරැදි විෙව්චන අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙගොඩට එකතු 
කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කරුණු කිහිපයක් මතු 
කළා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධව. ආචාර්ය ගරු 
ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අපට අතීතෙය්දී ගැටලු තිබුණා. අද ඒ 
තිබුණු අඩු පාඩුකම් හුඟක් අඩු කරගන්න පුළුවන් වීම පිළිබඳව අපි 
සතුටු ෙවනවා.  ගරු චන්දසිරි ගජදීර   මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව රෙට් තිෙබන වැදගත්ම ආයතනයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විධියට කටයුතු කරනවාය කියන එක අපි පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ නිලධාරින් පැය අෙට් ෙසේවාවකට සීමා වුණු අය ෙනොෙවයි. 
ඔවුන් දවෙසේ ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු කරන 
උදවිය. අෙප් කලාපෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තු දිහා බැලුවත් 
අෙප් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතා අවම පහසුකම් යටෙත් 
විශාල ෙසේවයක් ඉටු කරන ආයතනයක්. යම් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඉතාම සතුටුදායක ෙසේවාවක් 
ඉටු කරන ආයතනයක් විධියට අපි එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සලකන්නට ඕනෑ. රෙට් තිෙබන නඩු සංඛ්යාව එන්න එන්න වැඩි 
වීම නිසා යම් යම් පමාදවීම් සිදු වන බව අපි පිළිගන්නවා. 

ඒ එක්කම, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක  මන්තීතුමා යම් කිසි 
සිද්ධි කිහිපයක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. එකක් තමයි 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය. එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ පශ්න 
මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී 
එතුමාට ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ඒ පශ්නවලට පිළිතුරු 
ලැෙබ්වි. 

අෙනක් කාරණය තමයි ෙක්පී, නැත්නම් කුමරන් පද්මනාදන් 
සම්බන්ධ නඩුව. ෙක්පීට විරුද්ධව නඩු පවරන්න තරම් වරදක් 
ෙවලා නැහැ කියලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධිකරණයට 
දැනුම් දුන්නාය කියලා පසු ගිය දවස්වල  මාධ්යවලින් දිගටම 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැඩි විෙව්චන එල්ල කළ බවක් අපි 
දැක්කා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය නිවැරදි විය යුතුයි. මාධ්යයත් ඒ 
පිළිබඳව යම් ෙදෝෂ සහගත විධියටයි වාර්තා කරලා තිබුෙණ්. 
ඇත්තටම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා තිබුෙණ් ෙක්පී 
සම්බන්ධෙයන් නඩු දාන්න බැහැ කියන එක ෙනොෙවයි, ඔහුට 
විරුද්ධව පවරා තිබූ නඩුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණු කරුණු, නඩුවක් 
පවරන්න තරම් පමාණවත් නැහැ කියන එකයි. සමහර කරුණු ඒ 
නඩුවට ඇතුළු කරලා තිබුෙණ් Wikipedia එෙකන් අරෙගන. 
Internet එෙකන්  ගත්ත පිටපත් ඇතුළු කරලා තමයි ඒ ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ්. ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක නීතිපතිවරෙයකුට බැහැ, එවැනි කරුණක් මත පදනම් ෙවලා 
නඩුවක් දමන්න. ෙපොලීසිය  ෙහෝ ෙවනත් බලය තිෙබන රජෙය් 
ආයතනයක් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කෙළොත් පමණයි නඩුවක් දාන්න නීතිපතිවරයාට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතිව, නීතිපතිවරයා කරුණු ෙසොය ෙසොයා 
ගිහින් නඩු දැමීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. අදාළ ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ  
අදාළ අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණ 
පවත්වලා ''ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා'' කියලා 
නීතිපතිවරයාට  වාර්තාවක් දුන්ෙනොත් ඒ පිළිබඳව නීතිය 
කියාත්මක කරන්න සත්ය වශෙයන්ම නීතිපතිවරයාට බලය 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙක්පීට, එෙහම නැත්නම් කුමරන් පද්මනාදන් 
කියන තැනැත්තාට ''නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිදහසක් - 
clearance එකක් -  දීලා''ය කියන අර්ථයක් ඒ මඟින් කිසිෙසේත්ම 
හැඟෙවන්ෙන් නැහැ.  

යම් අවස්ථාවක ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාර්තාවක් 
ලැබුෙණොත් ඕනෑම ෙවලාවක නීතිය කියාත්මක කරන්න, නඩු 
පවරන්න අවශ්ය බලය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවා. 
ඔවුන් ඒ පකාශය අධිකරණයට කෙළේ ඒ නඩුවට අදාළ සීමිත 
කරුණක් සම්බන්ධව පමණයි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය වකවානුෙව් අධිකරණෙය් හුඟක් 
අපරාධ නඩු පමාද ෙවන්න බලපෑ කරුණක් තමයි රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා පමාද වීම. චන්දසිරි ගජදීර ගරු  
මන්තීතුමාත් දන්නවා, සමහර ෙවලාවට වාර්තා  ලබා ගන්න 

අවුරුදු 5, 6, 7, 8 ගත වුණා. අපි කියන්න සතුටුයි ෙම් ෙවන ෙකොට 
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාම  පශස්ත මට්ටමකට දියුණු 
කරලා තිෙබනවා.  අද කලාතුරකින් තමයි රස පරීක්ෂක 
වාර්තාවක් පමාදයි කියලා නඩුවක් කල් ගියා නම් කල් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, නිසි ෙවලාවටත් කලින් ඔවුන් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීමට නිතරම කටයුතු කරමින් ඉන්න නිසා. 

ඒ එක්කම, අධිකරණෙය් විශ්වාසය පිළිබඳව යම් යම් කරුණු 
ඉදිරිපත් වුණා. අධිකරණය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට මීටත් 
වැඩිය වගකීමකින් සහ සැලකිල්ලකින් යුතුව කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. පසු ගිය කාලෙය්  ජාත්යන්තරය අෙප් 
රට සම්බන්ධව කථා කරනෙකොට ඉදිරිපත් කළ ෙලොකුම 
ෙචෝදනාවක් තමයි, අෙප් රෙට් අධිකරණය ස්වාධීන නැහැ කියන 
එක. ඒ නිසා ජිනීවා මානව හිමිකම් සම්ෙම්ලනෙය්දී ඒ උදවිය 
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරනවා, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් ඕනෑ, 
එෙහමත් නැත්නම් මිශ යාන්තණයක් - hybrid mechanism - 
ඕනෑ, ජාත්යන්තර විනිශ්චයකාරවරු ඕනෑ, ජාත්යන්තර නීතිඥවරු 
ඕනෑ කියලා අදහස් ඉදිරිපත් වුණා.  අෙප් අධිකරණවල යම් යම් 
අඩු පාඩු තිෙබන බව සැබෑවක්. එෙහත්,  අපට ෙම් වාෙග් පශ්න 
තිෙබන වකවානුවක  සීමාව ඉක්මා ෙගොස් අප විසින්ම පුන පුනා ඒ 
කරුණු පකාශ කරන්න ගත්ෙතොත්, ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න ගිෙයොත් රටක් විධියට අපට එයින් ෙලොකු කැළලක් ඇති 
ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි එයින් ෙනොෙයකුත් හානි 
සිද්ධ ෙවන්නටත් ඉඩ තිෙබනවා. 

කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම පිළිබඳව ෙචෝදනාවක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයකුට එෙරහිව තිෙබනවා, 
නමුත් තවමත් නඩු අහනවා කියලා ගරු අනුර කුමාර මන්තීතුමා 
සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. අපි ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙනොසලකා 
හැරියා ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඒ පිළිබඳව දිගින් දිගටම  
කරුණු ෙසොයා බැලුවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් අපි ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කර තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ස්ථිර 
වශෙයන්ම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පියවර ගන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම, එවැනි කාරණා නිසා අෙප් 
අධිකරණයට ෙවන හානිය ඉතාම බරපතළයි කියා අපිත් 
පිළිගන්නවා. ඒ නිසා එය  නිවැරැදි කර ගැනීම පිණිස  ඉතා 
ඉක්මනට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 

පසු ගිය වකවානුෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ඉවත් 
කිරීමත් සමඟ අෙප් අධිකරණය පිළිබඳව විශ්වාසය බිඳ වැටුණු 
ආකාරය  ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. ආචාර්ය 
ජයම්පති විකමරත්න මහත්මයාත් ඒ කරුණ නිසා අතෘප්තියට පත් 
වුණු, පීඩාවට පත් වුණු ෙකෙනකු බව එතුමා කිව්වා. මාත් ඒ නිසා 
පීඩාවට පත් වුණු ෙකෙනක්. එදා මම ශී ලංකා නීතීඥ සංගමෙය් 
සභාපතිවරයා විධියට, ලංකාෙව් පළමු වතාවට ෙකොළඹ අධිකරණ 
සංකීර්ණයට ලංකාෙව් නීතීඥවරුන් 3,400ක් කැඳවලා  
ඒකමතිකව තීන්දු-තීරණ අරෙගන කටයුතු කරන ෙව්ලාෙව්, ඒ 
කාරණය මෙග් නිවසට ෙවඩි තැබීමට පවා  ෙහේතු වුණා. නමුත් අපි 
ඒවායින් ෙනොසැලී, රටට අවශ්ය ෙද්ශපාලනමය ෙවනස  සිද්ධ 
කරලා, ඒ ෙද්ශපාලන ෙවනස හරහා අද වන විට අධිකරණය ර ෙට් 
හැෙමෝම බලාෙපොෙරොත්තු වන මට්ටමට ෙනොවුණත්, 
විශ්වාසවන්තභාවය අතින් ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා. එදා වාෙග් අද අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව 
බරපතළ ගැටලුවක් නැහැ; බරපතළ විෙව්චනයක් නැහැ. ෙමය 
තවදුරටත් පශස්ත මට්ටමකට ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා අපි 
පිළිගන්නවා.  

විනිශ්චයකාරවරුන්ට පහසුකම් ලබා දීෙම් අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් යනාදිය වැඩි 
කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒ ආයතන ස්වාධීන 

519 520 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 08  

ආයතන විධියට කටයුතු කරන නිසා පහසුකම් ලබා දීෙම් 
යුතුකමක්, වගකීමක් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් කරුණු 
ෙසොයා බලා ඒ අදාළ පහසුකම් ලබා දීලා, අෙප් රෙට් අධිකරණය 
වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලට 
ෙදෙවනි ෙනොවන මට්ටමකට ෙගන එන්න අනාගතෙය්දී අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් ඉදිරිපත් කළ සියලු ෙදනාටම මාෙග් 
ෙගෞරවය නැවත වතාවක් පුද කරන අතර, අද දින අෙප් මිතත්වෙය් 
දෑත් දිගු කළ රටක් වන, අපට දිගින් දිගටම උදවු කරන රටක් වන 
චීනයත් සමඟ අපි ඇති කර ගත් ගිවිසුම පදනම් කර ෙගන, ෙමම 
පනත යටෙත් මා විසින් කරන ලද නියමය අනුමත කිරීමට 
එකඟතාව පළ කරන ෙලස ෙමම සභාෙව් සියලුම ගරු මැති 
ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
“That the Parliament do now adjourn.” 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, බදුල්ල දිස්තික් ගරු 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  එල්.ඩබ්ලිව්. චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 
 
 

උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் 

UMA-OYA  DEVELOPMENT PROJECT  
 

[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතිතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් හදිසි ෙපොදු වැදගත් කරුණක් 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සභාව කල් තැබීෙම් ෙම් ෙයෝජනාව මා 
විසින් ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

1. බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් කියාත්මක කරන ලද "උමා ඔය සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය" යටෙත් එම ව්යාපෘතිෙය් බලපෑම නිසා නිවාස හා ෙද්පල 
අහිමිවීම, ජලය  ෙනොමැතිවීම නිසා ආපදාවට ලක්වූ  ජනතාවට පසු ගිය 
රජය විසින් දුන් ෙපොෙරොන්දු හා කිසිදු සහනයක් ලැබී ෙනොමැති අතර, 
ඔවුන්ට සහන ලබා දීමට ගන්නා කියා මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම.  

2.  බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශයට ඉදිරි ඔක්ෙතෝබර්, ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් 
මාසවල සිදු වන අයහපත් කාලගුණය නිසා (දැඩි වර්ෂාව) නාය යෑම් 
හා ගිලා බැසීම් වැනි  හදිසි ආපදා  සිදුවිය හැකි අතර, එමඟින් ෙමම 
ව්යාපෘතිය නිසා හටෙගන ඇති බලපෑම් තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි 
බැවින්, ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා  ගත හැකි හදිසි කියා 
මාර්ග ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා නිෙයෝජනය කරන 
බණ්ඩාරෙවල ආසනෙය් තිෙබන දැෙවන පශ්නයක් පිළිබඳව 
ෙමවැනි සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙගන එමින් 
කථා කරන්නට මට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම මා හට ශක්තිය, ෛධර්ය ලබා ෙදමින් අභිනව 
මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා මා ෙතෝරා පත් කර එවන්නට කටයුතු කළ බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් සියලුම ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවය හා ස්තුතිය පුද 
කරන්නටත් මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
 කියන්ෙන් පසු ගිය රජය කියාත්මක කළ ආශ්චර්යවත් 
වැඩසටහන් අතරින් එකක් බව ඔබ අප සියලු ෙදනාම දන්නා 
කාරණයක්.  2008.04.29 වන දින එම ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කළා. ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක විම තුළ අද වන විට 
බණ්ඩාරෙවල ආසනෙය් ගාම නිලධාරි වසම් කිහිපයකට ආපදා 
තත්ත්ව රැසකට මුහුණ පාන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26 වැනි දා 
තමයි ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව මුලින්ම වාර්තා වී තිෙබන්ෙන්. 
බණ්ඩාරෙවල ආසනෙය් ෙවෙහරගලතැන්න, මකුල්ඇල්ල, 
එෙගොඩගම, උඩෙප්රුව කියන ගාම නිලධාරි වසම්වල ජල 
උල්පත් සි  ෙඳන්නට පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් නිවාස ඉරි තැෙළන්නටත්, කුඹුරුවල ජලය 
සි ෙඳන්නටත් පටන් ගත්තා. ඒ අවස්ථාෙව් දී  පෙද්ශෙය් වග කිව 
යුතු නිලධාරින් මැදිහත් ෙවලා ෙම් කාරණාවලට තුඩු ෙදන ෙහේතුව 
පිළිබඳව විමර්ශනය කළා. එහිදී කරුණු අනාවරණ වුණා, උමා ඔය 
ව්යාපෘතිය නිසා තමයි ෙමය සිදු වන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උමා ඔෙයත්, මා තැටිල්ල 
ඔෙයත් ඒකරාශි වන වතුර පමාණය ඉදිරිෙය් දී ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය වන දිගම උමං මාර්ගය තුළින් ෙගන ෙගොස් වැලිමඩ, 
අලිෙකොටආර පෙද්ශෙයන් එළියට දැෙමනවා. 2014 අෙගෝස්තු  22 
වන සිකුරාදා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු සැසි වාරයෙය් දී බදුල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන වත්මන් පවාහන අමාත්ය, එවකට 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනකරණ අමාත්ය ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා උමා ඔය ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධ ෙම් 
රටට ඵලදායී ෙයෝජනා රාශියක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ 
ෙයෝජනා මාලාව තුළින් ෙම් රටට ලැෙබන මහා විශාල 
පතිලාභයන්  අප අගය කරන අතර, ඉදිරිෙය් දී  ඒවා ලබා දීම 
පිළිබඳවත් මාෙග් කිසිම ගැටලුවක් ෙනොවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉහතින් සඳහන් කළ 
ගාම නිලධාරි වසම් හතෙර් ජනතාව ෙම් වන විට මුහුණ ෙදමින් 
සිටින තත්ත්වය පිළිබඳව මා ඔබතුමාට කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙම් වන විට එම පෙද්ශවල සම්පූර්ණෙයන් 
සිඳී ඇති මුළු ළිං සංඛ්යාව 290යි. එම ළිංවලින් ජලය ලබා ගන්නා 
පවුල් සංඛ්යාව 722යි. එම පවුල්වලට අදාළ ජන සංඛ්යාව 2674යි. 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවමත් සි  ෙඳමින් 
පවතින පානීය ජල ළිං තිෙබනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව සහ ගාම 
නිලධාරි වාර්තා අනුව එෙලස සිඳී යමින් පවතින පානීය ජල ළිං 
සංඛ්යාව 86ක් ෙලස ගණන් බලා තිෙබනවා.  එම ළිංවලින් ජලය 
ලබා ගන්නා පවුල් සංඛ්යාව 266ක් වන අතර, එම පවුල්වලට 
අදාළ ජන සංඛ්යාව 532ක් වනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වනෙකොට බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
ජන ගහනෙයන් 3,206ක පමණ පමාණයක් අවශ්ය පානීය ජලයත්, 
ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් කටයුතු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
කරන ජලය ෙනොමැති වීමත් ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් වී සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජීවිතය පදනම් කර ෙගන බණ්ඩාරෙවල 
පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන අහිංසක ජනතාවට තමන්ෙග් වෘත්තිය 
කරෙගන යෑෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති වීම නිසා ඔවුන් මහා 
පීඩාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මතු කිරීමට 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ජලය 
ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන්  වගා බිම් සම්පූර්ණෙයන් වගා කළ 
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වීමත්, සිදු කර ඇති වගාවන් විනාශයට 
ලක්වීම විතරක් ෙනොෙවයි,  ස්ථිර ෙබෝග වගාවන් විනාශ ෙවමින් 
පැවතීමත්, ෛදනික ආදායම් මාර්ග සම්පූර්ණෙයන් අහිමි වීම හා 
කෘෂි කාර්මික කම්කරුවන්ෙග් රැකියා අහිමි වීමත් වැනි බරපතළ 
ගැටලු රාශියක් ෙම්  වනවිට ෙම් පෙද්ශය තුළ උද්ගත ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මතු කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

එපමණක් ෙනොෙවයි, නිවාස හානි ෙහේතුෙවන් ෙනොෙයකුත් 
ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා.  නිවාස අලුත්වැඩියා කළ ෙනොහැකි 
වීම, නිවාස ණය අලුතින් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම, ලබා ගත් 
නිවාස ණය ෙගවීෙම් ගැටලු, එම නිවාසවල පදිංචි වී සිටීම 
අනතුරුදායක වීම හා නිවාසවලට සිදුවන හානිවල නිමාවක් 
දක්නට ෙනොමැති වීම කියන ෙම් කාරණාත් සැලකිල්ලට ෙගන ඒ 
සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ගත් ගත යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උමා ඔය ව්යාපෘතිය යටෙත් 
අද කරඳෙගොල්ල සිට ඩයරබා දක්වා කිෙලෝමීටර් 15.2ක උමඟක් 
කණිමින් පවතිනවා. ෙම් ෙවනෙකොට එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
කිෙලෝමී ටර් 3.9ක් දක්වා වූ ෙකොටසක කැණීම් කටයුතු අවසන් 
කියා තමයි ඒ අදාළ ආයතන මඟින් අපට දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම තවත් කිෙලෝමීටර් 11ක කැණීම් කටයුතු ඉදිරිෙය් දී 
කියාත්මක කිරීමට තිෙබන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ඉතිරි කිෙලෝමීටර් එෙකොළහ කැණීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා නම්,  තවත් ෙමවැනි ආපදාවන්ට 
ලක්වීෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කළ යුතුයි කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
සඳහන් කරනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා 
අවශ්ය රුපියල් ෙකෝටි 7,632ක මුදලක් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන 
බැංකුෙවන් ලබා ගත් බව අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම්  කියාත්මක කරන ව්යාපෘතිය ෆරාබ් ආයතනය විසින් 
ෙමෙහයවන බවත් අප දන්නවා. එම නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී මහා 
විශාල ණය මුදලක් ෙගවීෙම් බර ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම 
දරන්නට ෙවනවාය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ව්යාපෘතිය අසාර්ථක වුෙණොත් තවත් 
මත්තලක් ෙගොඩනැ ෙඟමින්, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් අහිංසක දුගී, 
දුප්පත් ජනතාවෙග් ණය බර වැඩි වීම නිසා ඒ මුදල රටටම අහිමි 
ෙවනවාය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සිහිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
අදහසක් අනුව තාවකාලික වැඩසටහනක් යටෙත් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ෙකොටසක් වී ගබඩාවක් කිරීම සඳහා  කටයුතු 
කළත්, ෙම් උමං මාර්ගය නවත්වා එවැනි විකල්ප ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැවිත් කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් ඇතිෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද දිනෙය් දී ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව යටෙත් කථා 

කරනෙකොට සඳහන් වුණු ආකාරයට නීතිය හා සාමය කියාත්මක 
කිරීෙම් දී  දඬුවම් ලබන පුද්ගලයන් රඳවා තැබීෙම් ස්ථානයක් 
සඳහා ෙයොදවා ගැනීමට  ඉදිරි කාලෙය් දී විකල්ප වශෙයන්  
පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් ෙවයි  කියන කාරණයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පෙද්ශෙය් උමා ඔය 
ව්යාපෘතියට විරුද්ධව සැදුම්ලත් විශාල කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 
ජනහිතකාමීව වැඩ කරන, ඒ ජනතාව පිළිබඳව හිතන පිරිසකුත් 
සිටිනවා.  ෙම් උමා ඔය මහා වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් ඒක 
රාශි වුණු  විෙශේෂිත කණ්ඩායම විසින් ජනතාව බිය වද්දමින් ෙගන 
යන්නා වූ  වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කියන 
කාරණා පිළිබඳව අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාව ඉතා විධිමත්ව දැනුවත් 
කරනවා නම් ෙම් ව්යාපෘතිය ඉදිරියට කියාත්මක කිරීම සඳහා 
බාධාවක් ෙනොෙවනවාය කියා මා හිතනවා. "උමා ඔය බහු 
විනාශකාරි ව්යාපෘතියට එෙරහි ජනතා ෙපරමුණ" කියන ෙම් 
ෙපරමුෙණ් පුංචි ෙයෝජනා කිහිපයක් තිෙබනවා.  ඒවා පෙද්ශෙය් 
ජනතාව අතරට ෙගන ගිහින්  ෙම් ජනතාව බිය වද්දවා, ජනතාව 
උසි ගන්වමින් එම වැඩ පිළිෙවළ අකමිකතාවට පත් කරන්නට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාෙගන් උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්   ෙමන්න ෙම් 
කියන කාරණා කිහිපය මා ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් නීතිය අනුව ෙමවැනි 
ව්යාපෘති ඇරඹීමට පථම පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව -EIA-  
නමින් පුළුල් අධ්යයන වාර්තාවක් සකස් කර ඊට අනුමැතිය ලබා 
ෙගන වැඩ ආරම්භ කළ යුතුයි. එෙහත් 2008.04.29 වැනි දින මුල් 
ගල තබා වැඩ ඇරඹූ ෙම් ව්යාපෘතියට එවැනි අනුමැතිය ලබා ගත් 
වාර්තාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා විද්වතුන්ෙගන් හා 
පරිසරෙව්දීන්ෙගන් ඊට විෙරෝධතා පැන නඟින විට  2011.04.12 
වැනි දින කඩිමුඩිෙය් සකසා ගත් වාර්තාවක් අනුමත කරගනු 
ලැබුවා.  ඒ අනුව ෙමය නීති විෙරෝධී ව්යාපෘතියක්. 

ෙමන්න ෙම් කියන කාරණා සියල්ල ජනතාව අතරට යාම 
නිසා ෙම් ව්යාපෘතිෙය් තිෙබන්නා වූ අවාසිදායක සහ භයානක 
තත්ත්වය  ජනතාව ෙත්රුම් ගැනීම තුළ පසු ගිය කාල වකවානුෙව් 
ජනතාව  සටන් පාඨ කියමින් නගරෙය් විෙරෝධතා දැක්වූවා. 
පළාත් සභාවටත් ඒ විෙරෝධතා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ නිසා මා හිතනවා 
ඇත්තටම ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය ජනතාව නිවැරදිව දැන ගත යුතුයි 
කියා.  

උමා ඔය ව්යාපෘතිෙය් මූලික අරමුණ  දකුණ පෙද්ශයට එනම්, 
හම්බන්ෙතොට වරායට,  ගුවන් ෙතොටුෙපොළට හා ෙතල් පිරිපහදුවට 
ජලය සැපයීමයි. එෙහත් ඊසාන දිග ෙමෝසෙමන් ෙපෝෂණය වන 
ඌව හා දකුණ පෙද්ශ ෙදකටම එකම කලට වැසි ලැෙබනවා. 
එෙලසම එකම කලට පායනවා.  දකුණට ජලය හිඟ වන විට උමා 
ඔෙයන් දකුණට ෙගන යාමට තරම් ජලය නැහැ.  එබැවින් රට 
ණය කරවන ෙමම ව්යාපෘතිය ලංකාෙව් අසාර්ථකම ව්යාපෘතියක් 
වීම වැළැක්විය ෙනොහැකියි. 

ෙම් කාරණා සියල්ල තුළ,  අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාව  ෙමවන් 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක ෙනොවීමට කටයුතු කරන්න මුල පුරනවායි 
කියන කාරණාව මතක් කරනවා. අද අපි සියලු ෙදනා 
සංහිඳියාවකින් කටයුතු කරන ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක වන අතෙර්,  ෙමවන් අර්බුදයක් නැවත ෙම් පෙද්ශය 
තුළ හට ගත්ෙතොත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙපළ ගැෙසන්නට, ජනතාව 
අතරට යන්නට ජනතා නිෙයෝජිතයකු හැටියට මටත් සිදු වන නිසා  
ෙම් කරුණු කාරණා අදාළ අමාත්යාංශෙය් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාට පහදා ෙදන්නය කියන කාරණාව මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක වීම පිළිබඳව, එහි සද්භාවය පිළිබඳව, එයින් රටට වන 
ආර්ථික වටිනාකම පිළිබඳවත්, ඒ අසරණභාවයට පත් ෙවලා 
ඉන්න අහිංසක ජනතාවෙග් වන්දි කඩිනමින් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කර ගැනීම සඳහාත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා,  එම පෙද්ශෙය්  සංචාරයකට 
ඇවිල්ලා ඒ ජනතාවට උද්ගත ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙදස 
බලන්නය කියා.  අද ඔවුනට ඉන්න හිටින්න තැනක් නැහැ.  ඔවුන් 
තවම ඉන්ෙන් තාවකාලික රැඳවුම්හල්වලයි. ඔවුන් තවම බුක්ති 
විඳින්ෙන් රජෙයන් ෙදන්නා වූ ෙසොච්චම් සහනාධාරෙයනුයි කියන 
කාරණාව මතු කරනවා. ඔවුන් ජීවත් වුණු, ඔවුන් ෙපෝෂණය වුණු 
ඒ සියලු ආදායම් මාර්ග ඔවුන්ෙගන් ගිලිහී ෙගොස ්තිෙබනවා. අද 
ඔවුන් අසරණභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ආසන්නතම  සිදු වීමක් මා 
මතක් කරන්නම්. පසු ගිය මාසයට කලින් මාසෙය් දවසක විශාල 
ගලක් ෙපරළී ෙගොස් අප පෙද්ශෙය් එක්තරා නිවසකට පතිත වුණා. 
නමුත් වාසනාවට එහි ජීවත් වුණු කිසිම ෙකනකුට හානියක් වුෙණ් 
නැහැ. නමුත් භූ විද්යා පර්ෙය්ෂකයන්ෙගන් සහ ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් ඒක ෙවන්න ෙහේතුව පිළිබඳව අහන 
ෙකොට ඔවුන් කිව්වා,  කිසිම භූ කම්පනයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ 
කියලා. වර්ෂාව තිබිලා නැහැ; සුළං ෙපොදක් ඇවිල්ලා නැහැ. 
ෙමයට පධාන ෙහේතුව ෙපොෙළොව අභ්යන්තරය තුළ තිෙබන්නා 
නිසා යම් කැලඹිලි සහගත තත්ත්වයක් බව දැන ගන්න ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන 
වතුර ටික සිඳී ෙගොස් ෙපොෙළොව  ඉරි තලලා ඒ පෙද්ශ කාන්තාර 
බවට පත් ෙවන ෙකොට ෙමවන් ෙශෝචනීය තත්ත්වයන් ඉදිරිෙය්දී 
සිද්ධ වුෙණොත් මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි, ඒ ජනතාව විෙරෝධය 
දක්වන වැඩ පිළිෙවළට ජනතා නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපට 
සම්බන්ධ ෙවන්න සිදු ෙවනවා.  එහිදී,    "ආණ්ඩු විෙරෝධීයි" කියන 
කාරණාව මතු වන නිසා ෙමය සිද්ධ ෙවන්නට කලින් මා අදහස් 
කළා,  මාව ෙමතැනට පත් කර එවපු ජනතාවෙග් ෙම් දැෙවන 
පශ්නය ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරලා ඔවුන්ට අලාභ 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ඒ වැඩ පිළිෙවළ හා ඉදිරිෙය්දී ඉටු වීමට 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළවල් නිවැරදිව ඉදිරියට කරෙගන යන්නට 
අවස්ථාව හදා ගන්න. අෙප් නායකතුමා සහ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවත් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් 
ජනතාවට අවශ්ය කරන සැබෑ සහනය ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කිරීමයි කියන කාරණාව මතු කරමින් නැවත වතාවක් මා ගරු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට  ෙයෝජනා කරනවා,  තරුණ 
අමාත්යවරයකු හැටියට ඔබතුමා අෙප් පෙද්ශයට ඇවිල්ලා,  ඒ 
ජනතාවට උද්ගත ෙවලා තිෙබන පශ්න ගැන කථා බහ කරලා ෙම් 
ව්යාපෘතිෙයන් ලැෙබන්නා වූ සහන සහ ෙම් ව්යාපෘතිය ෙමන්න 
ෙම් කියන ආකාරයට ෙනොෙවයි, සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියන කාරණා 
පහදා දීලා, ජනතාව භිය ෙනොවද්දමින් ෙම් ව්යාපෘතිෙය් පතිඵල 
ජනතාව අතරට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්නය කියලා. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් සඳහා ෙගවන්නට සිද්ධ වන මුදල සහ ෙගවන්නට 
වන ණය බර ඔබටත්, අපටත්, රෙට් ජනතාවටත් දරන්න ෙව්විය 
කියන කාරණාව මතු කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව සලසා ෙදන්න 
කටයුතු කළ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා, ගරු සභානායකතුමා  
ඇතුළු සියලු ෙදනාට  මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට ගරු වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 6.45] 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  බදුල්ල දිස්තික් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 
කරනවා.  

උමා ඔය ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑයි කියලා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන් බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් වතුකර ෙය් ජනතාවත් ෙම් උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා  
අවුරුදු කිහිපයක් තිස්ෙසේ පශ්න රාශියකට මුහුණ දී තිෙබන නිසා 
ඒ සම්බන්ධවත් කථා කරන්න ඕනෑ. 

බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් වෙග්ම, ඩයරබා 
වත්ත, අයිස්ලබී වත්ත, ලියන්ගහෙවල වතුවලිනුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න රාශියක් අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඉරානෙය්  ආධාරෙයන් ෙමම උමා ඔෙය් කටයුතු කළත් අපට, 
ජනතාවට ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා, ඒ උමා ඔය වැඩ පිළිෙවළ 
නිසා තමයි පසු ගිය දවස්වල ෙකොස්ලන්ද - මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් 
නාය යෑම සිද්ධ වුෙණ් කියලා.  

மைலயகத்தில் உ வாக்கப்ப ம் நீர்த்ேதக்கங்களால் 
எப்ெபா ம் எந்தக் காலகட்டத்தி ம் மிக ம் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்ப ம் மக்கள் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்ட மக்களாவர். 
இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் பாாிய பிரச்சிைனக க்கு 
மத்தியில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ெகாத்மைலயில் - 
அ  ேமல்ெகாத்மைலயாக இ க்கலாம், கீழ் ெகாத்மைலயாக  
இ க்கலாம்; விக்ேடாாியா மற் ம் மஸ்ெக யாவாக 
இ க்கலாம்; அவற் டன் இன்  உமாஓயா ம் 
இைணந் ள்ள . மைலயகத்திேல எவ்வாறான அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டா ம் ஒட் ெமாத்தமாகப் 
பாதிக்கப்ப பவர்க ம் இடம்ெபயர் க க்கு உள்ளாகுபவர் 
க ம் இந்த மைலயக மக்கள்தான். மைலயக மக்கைளப் 
ெபா த்தவைர அ , "மரத்தி ந்  வி ந்தவைன மா  ஏறி 
மிதித்த " ேபான்ற ஒ  நிகழ்வாகும். அந்த மக்க ைடய 
அபிலாைஷகைள அறியாமல் அரசாங்கத்தின் சக்திையப் 
பயன்ப த்தி ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் சிற்சில 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளத் திணித்  அவர்கைள 
இடம்ெபயரச்ெசய்  பல பிரச்சிைனக க்கு உள்ளாக் 
குகின்றார்கள். அேதேபான்ற ஒ  திட்டம்தான் இந்த 
உமாஓயாத் திட்டமாகும்.   

ඕනෑම සංවර්ධනයක් කරන ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාවට 
තමයි එය පළමුෙවන්ම affect ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, වැලිමඩ පෙද්ශෙය් ඩයරබා වත්ෙතනුයි ෙම් 
උමා ඔය පටන් ගත්ෙත්. මම පළාත් සභාව අධ්යාපන ඇමති 
වශෙයන් ඉන්දැද්දී  එක වතාවක් අයිස්ලබී ඉස්ෙකෝලයට ගිහින් 
එහි ෙගොඩනැඟිල්ලක් විවෘත කරලා කථා කරමින් ඉන්න  ෙකොට  
එතැන vibrate  වුණා. ඒ ඉස්ෙකෝෙලට කිෙලෝමීටර් 25කට 30කට  
විතර එහායින් තමයි අයිස්ලබී වත්ත තිෙබන්ෙන්. Vibrate  
ෙවන්ෙන් ෙමොකද කියලා බලන ෙකොට ඒ අය කිව්වා, වැල්ලවාය 
දක්වා දිෙවන Uma-Oya Tunnel  එක පහළින් තිෙබනවා කියලා. 
අයිස්ලබී වත්ත ඉස්ෙකෝෙල් ඉස්සරහ, ඉස්ෙකෝෙල් 
ෙගොඩනැඟිලිවලට පහළින් එය තිෙබන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොන තාක්ෂණයක්, ෙමොන technology එකක් යටෙත්  ෙමොන 
ඉංජිෙන්රුෙවෝද ෙම්වාෙය් කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  
නැත්නම් ඉරානය  සතුටු කරන්නද දන්ෙනත් නැහැ ෙම් වැඩ 
කටයුතු කෙළේ.  දැන් ඒ වැඩ කටයුතුවලින් සියයට 60ක් ඉවරයි. ඒ 
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වැඩ ෙකොටස නැවැත්තුවත් පාඩුයි, ඉතිරි වැඩ ෙකොටස පටන් 
ගත්තත් පාඩුයි. ඒ ව්යාපෘතිය නතර කළත් ලංකාව හැටියට 
ගත්ෙතොත් පාඩුයි, ෙමොකද, එහි සියයට 60ක වැඩ කටයුතු ඉවරයි. 
ඒ ව්යාපෘතිෙය් ඉතුරු ෙකොටස පටන් ගත්ෙතොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  
දැන් ඒ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ පෙද්ශෙය් ළිංවල දැනටමත් 
වතුර නැහැ. පන්සල්වල බිත්ති සියල්ලම කඩාෙගන වැෙටනවා, 
line rooms සියල්ලම කැෙඩනවා, ෙගවල් සියල්ලම කැෙඩනවා. 
ළිංවල වතුර නැති වුණාට පස්ෙසේ ගම්වල  ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා.  
ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට වැස්සත් භයයි,  අව්ව 
ආවත් භයයි. ඇයි?  අව්ව ආෙවොත් වතුර සම්පූර්ණෙයන්ම නැති 
ෙවනවා. වැස්ස ආෙවොත් නාය ගිහින් ෙකොයි පැත්ෙතන් කඩාෙගන 
යයිද දන්ෙනත් නැහැ. මීරියබැද්ද - ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් line 
rooms හතරක් කඩාෙගන ගියා. 28 ෙදෙනක් නැති වුණා. තවම  
bodies  ගත්ෙත් නැහැ. තවම ඒ කන්ද උඩින් කාන්දු ෙවලා වතුර 
එනවා. ෙම් උමා ඔය නිසා ඒ තත්ත්වය ඇති වුණා කියලා ෙලොකු 
සැකයක් අපට තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනය කරන ෙකොට,  ආණ්ඩුව, 
පක්ෂ  ටික ෙම් තත්ත්වය වහෙගන - cover කරෙගන -  ගියත් 
ඇත්ත වහන්න බැහැ. ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

இந்த நாட் ேல மைலயகத்தி ள்ள ப ைள மாவட்டத்தில் 
உமாஓயா ேவைலத்திட்டம் நைடெப வதன் காரணமாக 
ெப ம்பாலான ேதாட்ட மக்கள் கு யி ப் க்கைள இழந்த  
மட் மல்லா , இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கும் 

கங்ெகா த்  வ கின்றார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய ெபா ப்பின்கீழ் இந்த அைமச்சு இ ப்பதாக 
நான் நிைனக்கின்ேறன். ன்னாள் பிரதம மந்திாி .எம். 
ஜயரத்ன அவர்க ைடய த்திரர் அந்த அைமச்சுக்குப் பிரதி 
அைமச்சராக இ க்கின்றார். ேதசிய அரசாங்கம் என்ற 
வைகயிேல இந்த அரசின்மீ  எங்க க்கு ைமயான 
நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . ஆகேவ, எந்த வைகயிலாவ  அந்தப் 
பிரேதச வாழ் மக்க க்கு ஒ  விேமாசனம் கிைடக்கக்கூ ய 
வைகயிேல இந்த திட்டத்திேல சில ெதாழில் ட்பங்கைளப் 
பயன்ப த்தி, அந்தக் காாியங்கைள நிைறேவற்ற 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උමා ඔය  ව්යාපෘතිය ආරම්භ 

කෙළේ කිසිදු පරිසර වාර්තාවක් නැතුව. ෙම් ව්යාපෘතියට මුල් ගල 
තියන ෙකොට පරිසර වාර්තාවක් තිබුෙණ් නැහැ; EIA Report  එක 
හදලා තිබුෙණ් නැහැ.  එවැනි අවිද්යාත්මක පදනමක් යටෙත් තමයි 
ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේම. එතැන තමයි පළමුවන වරද්දා 
ගැනීම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පසු ගිය රජය, මහින්ද  රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ඒ ආණ්ඩුව කරපු බරපතළ පරිසරය සහ ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරන වැරැද්දක් තමයි ෙම් උමා ඔය ව්යාපෘතිය කිසිදු 
පරිසර වාර්තාවක් නැතුව ආරම්භ කිරීම.  

අද බණ්ඩාරෙවල, වැලිමඩ, ඇල්ල, හාලි ඇල, වැල්ලවාය 
කියන ෙකොට්ඨාස කීපයකම ඉන්න ජනතාවට ෙම් පශ්නය දැඩි 
ෙලස බලපාලා තිෙබනවා. ඒකට පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ,  

ජාතිකත්ව ෙභ්දයක් නැහැ. සියලු ජනතාවම  ද ෙම් පශ්නය නිසා 
පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා.  ෙම් පශ්නය විසඳන්න පසු ගිය 
ෙපබරවාරි මාසෙය් දී ව්යාපෘතිෙය් වැඩ තාවකාලිකව නැවැත්තුවා. 
ඒ,  ඒ පෙද්ශෙය්  ජනතාවෙග් විෙරෝධතාව මතයි. එය සලකා 
බැලීම සඳහා කැබිනට් අනුකාරක සභාවක්  පත් කළා.  ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා තමයි එම කැබිනට් අනුකාරක සභාෙව් සභාපති.  ඒ 
වාෙග්ම මම දන්නා විධියට ඒ පළාෙත් මහ ඇමතිව සිටි හරීන් 
පනාන්දු මැතිතුමා,  ඩිලාන් ෙපෙර්රා   ඇමතිතුමා වාෙග් අය ෙම් 
කමිටුෙව් සිටියා. ෙම් කමිටුව ෙම් තත්ත්වය සමාෙලෝචනය කර, 
අඩුම ගණෙන් ඒ පෙද්ශයට ගිහින් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිදු 
ෙවලා තිෙබන හානිය ෙමොකක්ද කියා බලන්ෙන්වත් නැතුව 
ෙකොළඹ ඉඳලා තීන්දුවක් ගත්තා,  නැවත ෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පරිසර වාර්තාවක් 
නැතුව පටන් ගත් ඒ ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු කිසිදු ඇගැයීමක්, කිසිදු 
වන්දි ෙගවීමක් නැතුව නැවත ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
එක පැත්තකින් ජනතාව අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ජනතාව භීතියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔක්ෙතෝබර්, 
ෙනොවැම්බර් මාස ෙදක තුළදී අධික වර්ෂාවක් ලැෙබනවා. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් වර්ෂා කාලෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 28 ෙදනකුට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් මිය ගියා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය මාස ෙදක තුන ඇතුළත ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් කරන ලද 
පර්ෙය්ෂණයකින් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
ගාම නිලධාරි වසම් 569න් ෙම් වන ෙකොට ස්ථාන 418ක්ම නාය 
යාෙම් අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියා. ගාම නිලධාරි වසම් 
569ක් තිෙබනවා. 569න් ස්ථාන 418ක්ම නාය යාෙම් අනතුරට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඉතුරු 
පෙද්ශ ගැන තවමත් පරීක්ෂණ පවත්වමින් යනවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි කිසිදු විද්යාත්මක පදනමක් නැතුව දැන් 
ෙම් ව්යාපෘතිය පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මුළු 
භූමි භාගෙයන් සියයට 66.9ක්ම නාය යාෙම් අනතුරට මුහුණ පෑ 
පෙද්ශයන් බවට ඒ පරීක්ෂණෙයන් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිබියදී තමයි උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. එහිදී කැබිනට් අනුකාරක සභාවට වග 
කීමක් තිබුණා, අඩුම ගණෙන් පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාව නිවැරැදිව 
ලැෙබන ෙතක් ෙම් කටයුතු නතර කරන්න. නමුත් අවසානෙය්දී 
පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ කෙළේ ඒ අයට ඕනෑ විධියට, ෙකොම්පැනියට 
ඕනෑ විධියට පරිසර වාර්තාවක් හදා ෙගන නැවත ව්යාපෘතිය  
පවත්වා ෙගන යන එකයි. ෙමතරම් නාය යාෙම් අනතුරුවලට ලක් 
ෙවලා තිබියදීත් උමා ඔය ව්යාපෘතිය පිළිබඳව කැබිනට් අනුකාරක 
සභාව මැදිහත් වුෙණ් කිසිදු වග කීමක් නැති ආකාරයටයි.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, පසු ගිය ෙපබරවාරි මාසෙය් 
තාවකාලිකව නතර කළාට පස්ෙසේ පිහිටවූ කැබිනට් අනුකාරක 
සභාව වගකීම් විරහිතව තමයි මැදිහත් වුෙණ්. ෙම් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා ආණ්ඩු 
පක්ෂයයි නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙවන්ම තමයි 
කැබිනට් අනුකාරක සභාව පත් කෙළේ. ඒ කමිටුෙවන්ම තමයි 
අනුමැතිය දුන්ෙන්, ෙම් ව්යාපෘතිය පවත්වා ෙගන යන්න. ඒ 
කමිටුෙව් එක් සාමාජිකයකු තමයි හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා. ඒ 
කමිටුෙව් තවත් සාමාජික යකු තමයි ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 
ඒ කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දරන්ෙන් රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමායි. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
අනුකමිටුව තමයි අද ෙම් ජනතාව විපතට පත්වන තත්ත්වයට ඇද 
වට්ටලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමය විසඳා ගන්න නම් ඇත්තටම 
ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගත යුතුයි. ෙමොන ෙකොම්පැනියක් සමඟ ෙමොන 
ගිවිසුම් ගැහුවත්, පරිසර වාර්තාවක් නැතුව ෙම් ව්යාපෘතිය පවත්වා 
ෙගන යන්න බැහැයි කියන එක ෙපොඩි ළමයකුට වුණත් 
ෙත්ෙරනවා. ෙම් සභාවට ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
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කර ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානයට ලක් කරනවා වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් තමන්ෙග්ම ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිතුමන්ලාට, ඒ කැබිනට් අනුකමිටුව නිෙයෝජනය කරපු 
ඇමතිවරුන්ට බලපෑම් කරන එක වඩාත් ෙහොඳයි. "ඔබතුමන්ලා 
ෙමයට අවසරය දුන්ෙන් ඇයි? පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාව නිවැරැදි 
වන ෙතක් ඉන්ෙන් නැතුව අවසර දුන්ෙන් ඇයි? ඒක වහාම නතර 
කරන්න." කියා කැබිනට් අනුකමිටුවට බලපෑම් කරන්න. මා හිතන 
හැටියට ඒක තමයි වහාම කළ යුතු ෙද්. 

අනික් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, ආයතනෙයන් වන්දි ෙගවනවාය 
කියා ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. නමුත් ෙද්ෙපොළ හානි වන ඒවාට, 
ෙද්ෙපොළ පවරා ගැනීම්වලට වන්දි දුන්නාට, ෙද්ෙපොළ හානි වුණු 
ඒවාට ෙමෙතක් ශත 5ක්වත් ෙගවලා නැහැ. ෙමෙතක් ශත 5ක්වත් 
ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙම් ව්යාපෘතිය පවත්වා ෙගන යන්න දැන් ෙම් 
ෙකොම්පැනියට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒකත් බරපතළ වැරැද්දක්. 
පරිසර හානි වාෙග්ම ෙමහිදී ආයතනය පැත්ෙතන් දුන්න කිසිදු 
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට ෙනොවී පවතින තත්ත්වයක් යටෙත්ත් ෙම් 
ව්යාපෘතිය පවත්වා ෙගන යන්න ඉඩ දීලා තිෙබන එක බරපතළ 
වැරැද්දක්. එම නිසා ඒ කැබිනට් අනුකමිටුව හරහා ෙම් ව්යාපෘතිය 
වහාම නතර කර සිදු වුණු ෙද්ෙපොළ හානිවලට වන්දි ෙගවීම් සිද්ධ 
කර, නිවැරැදි පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් ලැෙබන ෙතක් ෙම් 
ව්යාපෘතිය නතර කර, ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිදු ෙවන්න 
පුළුවන් පීඩාව පිළිබඳව නිවැරැදි ඇගැයීමකට ලක් කර ෙම් 
ව්යාපෘතිය පිළිබඳව නැවත සමාෙලෝචනයක් කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මා නතර  වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙවන් එතුමා කිව්ව ආකාරයටම 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් අතිවිශාල පිරිසකට ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා 
හානි ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මම පිළිගන්නවා. නිවාස විතරක් 
ෙනොව පාසල්, ආෙරෝග්යශාලා, මධ්යම ෙබෙහත්ශාලා පවා ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ හානියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
450ක මුදල් ෙයොදවන්ෙන් Export Development Bank of Iran 
කියන එෙකන්. ෙම් ව්යෘපෘතියට ලංකා රජෙය් දායකත්වය ෙඩොලර් 
මිලියන 79යි. ඒ ශී ලංකා මුදලින් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 7,378යි. ෙම් ෙවන ෙකොට 
වියදම් කර තිෙබන මුදල සියයට 50ක්; ෙකෝටි 3,626ක් ෙවනවා. 
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් අතිවිශාල මුදල් 
පමාණයක්  වියදම් කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මාතැටිල්ල ඔය ජලාශෙය් ජලය අක්කර අඩි  
119,500ක් කිරිඳිඔය ෙදෝණියට ෙයොමු කර වාර්ෂිකව ෙමගා ෙවොට් 
120ක විදුලිබල ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් 
කිරීමත්, අවම සංවර්ධන පෙද්ශයක් වන තණමල්විල, වැල්ලවාය 
කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් වැව් 95කට ජලය ලබා 
දීමත් තමයි ෙම් ව්යාපෘතිෙය් මූලික පරමාර්ථය වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තවත් කාරණයත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන ෙකොට ෙමොනම 
ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙම් වැව් ටිකට වතුර ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමහි මූලිකම පරමාර්ථය 
වුෙණ්, කිරිඳි ඔයට වතුර දමා  එතැනින් හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට වතුර ෙගන යන්නයි. ෙමහි ආර්ථික ඵලදායිතාව අඩු 
නිසා තමයි ෙම් වැව් ටික ෙතෝරා ෙගන ඇළ හදලා ඒ ඇළ මාර්ගය 

දිෙග් වතුර අරෙගන ගිහිල්ලා ෙම් වැව් 95ට ජලය ලබා දී 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන් වැල්ලවාය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉතාම දුෂ්කර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකක 
-ජලය නිසා පීඩා විඳින ජනතාවක් ජීවත් ෙවන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදකක- ජනතාව ෙවනුෙවන් ජලය ලබා ෙදන 
වැඩපිළි ෙවළක් කියාත්මක වුෙණ්. මම  පිළිගන්නවා, ෙම්ෙකන් 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශයට අතිවිශාල හානියක්  ෙවලා තිෙබනවා 
කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිවිශාල මුදලක් වියදම් 
කර ආරම්භ කළ ව්යාපෘතිෙයන් පෙයෝජනයක් ගන්න නම් 
දැනටමත් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබන විධියට අලිෙකොට 
ආර, කුඩා ඔය, උස්සැල්ල අමුණ, හඳපානාගල කියන අමුණු 
හතෙර් ජලය ඇළ මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ අරෙගන ගිහිල්ලා 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ජලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම 
කෙළොත් ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට වාසියක් වන විධියට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැනට මාස හයකට 
ඉස්ෙසල්ලා බදුල්ල දිස්තික්කයට සිදුවන හානිය අවම කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් රැස්වීමක් පැවැත්වූවා. මමත් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුණා. එතැනදී "ෙම් 
ව්යාපෘතිය කරන්න එපා." කියා දැවැන්ත විෙරෝධයක් ආවා. ඒ 
ෙවලාෙව් තමයි විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  කැබිනට් 
අනුකමිටුවක් පත් කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් තරම් මුදලක් වියදම් 
කර ෙම්ක නිකම්ම අත ඇරලා දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රෙට් 
මහ ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා කරන්න අපට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අඩුම වශෙයන් ෙම් ව්යාපෘතියට ජලය එෙහන් එන්ෙන් 
නැත්නම්  "අලිෙකොට ආර" ඔෙය් වතුර ටික එකතු කර -මුලින්ම 
තිෙබන ජලාශය තමයි "අලිෙකොට ආර" ඔය- ඒ වතුර ටික 
අරෙගන ගිහිල්ලා ෙම් ගම්මාන ඔක්ෙකෝටම වතුර ෙදන්න 
පුළුවන්; ෙම් වැව් 95ටම වතුර ෙදන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය 
මට තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්. ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී වුණු හානි අපි ෙත්රුම් ගන්නවා. අපි දන්නවා, ඒක 
දැවැන්ත අපරාධයක් කියා.  

ෙම් ෙවන ෙකොට අෙප් පළාෙත්ත් පවුල් සියයක් විතර ඉවත් 
කර තිෙබනවා. ඉතාම සශීක පෙද්ශවල තමන්ෙග් පාරම්පරික 
කුඹුරු ඉඩම් සියල්ල අත හැරලා දමා ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශවල 
පදිංචි කරවලා මූලික පහසුකම් නැතිවයි ඔවුන් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
සියලුම ෙද් පතිසංස්කරණය කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. අෙප් පෙද්ශෙයන් ආරම්භ කරන ව්යාපෘතිෙයන් 
ෙම් වැව් ටිකට වතුර ෙදන්න පුළුවන්ය කියන කාරණය මතක් 
කරමින් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන නැවත වරක් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.59] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද චමින්ද වි ෙජ්සිරි 

මන්තීතුමා  උමා ඔය බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමය හරහා සිදු ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්න ෙගනා ෙයෝජනාවට 
සහභාගි වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 2008 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ඉරාන ජනාධිපති 
මහමඩ් අහමඩිෙනජාඩ් මැතිතුමාෙග් සම්බන්ධ වීෙමන් තමයි ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපෘතිය ආරම්භ වුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ ෙවන ෙකොට ඒ ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් යම් 
කිසි දැනුවත් කිරීමක් සිදු වුණා. වැලිමඩ සහ ඩයරබා කියන 
ස්ථානවලින් ජලාශ ෙදකක් ඉදිෙවන බවත්, කි ෙලෝමීටර 23ක 
විතර උමඟක් ඉදි ෙකෙරන බව ත්, ඒ වාෙග්ම ටර්බයින් ෙදකක් 
සමඟ භූගත ජලවිදුලි බලාගාරයක් හැෙදන බවත් එම දැනුවත් 
කිරීෙම්දී පකාශ වුණා.   

ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් ෙහක්ෙටයාර 5,000කට වතුර ෙදනවා 
කියා තමයි කියැවුෙණ්. හැබැයි, අද ෙවන ෙකොට ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ෙම් ව්යාපෘතියට ඉරානෙයන් මුදල්වලට වඩා 
ලැබුෙණ් ෙතල්. ඔවුන් අපට ෙතල් ෙනොමිෙල් ලබා දුන්නා. ඒ 
ෙතල් ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු සල්ලි ෙවනුෙවන් තමයි, අෙප් රටින් 
මුදල් වැය කරලා ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කෙළේ. අනාගතෙය්දී 
ෙම් සඳහා ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවන්නත් පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කිරීම හරහා ෙලොකු සංවර්ධනයක් ෙවයි කියා තමයි එදා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් සංවර්ධනය ෙවනුවට සංවර්ධන 
අනාථයන් බිහි වී තිබීමයි. ඒකට අප කියනවා, "development 
refugees" කියා. ෙම් ව්යාපෘතිය ආශිතව ජීවත් වන ජනතාවෙග් 
ෙගවල් ෙදොරවල් විනාශ ෙවලා, සියලුම ළිං හිඳිලා ගිහින් අද වන 
විට ඇල්ල, ෙවෙහරගල පෙද්ශවල පවුල් 500කට වඩා අනාථ 
ෙවලා තිෙබනවා. පුරවැසිෙයකුට ජීවත් වීමට ඕනෑ කරන  මූලික 
අවශ්යතා වන ජලය, ආහාර පාන, නිවාස වැනි අත්යවශ්ය ෙද්වල් 
අද ෙම් ජනතාවට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීම තුළ සිද්ධ වුණු ෙලොකුම වැරදීම තමයි, ෙමය 
ෙහොඳ ව්යාපෘතියක් වුණාට එය කියාත්මක කෙළේ සුදුසු නැති 
තැනකින් වීම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව 
මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව මීට ෙපර අවස්ථා තුනකදී ෙම් 
ගැන ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා තුනම අත හැර 
තිෙබනවා.1958 දී කැෙන්ඩියානු ආධාර යටෙත් ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන්න අධ්යයනය කරලා අතහැර දමා තිෙබනවා. 
එෙසේ අතහැර දමන ලද ව්යාපෘතිය නැවත හදිසිෙය් ෙගන එන්න 
උත්සාහ කිරීෙම් අතුරු ඵලවිපාක තමයි අප අද භුක්ති විඳින්ෙන්. 
ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් දැක්වුණු විධියට ෙම් වන විට ෙම් 
ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය 
ආපහු අදින්න බැරි තත්ත්වයකටම පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ලුණුගම්ෙවෙහර දකුණට වතුර ෙගන යන්න ඕනෑ නම්, 
හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න ඕනෑ නම්, ෙම් මුදල්වලින් ඒ 
පළාෙත් තිෙබන වැව් සංවර්ධනය කළා නම් මීට වැඩිය ෙහොඳ 
පතිඵල භුක්ති විඳින්න හැකියාව තිබුණා. අද ඒ අවස්ථාව අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
කිව්වා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න  පත් කළ කැබිනට් අනුකාරක 
සභාෙවන් ෙම්කට කිසි ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ කියා. හැබැයි, 
එෙහම වුණා නම් මීට ඉස්සර ෙවලා ෙම්ක පාලක පක්ෂෙයන් එන 
ෙයෝජනාවක් ෙවනවා. මීට ඉස්සර ෙවලා ෙම් ව්යාපෘතිය ගැන කථා 
කරන්න තිබුෙණ් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටයි. එතුමන්ලා 
විපක්ෂයක් විධියට කටයුතු කළා. එතුමන්ලා තමයි ෙම් ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ. අද ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැත් කථා කරලා, 
විෙව්චනය කරන්න කලින් පාලක පක්ෂෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාවා නම් එහිදී සාකච්ඡා වන්ෙන්, "අපටත් ෙම්ෙක් වැරැද්ද 

ෙත්ෙරනවා, ෙම්ක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ, ෙමය නිවැරදි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ නිවැරදි කිරීම තුළ කියාත්මක කරන්න 
යන්ෙන් ෙමොකක්ද, ෙම්ක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්ද" කියන 
කරුණුයි.  

ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
ඉන්නවා. එය ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයයි. එතුමාට ෙම් ගැන 
ෙලොකු අව  ෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක්; සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා සංහිඳියාෙවන් 
පවත්වා ෙගන යන රජයක්. ඒ නිසා අප ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා 
කල්පනා කරලා, ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් ඒ ජනතාවට සාධාරණයක් කරලා, 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කරලා, ෙම් පෙද්ශයට වන 
ෙම් විශාල පරිසර හානිය වළක්වා ගන්න කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 7.04]  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. මා පධාන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් මම 
ඉතාම ආදරෙයන් උදවු පදවු කරලා ෙගොඩනඟපු ෙද්ශපාලන 
චරිතයක් තමයි, අෙප් චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා; හිටපු 
සභාපතිතුමා. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම පිළිබඳවත් මා 
සතුටු ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේ ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමායි. මා පධාන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් එතුමාත් මෙග් ඉතාම ෙහොඳ මිතෙයක්. අපි ඔක්ෙකොම 
මිතෙයෝ. අපි ඔක්ෙකොම අෙප් මව්බිම, රට ෙවනුෙවන් අෙපන් ඉටු 
විය යුතු යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න කැප ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා විමසා බලන්නත්, අප අතින් යම් යම් කාලවල 
සිදු වුණු වැරැදි නිවැරදි කර ගැනීමටත්, ඉදිරියට එවන් වැරැදි සිදු 
ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්නත් ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවෙග් මතෙයන් අප අද සම්මුතිවාදයකට, එකඟතාවකට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට අපි අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා ඇමතිකම් අරෙගන 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුවැනි කැබිනට්ටුෙව්දීම 
මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විනාඩි 20ක විතර දීර්ඝ සමාෙලෝචනයක් 
කළා. ඒ සමාෙලෝචනෙයන් පසුව ගරු රවි කරුණානායක 
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් 
කළා. වාරිමාර්ග අමාත්යවරයා හැටියට මමත්, ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක මැතිතුමාත්, ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමාත්,  ගරු 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, ඌව පළාෙත් හිටපු පධාන අමාත්ය 
ගරු හරින් පනාන්දු මැතිතුමාත් ඒ කමිටුෙව් ඉන්නවා. මම එහිදී 
කරුණු කීපයක් විෙශේෂෙයන් මතක් කළා. ෙමවැනි විශාල 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීෙම්දී වින්දිතයන්ට වන හානි ගැන 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ගහ ෙකොළට, සතා සීපාවාට, මහ 
ෙපොෙළොවට පමණක් ෙනොව ඒ පජාවට -ඒ මහ ජනතාවට- වන 

531 532 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 
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හානි පිළිබඳවත් සැබෑ ඇගයීමක්, සැබෑ විමර්ශනයක්, 
විශ්ෙල්ෂණයක් ෙනොකර ෙමවැනි ව්යාපෘති පටන් ගැනීම ඉතාම 
භයානකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යාන් ඔය ව්යාපාරය ගැනත් 
මම මතක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් එයට දැඩි විෙරෝධතා 
මතු වුණා. මම පසු ගිය දවස්වල ගිහිල්ලා ඒ අයට වන්දි ෙදන 
කමයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. කමිටු හදලා, ඒ කමිටු මඟින් 
සාකච්ඡා කරලා, අලුත් කැබිනට් පතිකා ෙයොමු කරලා ඒ අයට 
ඉතාම ආකර්ෂණීය විධියට වන්දි ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණාව 
සහ භූමිෙය් අයිතිය ලබා දිය යුතුය කියන කාරණාව මම ෙපන්වා 
දුන්නා. එක් පැත්තකින්, පහළ ඌව ජනතාවට ජලෙය් අයිතියත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් වතුකරෙය් සහ උඩ රට, ඉහළ ඌව ජනතාවට 
භූමිෙය් අයිතියත් ලබා ෙදන දැවැන්ත ව්යාපෘතියක් හැටියට අපට 
ෙමය හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

ෙමහි තාක්ෂණික පැත්ත බැලුවාම, අප කථා කරන්ෙන් කීවැනි 
සියවෙසේ ඉඳලා ද කියලා අපට කල්පනා ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. එංගලන්තෙය් ඉඳලා පංශයට මුහුද යටින් 
උමඟක් කපනවා. එහි වතුර leak ෙවනවාද? නැහැ. ඇයි ඒ? 
හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ මැසිෙමන්ම තමයි ෙම් 
වැෙඩ් කරන්ෙන්. හෑෙරන ෙකොට concrete rim එක වැෙටනවා. 
නමුත් ෙමොකද වුෙණ්? ඉරානෙය් ආර්ථික සම්බාදක නිසා මුදල් 
ආෙව් නැහැ. මුදල් ආෙව් නැති නිසා ලංකාෙව් මුදල් ආෙයෝජනය 
කරන්න සිදු වුණා. අර මැසිම ෙවනුවට ඉතා බරපතළ විධියට 
පුපුරන දව්ය පාවිච්චි කළා. එහි තිෙබන්ෙන් gravel සහිත පසයි. 
වැලි කැෙටන් වැලි කැටයට, පස් කැටෙයන් පස් කැටයට වතුර 
ඇවිල්ලා ඉහළ ඌෙව් වතුර ටික පහළට උරාෙගන ඒ වතුර ටික 
භූගත ජලය ෙලස වැල්ලවාෙය්, බිබිෙල් ෙපොෙළොව යටින් මතු 
ෙවලා, භූගත ජල මට්ටම ෙපෝෂණය වන තත්ත්වයට තමයි ඒ 
පරිසර පද්ධතිය නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්.  

බිබිල කියන්ෙන් බුබුළ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
රාවණා ඇල්ල පැත්ෙතන් යන ෙකොට ඔබතුමාත් දකිනවා ඇති, තද 
බෑවුම් තිෙබනවා. හැබැයි, එක පස් කැටයක්වත් ෙසෝදාෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එක සවානා ෙපොකුරක් ෙටොන් ගණනක් 
බරයි. ඒ සවානා ෙපොකුරට ෙකොතරම් වැසි වැටුණත් ඒ වැසි ජලය 
උරාෙගන භූගත ජලය දක්වා කාන්දු කරවීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. 
අර කීවාක් වැනි පිපිරීම් සිදු කිරීම නිසා ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. දැන් ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් සියයට 
40ක් අවසන් ෙන්ද? මුදලින් සියයට 50ක් වියදම් කර තිෙබනවා 
ෙන්ද? මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා, අෙප් හිටපු අගාමාත්යතුමාෙග් පුතා. 
එතුමා පිළිතුරු ෙද්වි. මහවැලිෙයන් තමයි අලිෙකොට වැව දක්වා 
වතුර ෙගෙනන්ෙන්. අලිෙකොට වැෙව් ඉඳලා වැව් 96ක් වියළි 
කලාපෙය් අලුතින් හදන්න, වියළි කලාපය ඉතාම සශීක ෙපෝෂිත 
කලාපයක් බවට පත් කරන්න අපි අදහස් කරනවා. ලංකාෙව් 
ෙලොකුම ෙදවැනි දිස්තික්කය ෙමයයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ලංකාෙව් ෙලොකුම ෙදවැනි දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට ෙබොන්න වතුර ටික නැතිව ඔවුන් සා පිපාසාෙවන් 
ෙපෙළනවා; වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා. හරකා බාන, වතු 
පිටි ෙද්ෙපොළ, ෙහේන කුඹුර ෙව්ෙළනවා. ෙමය දැවැන්ත සංවර්ධන 
ව්යාපාරයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙසේනානායක සමුදය හදන ෙකොට එදා 
හිටපු රතු ෙසොල්දාදුවන් ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියා අපි දන්නවා. 
ෙපොල් ෙගඩි තරම් මදුරුවන් විදලා මැෙරන්න, මිනිසුන් ෙගන 
ගිහින් ඉඟිනියාගලට, අම්පාරට දමනවා කිව්වා. එෙහම තමයි එදා 
කථා කෙළේ. එෙහම නම් ෙමවැනි ව්යාපෘතිවලට සැබෑවටම හැම 

දාම ෙම් රෙට් විෙරෝධතා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් 
තාක්ෂණික ෙනොවන විෙරෝධතා පදනම් කරෙගන, තාක්ෂණික 
ඇගයීමකින් අගය කළ ෙනොහැකි විෙරෝධතා පිළිෙගන ෙමවැනි 
ව්යාපෘති නැවැත්වීම මහා භයානක අපරාධයක් හැටියට මම 
දකිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මා විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ඒ කමිටුෙව්දී ෙයෝජනා 
කළා, ඒ සෑම ගම් වැසිෙයකුටම නිවසක් හදාගන්න අක්කර 
භාගයක් බැගින් ෙදන ෙලසට සහ ඒ සෑම ගම් වැසිෙයකුටම වගා 
කරන්න අක්කර ෙදකක් බැගින් ෙදන ෙලසට. 1815 උඩරට 
ගිවිසුෙමන් පසුව 1815 - 1818 කාලෙය් අක්කරය පැන්සයට 
අරෙගන අපෙග් ඉහළ ඌෙව් ජනතාව පතුල් නිම්නවලට සහ 
රක්ෂිතවලට ෙකොටු වූ බව අපි දන්නවා. මුළු ඉහළ ඌෙව්ම බිම්වල 
ආර්ථික ෙභෝග වගා කරපු ෙම් අහිංසක ෙගොවි ජනතාව අද 
කුරුකුදය වැනි ඒ පතුල් නිම්නවලට, ගම්මානවලට ෙකොටුෙවලා 
තිෙබනවා.   

ෙම් පෙද්ශෙය් ස්වභාවික තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් පෙද්ශය ස්වභාවෙයන්ම නාය 
යන පෙද්ශයක්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න 

තිෙබනවා. 
 
 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ඔව්. ගරු මන්තීතුමා කියන්න. 
 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අක්කර ෙදක සහ අක්කර භාගය ෙදන්න 

ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා කියන කාරණය මතු කළා.  ඒක 
කඩිනම් කරන්න ඕනෑය කියන ඉල්ලීම කරන්න ඕනෑ.  එය තාම 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 

 
 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ෙහොඳයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පිළිබඳව අනුරාධ ජයරත්න ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ෙදයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් තර්කය විතරක් බලන්න. ෙම් ස්වභාවිකවම 
නාය යෑම්වලට ලක්වන පෙද්ශයක්.  අර ''ඔක්ෙකොම කුණු 
ෙබ්රුවල ෙබොක්කට'' කිව්වා වාෙග් ෙම් ඔක්ෙකෝම වැරැදි දැන් 
උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය පිට පටවා තිෙබනවා. ෙම් උමා ඔය 
ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න කලින් සිදු වූ නාය යෑම්වලට උදාහරණ 
මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ෙබරගල කියන්ෙන් "බර ගල".  බර 
ෙවච්ච ගල.  ෙම්වා නාය යනවා.  ගල් උඩ තිෙබන පස් අධික 
වර්ෂාව වැටුණාම  ලිස්සලා යනවා.  ඇත්ත තත්ත්වය තමයි ඒක.  
ෙහොඳයි, ළිං පතුලටම හිඳුණා නම් ෙකොෙහොමද නාය යන්ෙන්? ෙම් 
තර්කය හරිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  භූෙගෝල විද්යාව පිළිබඳව 
දන්නා විෙශේෂඥෙයක් ඉන්නවා නම් ඒ ගැන කථා කරන්න. ඒක 
නිසා දැන් අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙම් patch එක වහන්නයි.  ෙම් 
patch එක වහලා භූගත ජල මට්ටම උඩට ගන්න අවුරුදු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගණනාවක් ගතෙවයි. එෙතක් ෙම් ෙගොවි ජනතාවට සහනාධාර 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙගොවි ජනතාවෙග් වගා පාලුවලට ෙගවන්න 
ඕනෑ.  ෙම් ෙගොවි ජනතාවට භූමිෙය් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
භූමිෙය් අයිතිය ෙදනතුරු ඔවුන්ට වගා කළ හැකි බිම් ෙදන්න ඕනෑ.  
අද ඌෙව් ෙගොවියාට  ''වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවන්නයි'' 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වත්ත බද්දට දුන්ෙන් සුද්දාෙග් කාලෙය්. 
සුද්දාෙග් කාලෙය් බද්දට දීපු, ෙහක්ටයාර් 3,500ක් විතර ඉඩම් 
වැවිලි සමාගම්වලින් වගා කරන්ෙන් නැතිව වතුකරෙය් තිෙබනවා. 
සාර්ථක යැපීම් පදනම මත කරන කෘෂිකර්මාන්තය නිසා අද 
පහතරට ෙත්  ෙගොවියා සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා.  එෙහම නම් ෙම් 
අක්කර ෙදකක් දීම තුළ ෙමොවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනවා.    

 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න. 
 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක්   

ෙදන්න. මම සකස් කළ ෙම් කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම  සභාගත* 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තාවක් හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත්විය යුතු නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ම ෙග් ෙම් 
කථාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න කියලා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මම කරන පළමුෙවනි කථාවයි ෙම්.  ෙම් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න අපට අවශ්ය  ශක්තිය ලබා දීපු මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ආදරණීය ජනතාවට  ෙගෞරවය පණාමය පුද 
කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. අද දින මාතෘකාවට 
අදාළ ෙනොවුණත්  පළමුෙවන්ම මා ඒ කාරණය කියන්න ඕනෑ. 

අද අෙප් චමින්ද විෙජ්සිරි ගරු මන්තීතුමා හදිසි ෙපොදු කරුණක් 
හැටියට ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු 
මන්තීවරු කීප ෙදෙනක්ම විවිධ කරුණු, අදහස් හා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි, ඒ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා, අදහස් 
සියල්ලටම අපට එකඟ ෙවන්න  පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. අද 
ෙවනෙකොට  ඒ පෙද්ශෙය් යම් යම් පශ්න ඇති ෙවනෙකොට, යම් 
යම් ගැටලු ඇති ෙවනෙකොට, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් සියලු ෙද්වල් 
උමා ඔය මූලික කරෙගන උමා ඔය  සංවර්ධන ව්යාපෘතිය මත 
පටවන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. හැබැයි, පළමුෙවන්ම 
1988/1989 වර්ෂවල ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ 

කියලා තීරණය කරලා, 1991දී ශක්යතා අධ්යයනයක් කරලා, 
2007 අවුරුද්ෙද් තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය කරන්න තීන්දු කරන්ෙන්. ඒ 
අනුව ෙම්ක ක්ෂණිකව -එකවරම- කියාත්මක කරපු ෙයෝජනාවක් 
ෙනොෙවයි.  අනිකුත් ෙයෝජනා 10 ක් 15 ක් අතරින් පමුඛතාව දීලා 
කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා තීරණය කරපු ෙයෝජනාවක් හැටියට 
තමයි උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්.   

ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනෙකොට අදාළ පෙද්ශෙය් 
ඉන්න ජනතාවට  වන්දි ෙගවීම්වලදී සහ ෙවනත් කාරණාවලදී යම් 
යම් අපහසුතාවලට ලක්ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ට ලබා ෙදන 
විසඳුම් ෙමොනවාද කියන කරුණ අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා පශ්න 
කළා. සමස්ත උමා ඔය වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ගත්තාම, 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශයට බලපා තිෙබන කරුණ ෙවනස් වුණාට, 
සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව වැලිමඩ ප ෙද්ශෙය් වන්දි ඉල්ලූ ඉඩම් 
හිමියන් 123 ෙදනාෙගන් 100කට ආසන්න පිරිසකට වන්දි ෙගවීම් 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම ඌව පරණගම ඉඩම් හිමියන් 129 
ෙදෙනකු වන්දි ඉල්ලන ෙකොට එයින් 70 ෙදෙනකුට වන්දි  ෙගවීම් 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස වශෙයන් අනිකුත් සියලුම පෙද්ශවල වන්දි ෙගවීම් 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. උමා ඔය 
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් අත්පත් කර ගත් සියලු ඉඩම්වලට අදාළ 
සියලු මුදල් ෙගවන්න ෙම් ෙවනෙකොට  කටයුතු කරලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. 

නැවත පදිංචි කරවන කණ්ඩායම් පිළිබඳව අෙප් 
මන්තීතුමන්ලා පශ්න කළා. වැලිමඩ, ඌව පරණගම, හාලි ඇල 
පෙද්ශවල ෙබොෙහොමයක් පවුල් නැවත පදිංචි කරවන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් වැලිමඩ 
පෙද්ශය  ගත්ෙතොත්, එහි නිවාස 73ක් ඉවත් කළා. එයින් නිවාස 
22ක වැඩ කටයුතු සියල්ල ෙම් වන ෙකොට අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 24 ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් ෙගවල් 
හදන්න අවශ්ය වැඩ කටයුතු ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් වන ෙකොට බණ්ඩාරෙවල 
පෙද්ශෙය්  ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමහර ෙවලාවට ෙම් 
ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන යම් යම් කරුණු 
කාරණා සියයට සියයක් සාධාරණයි කියලා අපට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. බණ්ඩාරෙවල අෙප් චමින්ද විෙජ්සිරි  ගරු 
මන්තීතුමා අහන පශ්නයත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම,-  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය  කියන වන්දි ලබා 

දීම සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන් විපතට පත් ෙවච්ච පිරිසට ෙනොෙවයි. 
ව්යාපෘතිය ආරම්භෙය්දී භූමිය පාවිච්චි කිරීම ෙවනුෙවන් අහිමි වූ 
නිවාසවලට.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
මම ඒ කාරණය කියන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. අෙප් ගරු 

මන්තීතුමා කියන විධියට බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් ඉන්න 
ජනතාවට පධාන කරුණු තුනක් යටෙත් යම් යම් අපහසුතාවලට 
පත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා.  පළමුවැනි කාරණය තමයි පානීය ජල 
අපහසුව. ෙදවැනි කාරණය තමයි ඒ නිෙවස්වලට ෙවච්ච හානිය 
හා ඒ ෙවනුෙවන් ලැෙබන වන්දිය ෙමොකක්ද කියන කාරණය. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා] 
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තුන්වැනි කාරණය තමයි වගාවලට සිදු වුණාය කියන හානිය. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා තුන තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් බණ්ඩාරෙවල  
පෙද්ශයට පධාන වශෙයන් බලපාන පධාන කරුණු කාරණා තුන.  

පානීය ජල ගැටලුවට අද වන ෙකොට විසඳුම් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. බවුසර් 18ක් ෙයොදා ෙගන ජලය ලීටර් ලක්ෂ ෙදකක් ඒ 
තැන්වලට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලීටර් 500 ටැංකි 440ක් තිෙබනවා. ලීටර් 
1,000 ටැංකි 12ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බවුසර්වලට ගමන් 
කරන්න බැරි තැන්වල ලීටර් 2,000 ටැංකි 40ක් ස්ථාපිත කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්වා තාවකාලික විසඳුම් හැටියට විතරයි අපි 
දකින්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම්වා ෙම් 
ව්යාපෘතියත් එක්ක ඒ පෙද්ශවල දීර්ඝ කාලීනව කියාත්මක වන 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවශ්ය 
තීන්දු තීරණ ගන්න නායකෙයකු හැටියට ෙම් සියලු කරුණු 
කාරණා පාදක කරෙගන ෙම් ගැටලුවට තිරසාර විසදුමක් ලබා 
ෙදන්න එතුමා යටෙත් තිෙබන අමාත්යාංශය මඟින් මාර්තු 23 වැනි 
දා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව ඇස්තෙම්න්තු කරපු 
රුපියල් මිලියන 188ක මුදල් පමාණය ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලබා දීලා අවශ්ය කරන ජලය ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කරමින් 
පවතිනවා. ඒ යටෙත් ෙම් වන ෙකොටත් රුපියල් මිලියන 55ක 
මුදලක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලබා දීලා 
අවසානයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලබා 
දීපු ඒ මුදලින් ව්යාපෘති තුනක් කියාත්මක වනවා. එක ව්යාපෘතියක් 
තමයි කුරුඳුෙගොල්ල ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය. ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා ඇති, ඒ ව්යාපෘතිය කරෙගන ආපු ව්යාපෘතියක් බව. 
හැබැයි, ඒ ව්යාපෘතිෙය් ෙදවැනි අදියර  විධියට තවත් පවුල්  විශාල 
පමාණයකට ජලය ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වනවා. 
ෙදවැනි ව්යාපෘතිය තමයි මකුළුඇල්ල ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය. 
තුන්වැනි ව්යාපෘතිය තමයි ෙවෙහරගලතැන්න ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතිය. ෙම් විධියට ව්යාපෘති තුනක් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
කටයුතු ෙම් වන ෙකොට සූදානම් කරලා තිෙබනවා. පිළිෙවළින් 
ගත්ෙතොත් පළමුවැනි ව්යාපෘතිය යට ෙත් පවුල් 280කට, 
මකුළුඇල්ල ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය යටෙත් පවුල් 1,200කට සහ 
ෙවෙහරගලතැන්න ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිෙයන් පවුල් 450කට 
අවශ්ය කරන  ජල සැපයුම ලබා ෙදන්න අවශ්ය  සියලු කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. සැලසුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට අවශ්ය කරන 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. පවතින තත්ත්වයත් එක්ක 
ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට  අපට ඒ වැඩ පිළිෙවළට යන්න 
පුළුවන්කම ලැ ෙබ්වි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි නිවාස හානි හා අදාළ වන්දි ෙගවීම් 
පිළිබඳ කාරණය. අද වන ෙකොට අපි අධ්යයනය කරලා තිෙබනවා, 
නිවාස 1,500කට ආසන්න පමාණයක් ඉරිතැලීම්වලට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා, විවිධාකාර වූ පශ්නවලට ඒ ෙගවල් හිමියන්ට  මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිව්වා, 2015 මැයි 18 වන ෙකොට  ෙම් 
ෙගවල්වල වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඔවුන් ඒ සඳහා 
කාලයක් ගන්නා නිසාත්, හැකි ඉක්මනින් ෙම් වන්දි ෙගවීම්  
කරන්න අපට අවශ්ය නිසාත්, CECB ආයතනය හරහා ඒ 
තක්ෙසේරුව කරලා, අදාළ නිෙවස්වලට   වන්දි ලබා ෙදන්න අපි 
මැයි 18 වැනි දා අෙප් නිලධාරින් එක්ක එහි ගියා.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති ඒ නිවාසවලට වන්දි ෙදන්න ගියාම 
තව පවුල් විශාල පමාණයක් - පවුල් 200ක්, 300ක් විතර - එකතු 
ෙවලා ඒ වන්දි ෙදන්න ගිය නිෙවස් උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා 
හානියට පත් වුණු ඒවා ෙනොෙවයි, වන්දි ෙදන්න එපා, නතර 

කරන්න කියලා දිගින් දිගටම බලපෑම් කළ බව. ඒ නිසා අද වන 
ෙකොට සියලු වන්දි ෙගවීම්  නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිවාස 
1,500 නැවත වාරයක් නිවැරදිවම තක්ෙසේරු කරලා වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව ෙම් වන ෙකොට නිවාස 1,000කට 
ආසන්න පමාණයක තක්ෙසේරු කිරීම් අවසන් කර තිෙබනවා. ඉතිරි 
ටික අවසන් වුණාම උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා හානියට පත් වූ 
සියලු නිෙවස්වලට වන්දි ලබා ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
තීරණය කර තිෙබනවා කියන එකත් ෙම් ගරු සභාවට කියන්න 
ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මිලියන 300කට ආසන්න 
මුදලක් අපි ඒ ෙවනුෙවන් දළ වශෙයන් ඇස්තෙම්න්තු කරලා 
තිෙබනවා. ඉරානෙය් ෆරාබ් සමාගම තමයි ෙමම ව්යාපෘතිෙය් ඉදි 
කිරීම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ සම්පූර්ණ මුදලම එම ආයතනෙයන් 
පසු කාලීනව ලබා ගැනීෙම් පදනම මත රජය මඟින් සියලු වන්දි 
ටික ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවාය කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් දී මතක් කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතක් කළා වගා හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා යටෙත් තමයි 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාර්තා කැඳවන ෙකොට එම ව්යාපෘතිෙයන් 
වගාවට හානියක් සිදු වුණා කියලා කිසිම තැනක සඳහන් වන්ෙන් 
නැහැ. ඵලදාෙව් යම් අඩුවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. ඵලදාව අඩු වීම  අපි පිළිගන්නවා. ෙමොකද, යම් 
ව්යාපෘතියක් කරන ෙකොට සියලු ෙද්වල් එකපාර සර්ව සම්පූර්ණ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ඔබතුමන්ලා, අපි ගමන් කරන  ෙම් පාරවල් 
ටික ගත්ෙතොත්,  ෙම් පාරවලට  එක පාරටම කාපට් වැටිලා අපි 
කුරුල්ෙලෝ වාෙග් ෙම්වාෙය් ඉගිලිලා එන්ෙන් නැහැ. 
ඉස්ෙසල්ලාම පාර ෙඩෝසර් කරනවා, පස් කපනවා, ගල් දානවා, 
තලනවා. එවිට වෙට් තිෙබන ෙගවල්වලට දූවිලි වදිනවා. පාර 
හදලා කාපට් එක දැම්මාට පසුව තමයි අපි  ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන්  
යන්ෙන්. ඒ වාෙග්  ෙම් උමා ඔෙය් පතිඵල අත් කර ගන්න නම් අපි 
සියලුම ෙදනාටම යම් කැප කිරීමක් කරන්න සිදු වනවාය කියන 
එක ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මා මතක් කරනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් පධාන වශෙයන් ඔබතුමාට එක කාරණාවක් ගැන 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් සියලු ආපදාවලට මූලිකම ෙහේතුව 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උමා ඔෙය් උමග හාරෙගන යන 
ෙකොට වතුර එකතු ෙවන්න පටන් ගැනීමත් එක්කයි. මුලින්ම 
තත්පරයට ලීටර් 450ක 500ක වතුර පමාණයක් ඒ උමග ඇතුළට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම පවීණම 
ආයතනයක් හැටියට කටයුතු කරන්ෙන් ස්විට්සර්ලන්තෙය් මාර්ටි 
කියන ආයතනයයි. අපි ඒ ආයතනෙයන් නිලධාරින් ෙගන්වලා 
ෙම් වන ෙකොට වතුර ඇතුළට කාන්දු වීම වළක්වන්න අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා. මාසයක් පමණ යන ෙකොට 
අපට ෙම් ජලය කාන්දු වීම තත්පරයට ලීටර් 250ක්  දක්වා අවම 
කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි, කියන්න සතුටුයි අද 
වන ෙකොට උපරිම කාන්දුව තිෙබන්ෙන්ත් තත්පරයට ලීටර් 125යි. 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන ෙකොට අපි අනුමාන කෙළේ ෙම් කාන්දුව 
උපරිම වශෙයන් තත්පරයකට ලීටර් 100ක්, 110ක් පමණ අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි. ෙම් සියලු ගැටලුවලට මුහුණ දීලාත් 
අද වන ෙකොට කාන්දුව තත්පරයට ලීටර් 124ක් දක්වා අවම                
කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්  15 වනදා පමණ 
වනෙකොට කාන්දු වන සියලු  සථ්ාන හඳුනා ෙගන ඒවාට අවශ්ය 
කරන විසඳුම් ලබා දීමයි කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.   
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ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි පශ්නය විධියට මතු කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා වර්ෂාවත් එක්ක ඉඩම් නාය යාම 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොන විධිෙය් තත්ත්වයක් ඇති ෙවයිද කියන 
කාරණාවයි. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි හා පර්ෙය්ෂණ ආයතනය තමයි 
ෙමහි සම්පූර්ණ වගකීම දරන්ෙන්. අවශ්ය පරීක්ෂණ කරලා, නාය 
යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා ද කියන කරුණු කාරණා සියල්ලම 
පිළිබඳව අපට අවශ්ය කරන දැනුම ලබා ෙදන්ෙන් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි හා පර්ෙය්ෂණ ආයතනයයි. එම ආයතනය ලබා දීලා 
තිෙබන වාර්තාව පදනම් කර ෙගන, ෙමහි  නාය යාෙම් කිසිදු 
අවදානමක් පවතින්ෙන් නැහැ කියලා අපට සහතික වන්න 
පුළුවන්.  

අෙප් ඇමතිතුමාත් සඳහන් කළා වාෙග් ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශය 
උමා ඔය ව්යාපෘතිය පටන් ගන්නත් කලින් ඉඳලාම නාය යාෙම් 
අවදානමක් තිෙබන පෙද්ශයක් විධියටයි නම් කරලා තිබුෙණ්. 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය්  නාය යාෙම් අවදානමක් තිෙබන පෙද්ශ 
විධියට නම් කරපු විවිධ පෙද්ශ තිබුණා.  හැබැයි, ඒවා කවදා ෙහෝ 
දවසක නාය යන ෙකොට උමා ඔයත් එක්ක අප පටලවා ගන්න 
හදනවා නම්  ඒක සාධාරණයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් අනුමැතිය පිළිබඳවත් යම් 
යම් පශ්න කිරීම් කළා. ෙපබරවාරි මාසෙය් දී යම් යම් කණ්ඩායම් 
පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙකොට, ජලය නැති වනවා 
කියලා උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙකොට, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
මැදිහත් ෙවලා තමයි ඒ උද්ෙඝෝෂණ නතර කරන්න කටයුතු කෙළේ 
කියන එකත්  මා මතක් කරන්න කැමැතියි. මධ්යම පරිසර  
අධිකාරිය අවශ්ය කරන සියලු වැඩ පිළිෙවළ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ව්යාපෘතිෙය් සියලු වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න අවශ්ය 
විද්වත් දැනුමත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුරු 
ලබා දීමට මට ලැබී තිෙබන කාල ෙව්ලාවත් එක්ක,  ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු පශ්න ෙදකට සාධාරණ පිළිතුරක් ලැබුණයි කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන ෙකොට යම් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබන්නට පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඒක 
පිළිගන්නවා. ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීෙම් දී සියල්ලක්ම සර්ව 
සම්පූර්ණව අපට කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. අප 
සියලු ෙදනාටම යම් යම් කැප කිරීම් කරන්න සිදු ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් වැල්ලවාය, 
තණමල්විල කියන පෙද්ශ තමයි ලංකාව තුළ අවම සංවර්ධනයක් 
සිදු වුණු පෙද්ශ විධියට අප හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ව්යාපෘතියත් එක්ක  ඒ පෙද්ශවල ජලාශ තුනක් ෙවනම ඉදි කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ලංකාෙව් විදුලි ධාරිතාවට ෙමගාෙවොට් 
120ක් ෙම් හරහා එකතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉඩම් අක්කර 11,000කට අලුතින් වාරි 
ජලය ලබා ෙදන්නත් ෙම් හරහා අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එම 
නිසා ෙම් සියලු ෙද්වල් සංසන්දනය කළාම ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙතන් පැන නැඟුණු පශ්න තිෙබනවා නම්, ඒ පැන නැඟුණු 
පශ්න හඳුනා ෙගන ඒවාට අවශ්ය සියලු විසඳුම් ලබා ෙදන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා කියන එකත් ෙමතැනදී මතක් කරනවා.  1981 වසෙර් දී 
ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය පටන් ගත්තා. 1970 වසෙර්  දී 
ෙපොල්ෙගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරය පටන් ගත්තා. ෙපොල්ෙගොල්ල 
ජල විදුලි බලාගාරෙයන්  අද වන විට ෙමගාෙවොට් 40ක් විදුලි 
ධාරිතාවට එකතු ෙවනවා. ෙකොත්මෙලන් ෙමගාෙවොට් 201ක 
ධාරිතාවක් ලැෙබනවා. වික්ෙටෝරියා ජලාශෙයන් ෙමගාෙවොට් 
210ක් ජනනය ෙවනවා. රන්ෙදනිගලින් ෙමගාෙවොට් 126ක 
ධාරිතාවක් ලැෙබනවා.  එදා  ඉඩම් අක්කර ගණන් යට කරමින්  ඒ 
ආකාරයට බලාගාර හදද්දි, ඒවාටත් ෙම් වාෙග්ම විරුද්ධ ෙවලා 
කටයුතු කළා නම්, ජාතික විදුලිබල මණ්ඩලය අද වනෙකොට 
ෙමොන තත්ත්වයක පවතියිද කියලා  ඔබතුමන්ලා,  අප කල්පනා 
කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන 
ව්යාපෘති කියාත්මක කරනෙකොට අපි පෙද්ශ විධියට, පුද්ගල යන් 
විධියට, නායකයන් විධියට, ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විධියට  කළ 
යුතු කැප කිරීම් කරන්න ඕනෑ කියන එකත් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා.   

ෙමහි දී විවිධ අදහස් දක්වමින්,  එම ව්යාපෘතිෙය් යම් යම් අඩු 
පාඩුකම් අපට ෙපන්වා ෙදමින්, එම ව්යාපෘතිය තවත් සාර්ථක 
පැත්තකට අරෙගන යන්න පුළුවන් නම්, ඒ සඳහාත් අවශ්ය සියලු 
උපෙදස්  ලබා දුන්  අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට නැවත වාරයක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා.7.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 09 වන 
සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ  மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2015 ஒக்ேராபர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம 
பி. ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 7.30 p.m.., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until  1.30 p.m. on Friday, 09th October, 

2015. 
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[ගරු අනුරාධ ජයරත්න  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





නිෙව්දන : 
 උසස ් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් 

කිරීම 
 ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් 

කිරීම 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 

 සාමය, අධ්යාපනය, බලගැන්වීම සහ සංවර්ධනය උෙදසා වූ 
කීඩා ආයතනය (speed) (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 
අතුරලිෙය් රතන හිමි] - පළමු වන වර කියවන ලදී  

 අරුන්දික පනාන්දු සහන ෙසේවා සහ ෙගොඩ්පි පනාන්දු 
අනුසම්රණ පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම් ) - [ගරු ජානක 
වක්කුඹුර මහතා ] - පළමු වන වර කියවන ලදී  

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
    Committee on High Posts : Nomination of Members 
    Committee on Standing Orders : Nomination of 

Members 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Institute of Sport for Peace, Education, 

Empowerment and Development (SPEED) 
(Incorporation) – [The Hon. Athuraliye 
RathanaThero] – Read the First time 

 Arundika Fernando Relief Services and Godfrey 
Fernando Memorial Foundation (Incorporation) 
–[The Hon. JanakaWakkumbura] – Read the 
First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

நியமனம் 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

 சமாதானம், கல்வி, வ வளிப்  மற் ம் அபிவி த்திக்கான 
விைளயாட்  நி வகம் (SPEED) (கூட் ைணத்தல்) - 
[மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்] ‐ 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 அ ந்திக பர்னாந்  நிவாரண ேசைவகள் மற் ம் ெகாட்பிறி 
பர்னாந்  ஞாபகார்த்த மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) -   
[மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர] ‐ தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, අන්තර් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ "සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් සංගමය යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ විෙශේෂ 
වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ශී ලංකා මුහුදු තීරෙය් ඉන්දියානු ධීවරයන් නීති විෙරෝධී 

ෙලස මසුන් ඇල්ලීම 

ெபா நலவாய பாரா மன்றச் சங்கம்,அைனத் ப் பாரா மன்ற 
ஒன்றியம் மற் ம் 'சார்க்' பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
சங்கம் ஆகிய சங்கங்களின் ஒ ங்கிைணந்த விேசட ஆண் ப் 
ெபா க்கூட்டம் 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 இலங்ைக கடற்பரப்பில் இந்திய மீனவர்களின் சட்டவிேராத 

மீன்பி த்ெதாழில் 

JOINT SPECIAL ANNUAL GENERAL MEETING OF 
THE COMMONWEALTH PARLIAMENTARY 
ASSOCIATION, INTER PARLIAMENTARY 
UNION AND SAARC PARLIAMENTARIANS' 
ASSOCIATION 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Poaching by Indian Fishermen in Sri Lankan Waters 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 
I 
 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு   : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON HIGH POSTS: NOMINATION OF MEMBERS 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
128 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝගය සහ 2015 ඔක්ෙතෝබර් 08 වන 

දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත කර ගත් ෙයෝජනාව පකාරව 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් මතු සඳහන් මන්තීන් මාෙග් 
සභාපතිත්වය ඇතිව උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයින් වශෙයන් නම් කර ඇත. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

II 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව: 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
103 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව 

විසින්, මාෙග් සභාපතිත්වය ඇතිව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා සමඟ මතු සඳහන් මන්තීන් ස්ථාවර 
නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභිකයින් වශෙයන් නම් කර 
ඇත. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා 

ගරු අජිත් පී. ෙපර්රා මහතා 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i) 2014 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් කාර්ය 

සාධන වාර්තාව; සහ 

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා උද්භිද උද්යාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්ය ආයතනෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව. - [කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

ெதாி க் கு வின் அறிக்ைக 
REPORT OF THE COMMITTEE OF SELECTION  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පහත සඳහන් පරිදි ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් වාර්තාව  ෙමම ගරු 

සභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි.  

541 542  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

121 වන ස්ථාවර නිෙයෝග සහ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කර ඇති 
ෙයෝජනා පකාරව ඔබ කාරක සභාව විසින් ගෘහ්ය කාරක සභාව, ස්ථාවර 
නිෙයෝග කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව, වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව, මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ස්ථාවර 
කාරක සභා (ව්යවස්ථාදායක) සංයුක්ත විය යුතු ආකාරය සලකා බලා ඒ 
පිළිබඳව පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදි.  

1. ස්ථාවර නිෙයෝග 122, 123, 125, 126, 127 සහ 128ට අනුව කාරක 
සභාවන්ෙග් සංයුතිය පහත සඳහන් වන පරිදි විය යුතු යැයි ඔබ කාරක 
සභාව විසින් තීරණය කරන ලදි.  

 ගෘහ්ය කාරක සභාව - ගරු කථානායකතුමා සහ ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් නම් කළ යුතු තවත් මන්තීන් දස ෙදෙනකුෙගන් (10) සමන්විත 
විය යුතු අතර ගණපූරණය සභික මන්තීන් තිෙදෙනකු (03) විය යුතුය. 
 

 ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව - ගරු කථානායකතුමා, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා සහ 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් මන්තීන් දස 
ෙදෙනකුෙගන් (10) සමන්විත විය යුතු අතර ගණපූරණය සභික 
මන්තීන් තිෙදෙනකු (03) විය යුතු ය. 

 රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව - ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 
කරනු ලබන මන්තීන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුෙගන් (12) සමන්විත විය 
යුතු අතර ගණපූරණය සභික මන්තීන් හතර ෙදෙනකු (04) විය යුතු ය. 
 

 ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව - ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 
කරනු ලබන මන්තීන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුෙගන් (12) සමන්විත විය 
යුතු අතර ගණපූරණය සභික මන්තීන් හතර ෙදෙනකු (04) විය යුතු ය. 
 

 වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව - ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් 
කරනු ලබන මන්තීන් දස ෙදෙනකුෙගන් (10) සමන්විත විය යුතු අතර 
ගණපූරණය සභික මන්තීන් තිෙදෙනකු (03) විය යුතු ය. 
 

 මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව - ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
නම් කරනු ලබන මන්තීන් දස ෙදෙනකුෙගන් (10) සමන්විත විය යුතු 
අතර ගණපූරණය සභික මන්තීන් තිෙදෙනකු (03) විය යුතු ය. 
 

2. ස්ථාවර නිෙයෝග 116 - 120, 124ට අනුව කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද එකී 
කාරක සභාවන්ෙග් සංයුතිය පහත සඳහන් පරිදි විය යුතු යැයි ඔබ 
කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලදි. 

 ස්ථාවර කාරක සභා (ව්යවස්ථාදායක) -"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාව 
යනුෙවන් ද, "බී" ස්ථාවර කාරක සභාව යනුෙවන් ද හැඳින් විය යුතු 
ව්යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා ෙදකක් පත් කළ යුතු ය. 

  එක් එක් කාරක සභාව මන්තීන් පහෙළොස් ෙදෙනකුෙගන් (15) 
සමන්විත විය යුතු ය. යම් කිසි විෙශේෂ පනත් ෙකටුම්පතක් සලකා 
බැලීම පිණිස අතිෙර්ක වශෙයන් මන්තීන් පහෙළොස් ෙදෙනකු (15) ට 
ෙනොවැඩි ගණනක් එක් කාරක සභාවකට පත් කිරීමට 
කථානායකතුමාට බලය තිබිය යුතු අතර ගණපූරණය සභික මන්තීන් 
හතර ෙදෙනකු (04) විය යුතු ය.  

 

3. ස්ථාවර නිෙයෝග 128අ සහ 129(අ) හි කුමක් සඳහන් වුව ද උසස් 
නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාෙවහි සංයුති පහත සඳහන් පරිදි විය යුතු 
යැයි ඔබ කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලදි.  

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව - උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක 
සභාව ගරු කථානායකතුමා සභාපති වූ ද ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
නම් කරනු ලබන තවත් මන්තීන් ෙදොෙළොස් ෙකෙනකුෙගන් ද (12) 
සමන්විත විය යුතු අතර ගණපූරණය මන්තීන් හතර ෙදෙනකු(04) විය 
යුතු ය. 

 
 

එම වාර්තාව සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
இவ்வறிக்ைக சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered  that the said Report do  lie upon the Table. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් 

කළා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් 
කළ වාර්තා ගැන සාකච්ඡා කරන්න දින නියම කරන්න කියලා.  
පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත්, උදලාගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාවත් ලබා දුන්නාම  අපට ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්ය කියලා  මීට කලින් මා ෙමම ගරු සභාෙව් දී පකාශ කර 
තිෙබනවා.  

පක්ෂ නායකවරුන් මට කිව්වා,  කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් 
ආකාරෙයන් මීළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිය තුළ ෙමම වාර්තා ගැන 
විවාද කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා. එම නිසා  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාර්යාලෙයන් පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත්, උදලාගම 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත් ලබා ෙදනවා. එෙහත් ෙමම වාර්තා 
තවම සිංහල භාෂාවටයි, ෙදමළ භාෂාවටයි පරිවර්තනය කරලා 
නැහැ. මීළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය් දී  අපි ෙම් ගැන  විවාද 
කරනවා නම් අපිට ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
තිෙබන වාර්තා  තුන පමණයි.  මම දැන් කථානායකතුමා සමඟත් 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා ක ළා.   වුවමනා ආකාරෙයන් පිටපත් සකස් 
කරලා, ලබන අඟහරුවාදා මන්තීවරුන්ට භාර දුන්නාම 
බහස්පතින්දා, සිකුරාදා එය විවාද කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  
ඒ පිළිබඳව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්  අපි දැනුම් ෙදන්නම්. පධාන කාරණය වන්ෙන් 
විවාද කරලා අදහස් දැන ගන්න එකයි. එම නිසා -  [බාධා කිරීම්]  
All the English copies have come  here.  We have to take 
copies now.   

The Prime Minister's Office also helps to expedite it.  
At least the Party Leaders and others will get copies. 
Formally, we will submit them on Tuesday. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
I move, 
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"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.30 p.m. to 6.30 
p.m.. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 

 

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

 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

I 

සාමය, අධ්යාපනය, බලගැන්වීම සහ සංවර්ධනය 
උෙදසා වූ කීඩා ආයතනය (SPEED) (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
சமாதானம், கல்வி, வ வளிப்  மற் ம் 

அபிவி த்திக்கான விைளயாட்  நி வகம் (SPEED) 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

INSTITUTE OF SPORT FOR PEACE, EDUCATION, 
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT (SPEED) 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

"සාමය, අධ්යාපනය, බලගැන්වීම සහ සංවර්ධනය උෙදසා වූ කීඩා 
ආයතනය (SPEED) සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 

II 

අරුන්දික පනාන්දු සහන ෙසේවා සහ ෙගොඩ්ෆ ි
පනාන්දු අනුසම්රණ පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
அ ந்திக பர்னாந்  நிவாரண ேசைவகள் மற் ம் 

ெகாட்பிறி பர்னாந்  ஞாபகார்த்த மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ARUNDIKA FERNANDO RELIEF SERVICES AND GODFREY  
FERNANDO MEMORIAL FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

 "අරුන්දික පනාන්දු සහන ෙසේවා සහ ෙගොඩ්ෆි පනාන්දු අනුස්මරණ පදනම 
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය 
යුතු ය." 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා  ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පර්ලිෙම්න්තු ව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා මුහුදු තීරෙය් ඉන්දියානු ධීවරයන් නීති 
විෙරෝධී ෙලස මසුන් ඇල්ලීම 

இலங்ைகக் கடற்பரப்பில் இந்திய மீனவர்களின் 
சட்டவிேராத மீன்பி த்ெதாழில் 

POACHING BY INDIAN FISHERMEN IN SRI LANKAN WATERS 

 
[අ.භා. 1.36] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ඉන්දියානු ධීවරයින් නීති විෙරෝධී ෙලස ශී ලංකා මුහුදු තීරෙය් මසුන් 
ඇල්ලීම දිගින් දිගටම සිදු කරයි. ෙම් තත්ත්වය නිසා විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්හි ශී ලාංකික ධීවරයින් තම ජීවිකාව පවත්වාෙගන 
යා ෙනොහැකි ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දී ඇත. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
පවතින ෙමම පශ්නය විසඳීමට කඩිනම් පියවර ගත යුතු යැයි මම ෙම් 
සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ගත්ෙතොත් උතුරු පළාත, 
නැ ෙඟනහිර පළාත, ඒ වාෙග්ම වයඹ පළාෙත් ජීවිකාව කර ෙගන 
යන ලක්ෂ ෙදකකට වැඩි ධීවර ජනතාවක් ෙම් පශ්නය නිසා මහත් 
පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය අද ඊෙය් ඇති ෙවච්ච 
එකක් ෙනොෙවයි, වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය 
දිග්ගැස්ෙසමින් තිෙබනවා. ඒ ධීවරයින් තමන්ෙග් ගැටලුව විවිධ 
බලධාරින්ට කියලා තිෙබනවා. පළාත් සභාවල ධීවර 
අමාත්යවරුන්ට, මහ ඇමතිවරුන්ට, අදාළ නිෙයෝජිතයන්ට කියලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවර ඇමතිතුමාට, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
රෙට් පධාන පුරවැසියා වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අවස්ථා 
ගණනාවකදී ෙම් පශ්නය දැනුම් දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වන 
ෙතක් ෙම් පශ්නයට පැහැදිලි, සථ්ිර විසඳුමක් ලැබී නැහැ. ඒකට 
ඇත්තටම  ෙහේතු ගණනාවක් බලපා තිෙබනවා. ධීවරයන්ෙග් 
පශ්නයකට එහා ගිහිල්ලා රාජ්ය තාන්තික පශ්නයක් බවට පත් කර 
ෙගන, එක පැත්තකින් ෙද්ශපාලන වුවමනා එපාකම්වලට  ෙම් 
පශ්නය පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා. ඒක ලංකාව පැත්ෙතනුත් සිද්ධ 
ෙවනවා, ඉන්දියාව පැත්ෙතනුත් සිද්ධ ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් පාන්ත 
ෙද්ශපාලන අධිකාරය ෙම් පශ්නය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනා 
එපාකම් සඳහා පාවිච්චි කරමින් තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් විවිධ 
ෙද්ශපාලන ෙකොටස් ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතිව, ෙම් පශ්නය 
ඔඩු දුවන්න දීලා පැත්තකට ෙවලා බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ තමයි ෙම් ධීවරයින් ෙමවැනි ගැටලු ගණනාවකට 
මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් රටට අයත් 
වන්ෙන් ෙගොඩබිම විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රටට මුහුදත් අයිතියි. 
වර්ග කිෙලෝමීටර් පන්ලක්ෂ දහහත් දහසක මුහුදක් අපට අයිති 
ෙවනවා. ෙගොඩබිෙම් ඉඳලා සැතපුම් 200ක්, 230ක් ආසන්න දුර 
පමාණය ශී ලංකාෙව් භූමියට අයත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි                       
ශී ලංකාව කියලා කියන්ෙන් ෙගොඩබිම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
මුහුදත් එක්කයි. මුහුෙද් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාවටයි. ඒ 
පිළිබඳව ඉතිහාසෙය්දී විවිධ ජාත්යන්තර සම්මුතීන්වලට අපි 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් අපි ඒ සම්මුතීන්වලට අත්සන් කරලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙම් පශ්නය දැකලා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සම්මුතීන්වලට අනුව ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර 
අවස්ථා කිහිපයකදී සම්මුතීන් ගණනාවකට ආවා. අෙප් රෙට් 
භූමිෙය් අයිතිය පිළිබඳව එදා අත්සන් කරපු ඒ ගිවිසුම්වල ට අනුව 
අෙප් රෙට් මුහුදු සීමාව ෙකොයි වාෙග් ද; අක්ෂාංශ, ෙද්ශාංශ අනුව 
අපට අයිති මුහුදු සීමාව ෙමොකක්ද; ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාව 
ෙමොකක්ද; ධීවර කටයුතු කරන්න අවසර තිෙබන්ෙන් කුමන මුහුදු 

සීමාෙව් ද කියන එක ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
1974 ජුනි මස 26වැනි දා ශී ලංකාෙව්දීත්, 28වැනි දා ඉන්දියාෙව් 
දිල්ලි නගරෙය්දීත් අත්සන් කරපු ඒ ගිවිසුම- "Agreement 
between Sri Lanka and India on the Boundary in Historic 
Waters between the two Countries and Related Matters '' -
අනුව ඉතා පැහැදිලිව අක්ෂාංශ, ෙද්ශාංශ සහිතව අෙප් මුහුදු සීමාව 
නම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ගිවිසුෙම් Article 4 හි ඉතා පැහැදිලිව 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා:  

“Each country shall have sovereignty and exclusive jurisdiction and 
control over the waters, the islands, the continental shelf and the 
subsoil thereof, falling on its own side of the aforesaid boundary.” 

ෙම් ගිවිසුෙම් Article 4හි අෙප් sovereignty එක ගැන ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1976 වසෙර්දී 
මන්නාරම් ෙදෝණිය සහ ෙබංගාල ෙබොක්ක පිළිබඳව ශී ලංකාව සහ 
ඉන්දියාව අතර නැවත එකඟතාවක් ඇති කර ගත්තා. එහි Article 
5හි ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා: 

"(1) Each Party shall have sovereignty over the historic waters and 
territorial sea, as well as over the islands, falling on its side of 
the aforesaid boundary. 

(2) Each Party shall have sovereign rights and exclusive 
jurisdiction over the continental shelf and the exclusive 
economic zone as well as over their resources, whether living 
or non-living, falling on its side of the aforesaid boundary.  

(3) Each Party shall respect rights of navigation through its 
territorial sea and exclusive economic zone in accordance with 
its laws and regulations and the rules of international law." 

1974 වසෙර් දී ඇති කර ගත් ෙම් එකඟතාවට අනුව අෙප් 
sovereignty එක ගැන ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
රටවල් ෙදෙකහිම ස්ෛවරීත්වය - sovereignty එක- ගැන සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1976 වසෙර්දී මන්නාරම් ෙදෝණිය 
සහ ෙබංගාල ෙබොක්ක පිළිබඳව ශී ලංකාව සහ ඉන්දියාව නැවත 
එකඟතාවක් ඇති කර ගත්තා. ඒ එකඟතාවට අනුවත් ෙම් කියන 
කරුණු පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ෙම් පශ්නෙය් පළමු වැනි 
ෙකොටස වන්ෙන් රෙට් ස්ෛවරීත්වය පිළිබඳ පශ්නයයි. අෙප් රෙට් 
භූමිය, අෙප් රට වෙට්ට තිෙබන මුහුද අයිති අෙප් රෙට් ජනතාවට. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඒ අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් මුහුද සහ ෙගොඩ බිම පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතිය 
අපට තිෙබනවා. අද ෙම් ඉන්දියානු ධීවරයන් නීති විෙරෝධී විධියට 
අෙප් මුහුදු සීමාවට ඇවිල්ලා ධීවර කටයුතුවල ෙයදීෙමන් 
පළමුෙවන්ම අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවයට හානි සිදු කරමින් 
සිටිනවා.   

අෙප් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරන්න තමයි, අපි ආණ්ඩු පත් 
කරන්ෙන්. ඒ ආණ්ඩුවල පධාන වගකීම තමයි, රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය සහ ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරන එක. 
එතැනදී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ද, UNP ද, ෙමොන පක්ෂය ද, 
ෙමොන ආණ්ඩුව ද කියන එක ෙනොෙවයි, වැදගත් වන්ෙන්. ෙමොන 
ආණ්ඩුව වුණත් රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ස්ෛවරීත්වය 
ආරක්ෂා කරන්න ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුව බැඳී සිටිනවා. 
ඒක තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 27(3) අනු ව්යවස්ථාෙව් 
තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීභාවය රජය විසින් ආරක්ෂා කළ 
යුතු බව එහි ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පළමුෙවන් ම ෙම් අෙප් භූමිෙය් 
අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමට රජය වහාම මැදිහත්වීමක් අත්යවශ්ය 
ෙවනවා. අපි දැක්කා, අවස්ථා කිහිපයකදී ෙදරෙට් රාජ්ය 
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නායකයන් ෙම්වා ගැන කථා කළ බව. ලංකාෙව් 
ජනාධිපතිවරෙයකු, අගමැතිවරෙයකු ඉන්දියාවට ගියාම, 
එකඟතාවන්ට අත්සන් කරනවා; අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් 
කරනවා. හැබැයි, ඒ කිසිදු අවෙබෝධතා ගිවිසුමකින් ෙහෝ 
එකඟතාවකින් ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ඇවිල්ලාත් නැහැ. අෙප් 
රෙට් ස්ෛවරීත්වය ආරක්ෂා කරන්න අෙප් ආණ්ඩුවලට හැකියාව 
ලැබිලාත් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් භූමිෙය් සහ මුහුදු සීමාෙව් 
සිතියම මා සතුව තිෙබනවා. ෙම් සිතියමට අනුව වර්ග කිෙලෝමීටර් 
පන්ලක්ෂ දහහත්දහසක මුහුද අපට අයිතියි. ඒ වාෙග්ම 
කිෙලෝමීටර් ෙදසීයක දුර පමාණයට තිෙබන මුහුද අපට අයිතියි. 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, දකුණු පළාෙත් සහ බස්නාහිර පළාෙත් ඒ 
අපට අයිති මුහුදු සීමාව හරියට ලකුණු කර තිෙබනවා. නමුත් 
උතුරු පළා ත පැත්ෙතන් ඉන්දියාව අෙප් රටට ආසන්නෙය් පිහිටා 
තිෙබන නිසාම ෙම් සම්බන්ධව අවෙබෝධයකට, එකඟතාවකට 
එන්න සිදු වුණා. ඒ එකඟතාව අනුව තමයි අපි boundary marks 
හැදුෙව්; ඒ සීමාවන් හැදුෙව්. ඒ සීමාවන් නම් කර, ඒ සීමාෙවන් 
ෙමහා ශී ලංකාවට අයිතියි; ඒ සීමාෙවන් එහා ඉන්දියාවට අයිතියි; 
එතැනින් එහා ටික මාලදිවයිෙන් මුහුදු සීමාව කියා අපි නම් කර 
තිෙබනවා. ඒක ජාත්යන්තරව පිළිගත්ත සම්මුතියක්.  

 ගරු කථානායකතුමනි, යම් කිසි ධීවරයකු ඉන්දියානු මුහුදු 
සීමාව ඉක්මවා ශී ලංකාෙව් මුහුදු සීමාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම්, 
ඒක එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් ආගමන විගමන නීතිය 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ආගමන විගමන නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම 
පමණක්ම ෙනොෙවයි, 1979 සම්මත වුණු විෙද්ශ ධීවර                           
යාතා සම්බන්ධ පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් ද ෙවනවා. එෙහම 
ගත්ෙතොත්, එක පැත්තකින් ඔවුන් තමන්ෙග් භූමිෙය් සීමාව 
ඉක්මවා අෙප් රටට ඇතුළු වනවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් නීති විෙරෝධී 
ධීවර ආම්පන්න පාවිච්චි කරමින්, ධීවර ෙබෝට්ටු පාවිච්චි කරමින් 
අෙප් මුහුදු සීමාෙව් මත්ස්ය සම්පත ඩැහැ ෙගන යනවා. ෙකටිෙයන්  
කියනවා නම්, ඔවුන් ඇවිල්ලා ලංකාවට අයිති මුහුදු සීමාෙව් 
තිෙබන මත්ස්ය සම්පත අද මං ෙකොල්ල කනවා. ෙගදරට ඇවිල්ලා  
මුට්ටිෙය් තිෙබන බත් ටික කාලා යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙමවැනි ෙදයක් කරද්දී ෙම් කටයුත්ත නතර 
කරන්න තවමත් අෙපොෙහොසත් වුෙණ් ඇයි? ෙම්ක තමයි පධාන 
පශ්නය වන්ෙන්.  

ඇත්තටම, රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරන්න වාෙග්ම 
ධීවරයින්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුවට හැකියාවක් 
තිබිය යුතු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පළමුෙවන් 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට ෙමහි පධාන වගකීමක් තිෙබනවා. රෙට් 
ෙසේනාධි නායකයාට; ජනාධිපතිවරයාට. රෙට් ස්ෛවරීභාවය 
ආරක්ෂා කිරීෙම් විධාන, නිෙයෝග නිකුත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් 
ඔහුටයි.  ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් 2 වැනි දා උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර ධීවරෙයෝ ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාව මුණ ගැහුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකාෙව් නාවික හමුදාව වීඩිෙයෝ පට ෙගනැවිත් 
ඉන්දියානු ධීවරයන් ෙකොෙහොමද අෙප් සීමාව ආකමණය කර ධීවර 
කටයුතුවල ෙයෙදන්ෙන් කියන එක සජීවීව  ජනාධිපතිතුමාට 
ෙපන්නුවා. ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක දැකලා විස්මයට පත් වුණා. 
විස්මයට පත් ෙවලා ඒ ෙවලාෙව්ම නිෙයෝගයක් දුන්නා, ඒ එන 
ඉන්දියන් ධීවරයන්ව වහාම අත් අඩංගුවට ගන්න කියා. හැබැයි, 
ඒක හුදු පකාශයක් පමණයි. ඒ පකාශය නිසා ඉන්දියානු ධීවරයන් 
ලංකාෙව් සීමාවට එන එක නතර වුෙණ් නැහැ; ඒ අය අත් 
අඩංගුවට ගන්න එක ඒ ආකාරෙයන්ම පාෙයෝගිකව සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා එවැනි පකාශ අපි දැකලා තිෙබනවා.  
ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ආරක්ෂක ඇමතිවරු විවිධ 
අවස්ථාවලදී එවැනි පකාශ කර තිෙබනවා. නමුත් එය පෙයෝගිකව 
භාවිතයට නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පළමුවන පශ්නය ෙමයයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමය අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක්; 
ස්ෛවරීත්වය පිළිබඳ පශ්නයක්.  ඒ ස්ෛවරීත්වය ආරක්ෂා කර 
ගන්න රාජ්ය පාලකෙයෝ අසමත් වීම ඇත්තටම ලජ්ජාවට 
කාරණාවක්. ඔවුන්ට අපි අවධාරණය කරනවා, ෙම් ෙයෝජනාව  
හරහා  කඩිනම් කියා මාර්ග අරෙගන, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අපි අත්සන් කළ සම්මුතීන්වලට අනුව අෙප් භූමි 
සීමාව, මුහුදු සීමාව ආරක්ෂා කර ගන්න වහාම කටයුතු කළ යුතුයි,  
ඒ සඳහා මැදිහත්වීමක් අත්යවශ්ය ෙවනවා කියන එක.  

ෙදෙවනි පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි,  ධීවරයන්ව 
අද අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් ආගමන විගමන නීතිය යටෙත්යි. පසුව 
ඒ සම්බන්ධෙයන් 1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා  විගාමික 
පනෙත් 45වන පරිච්ෙඡ්දය අනුව නඩු පවරනවා. ඒ පරිච්ෙඡ්දෙය් 
ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒෙක් තිෙබන්ෙන් සීමාව ඉක්මවා, ඒ 
කියන්ෙන් ඉන්දියානු සීමාව ඉක්මවා ශී ලංකාෙව් සීමාවට ඇතුළු 
වීම වරදක් කියායි. ඒ වරදට අදාළව ඒ ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට 
ගන්නවා, ධීවරයන්ව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ටික 
දවසක් යන ෙකොට ආගමන විගමන නීතිය අනුව ඒ ෙබෝට්ටු රඳවා 
ගන්න බැහැ. ඇත්තටම ෙබෝට්ටු රාජසන්තක කරන්නත් බැහැ. ඒ 
නීතියට එෙහම බලයක් නැහැ. සීමාව ඉක්මවා ෙමහාට ආෙවොත් 
ඒකට අදාළ දඩ ෙගවීම් කර නැවත ඔවුන්ව නිදහස් කරනවා.  

ඇත්තටම හැම දාම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ආගමන විගමන නීතියට 
අනුව අත් අඩංගුවට ගත් අය පවා ෙද්ශපාලන වුවමනා එපාකම් 
මත නිදහස් කරන එකයි. මෑතකදීත් අගමැතිතුමා ඉන්දියාවට යන 
ෙකොට 16 ෙදනකු නිදහස් කළා. හැබැයි ඉන්දියාව? ෙම් වාෙග් 
රාජ්ය තාන්තික ගනු - ෙදනුවක් වන ෙවලාවට ඉන්දියාවත් කිහිප 
ෙදනකු නිදහස් කරනවා. එච්චරයි. හැබැයි ඒක ෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ආගාමික හා විගාමික ආඥා පනතට 
අනුව අත් අඩංගුවට ගැනීමත් ඇත්තටම ෙත්රුමක් නැති ෙදයක්.  

අෙප් රෙට් සම්මත කරපු නීතියක් තිෙබනවා, 1979 අංක 59 
දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) පනත. 1979 
අංක 59 දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) 
පනතට අනුව ඒ ෙබෝට්ටුව අත් අඩංගුවට ගන්න, අවශ්ය නම් ඒ 
ෙබෝට්ටුව රාජ සන්තක කරන්න අපට පුළුවන්; අපට හැකියාව 
තිෙබනවා. අද එෙහම ෙදයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. මා අහන 
පශ්නය ෙමයයි. අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් නීතිය කියාවට නඟන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? ධීවර ඇමතිතුමා විධියට ෙම් නීතිය ආෙද්ශ කරන්න අදාළ 
බලධාරින් දැනුවත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙමොකද, navy 
එෙකන් ෙම් ධීවරයන්ව අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ 
 ඉස්ෙසල්ලාම භාර ෙදන්ෙන් අදාළ කලාප භාර ධීවර 
අධ්යක්ෂවරයාටයි. ධීවර අධ්යක්ෂවරයා මඟින් තමයි ඒ අදාළ 
ෙචෝදනාවලට අනුව ෙපොලීසිය හරහා උසාවියට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ධීවර අමාත්යාංශයට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා, 1979 අංක 59 දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු 
විධිමත් කිරීෙම්) පනතට අනුව කටයුතු කරන්න කියලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටින්න. නීතිපතිවරයා ෙමයට 
මැදිහත් වන්ෙන්ත් නැහැ, අධිකරණ ඇමතිවරයා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්ෙන්ත් නැහැ, රාජ්ය නායකෙයෝ ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්ෙන්ත් නැහැ. ඇයි ඒ? ෙම්ක තුරුම්බුවක් විධියට පාවිච්චි 
කරනවා; ෙද්ශපාලන තුරුම්බුවක් කර ගන්නවා. ඒ ෙද්ශපාලන 
තුරුම්බුව පාවිච්චි කරන්ෙන්, එෙහේට යන ෙකොට, ෙමෙහේට එන 
ෙකොට කවුරුන් ෙහෝ නිදහස් කරලා, ෙදරට අතර ෙවන ෙවන deal 
දමා ගන්නයි. එයින් තැෙළන්ෙන්, ෙපොඩි ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් 
අහිංසක ධීවර ජනතාවයි. 

ඇත්තටම ගත්ෙතොත්,  අද ෙම් පශ්නය තමිල්නාඩුෙව් මහ 
ඇමතිවරිය - ෙජයලලිතා ෙජයරාම්- ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 

549 550 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරෙගන තිෙබනවා. එතුමිය කියනවා, ෙම් පශ්නය මානුෂීය 
පශ්නයක් කියලා. මානුෂීය පශ්නයක් කියලා එතුමිය කියනවා නම්, 
එතුමියෙග් කට වහන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්ත් ආගමන විගමන 
පනත අනුව අත් අඩංගුවට ගැනීෙමන් ෙනොෙවයි. ෙමොකද අපි 
දන්නවා, ෙම් ඉන්දීය ධීවරෙයෝ කිව්වාට ඒ අය ඇත්තටම ධීවරෙයෝ 
ෙනොෙවයි කියලා. ඒ ෙටෝලර් යාතාවල අයිතිකාරෙයෝ 
තමිල්නාඩුෙව් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ; තමිල්නාඩුෙව් මහා පරිමාණ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිතවත්තු. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ යාතාවල 
එන්ෙන් කුලියට වැඩ කරන අය. ඒ කුලියට වැඩ කරන අය 
ෙබෝට්ටුවට පටවලා එවනවා. ලංකාෙව් මුහුදු සීමාව ඉක්මවා 
ගිෙයොත් -ආකමණය කෙළොත්- එක කුලීකරුෙවකුට ඉන්දියානු 
රුපියල් 500ක් ෙදනවා. ඒ කුලීකරුවන් ඒ රුපියල් 500 ගන්න 
තමයි -ඒ දවෙසේ පඩිය ගන්න තමයි- අද ෙම් ෙටෝලර් යාතාවල 
එන්ෙන්. ඔවුන්  ෙම් ෙබෝට්ටුවල අයිතිකාරයන් ෙනොෙවයි.  

1979 විෙද්ශීය ධීවර යාතා පනතට අනුව අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙතොත් ඒ අත් අඩංගුවට ගන්න කුලීකරුවන්ව රඳවා ගන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඒ කුලීකරුවන්ව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. අත් 
අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් ෙබෝට්ටු; ඒ ෙබෝට්ටුෙව් කපිතාන්වරයා; ඒ 
ෙටෝලර් යාතාෙව් කපිතාන්වරයා. ඒ ෙබෝ  ට්ටුව සහ 
කපිතාන්වරයාව අත් අඩංගුවට අරෙගන උසාවියට ඉදිරිපත් කළාම 
ඒ පනෙත් තිෙබන නීතියට අනුව ෙබෝට්ටු අයිතිකාරයා එන්න ඕනෑ 
ෙබෝට්ටුව අරෙගන යන්න. අන්න එතෙකොට තමයි ඉන්දියාෙව් 
තමිල්නාඩු ෙද්ශපාලනඥයාෙග් ඇහැ ඇෙරන්ෙන්. ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයා තමයි අයිතිකාරයා. ඒ ෙද්ශපාලනඥයාට -
අයිතිකාරයාට- සිදු ෙවනවා ෙමෙහේ උසාවිෙය් ෙපනී ඉඳලා 
ෙබෝට්ටුව ගන්න; එෙහම නැත්නම් ෙබෝට්ටුව අත අරින්න. දැන් 
ඒක සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් දකුණු ඉන්දියාෙව් 
ඉන්න ඇත්තටම දවෙසේ පඩියට වැඩ කරන කම්කරුවන් කුලී 
පදනම මත ධීවර කටයුතු කරන්න ඇවිල්ලා අෙප් මුහුදු සීමාව 
උල්ලංඝනය කිරීම නිසා ෙමෙහේ අත් අඩංගුෙව් මාස ගණන් ඉන්න 
එකයි. ඒක තමිල්නාඩුෙව් ෙද්ශපාලනඥයාට දැෙනන්ෙන් නැහැ. 
තමිල්නාඩුෙව් ෙජයලලිතා ඒක ෙවනම  ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
විධියට පාවිච්චි කර ගන්නවා. ෙමොකද, එතුමියෙග් ෙගෝල බාලයන් 
ෙහෝ එතුමියෙග් කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ඒ අහු වන්ෙන්; අත් 
අඩංගුවට පත් වන්ෙන්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ෙම් විධියට අත් 
අඩංගුවට පත් වන්ෙන් අහිංසක කුලීකරුවන්. ඒ නිසා කිසිම 
ආකාරයකින් ෙම් එන ඉන්දියානු ධීවරයන්ව අත් අඩංගුවට ගන්න 
ඕනෑත් නැහැ; රඳවාෙගන ඉන්න ඕනෑත් නැහැ. දවසින් ෙදෙකන් 
නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අයව අත් අඩංගුවට ගන්න ෙවනවා. 
හැබැයි, මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් රඳවාෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. 
ෙම් පනතට අනුව ඒ ධීවර කාර්මිකයන් නිදහස් කරන්න පුළුවන්. 
ෙබෝට්ටුව සහ කපිතාන්ව තියාෙගන ෙබෝට්ටුෙව් අයිතිකාරයාට 
උසාවිෙය් ෙපනී ඉන්න කියලා නිෙයෝගයක් දුන්ෙනොත්, ෙම් 
පශ්නයට මීට වඩා යම් ඉදිරි පියවරක් තියන්න පුළුවන්.  

අධිකරණ අමාත්යාංශය, ධීවර අමාත්යාංශය ෙම් පනතට අනුව 
කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? තවමත් ආගමන විගමන නීතිය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් ඇයි? එ ෙහම පාවිච්චි කරන්ෙන් අර මම කියපු 
ෙද්ශපාලන ගනු ෙදනු සඳහායි කියන එක තමයි අපට 
ෙපෙනන්ෙන්. උතුෙර් ධීවරයින් කල්පනා කරන්ෙන්ත් එෙහමයි. 
ෙජයලලිතා ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙම් ෙවන ෙකොට නෙර්න්ද ෙමෝදිට 
ලියුම් 16ක් යවා තිෙබනවා. ඉන්දියානු ධීවරයන් ලංකාෙව්දී අත් 
අඩංගුවට ගත්තාම, පශ්න ඇති වුණාම ලියුම් 16ක් යවා තිෙබනවා. 
හැබැයි, උතුෙර් මහ ඇමතිවරයා එක ලියුමක්වත් ජනාධිපතිවරයාට 
එවා නැහැ. ඇයි, එෙහම කරන්ෙන්? එතැන පැහැදිලිව ෙද්ශපාලන 
ගනු - ෙදනුවක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක වැරැදියි. ෙම්ෙකන් අර 
අහිංසක ධීවරයන් තමයි තැෙලන්ෙන්.  

උතුෙර් ධීවර ඇමතිවරයා, එෙහම නැත්නම් රෙට් පධාන ධීවර 
ඇමතිවරයා ෙම්ක රෙට් පධානතම පශ්නයක් ෙසේ සලකන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්ක උතුර, නැ ෙඟනහිර සහ වයඹ පළාත්වලට 
සීමා වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක රෙට් පශ්නයක්. නීතිය 
කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන්, ඒකට මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
ෙවන නීතියක් පාවිච්චි කරලා, ඒ අයව නිදහස් කරන්න තුරුම්පු 
විධියට ෙම්කට ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් 
කළ යුතුය, ආගමන විගමන නීතියට අනුව නඩු දමන එක නතර 
කළ යුතුය කියන එක මා අවධාරණය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට 
ඉතා සැලකිය යුතු වගකීමක් තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා තමයි ෙම් ගිවිසුම් පකාර ඉන්දියානු රජයත් 
එක්ක කටයුතු කරන්න කියන බලපෑම කළ හැක්ෙක්. විෙද්ශ ධීවර 
යාතා ලංකාෙව් සීමාවට ඇවිල්ලා නීති විෙරෝධිව කටයුතු කරනවා 
නම්, එක්සත් ජාතින්ෙග් සම්මුති අරෙගන ගිහින්, ධීවර පනත 
අරෙගන ගිහින්,  ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අණපනත්, නීති 
පිළිබඳව ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා පැහැදිලි, ඍජු තීන්දුවක් 
ගන්න විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට පුළුවන්. හැබැයි විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය එය කරන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ෙමය ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සම්මුති ගැන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය දන්ෙන් නැහැ 
කිව්ෙවොත්, එය අසත්යයක්. ඒ අය ඒ ගැන දන්නවා. දැනෙගන එය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ, එතැන ෙද්ශපාලන 
ගනුෙදනුවක් තිෙබන නිසායි. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් ෙම් වගකීම පැහැර හැරීම පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පළමුව, රෙට් සෛ්වරීභාවයට හානි පැමිෙණද්දී 
ආරක්ෂක අමාත්යවරයා ඒ පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් නැහැ; 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ; නිෙයෝග ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ස්ෛවරීත්වයට හානියක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙදවනුව, අධිකරණ අමාත්යවරයාත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යවරයාත් ෙම් තිෙබන අණ පනත් කියාවට 
නඟන්ෙන් නැතිව ෙවනත් අහක යන පනතකට අනුව නඩු 
දමනවා. නඩු දමලා ඉන්දියානු ධීවරයන් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. 
එෙහම අත් අඩංගුවට ගත්තාම ෙජයලලිතා එය පශ්නයක් 
කරගන්නවා. පශ්නයක් කරෙගන, ෙජයලලිතා කියනවා, "ෙමය 
මානුෂීය පශ්නයක්" කියලා. එවිට ෙමය රටවල් ෙදක අතර 
පශ්නයක් ෙවනවා. ෙමය රටවල් ෙදක අතර පශ්නයක් ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඉන්දියානු ධීවරයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ 
ෙනොකර ඉන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, උෙද් අත් අඩංගුවට 
අරෙගන හවස නිදහස් කරන්න පුළුවන්. එෙහම කෙළොත්, 
''මානුෂීය පශ්නය''  කියන කාරණය ෙජයලලිතාට කථා කරන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. හරි සරල කමෙව්ද තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. එෙසේ පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්, අර කියපු ෙද්ශපාලන කාරණාව හින්දායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සහ විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යවරයා ගත් කියා මාර්ග ෙමොනවාද; ඉදිරිය ෙවනුෙවන් ගත් 
කියා මාර්ග ෙමොනවාද? දැන් ෙදපැත්ෙත්ම රාජ්ය නායකයන් 
කරන්ෙන්, ෙම් පශ්නය ධීවරයන්ට පවරා තිෙබන එකයි.  
ඉන්දියානු ධීවරයන්ට කියනවා, "ශී ලංකාෙව් ධීවරයන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්න" කියලා. එතෙකොට ධීවරයන් ෙවන ෙවනම පශ්න විසඳා 
ගන්නවා නම්, ෙමොකටද ආණ්ඩුවක්? ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුවත් 
ෙමොකටද? ලංකාෙව් ආණ්ඩුවත් ෙමොකටද?  ෙම් රටවල් ෙදකටම 
ආණ්ඩු ෙදකක් තිෙබන්ෙන්, ඒ ආණ්ඩු මැදිහත්ෙවලා රාජතාන්තික 
වශෙයන් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්නයි. ඒක දිල්ලියයි ෙකොළඹයි අතර 
එන්න ඕනෑ එකඟතාවක්. එෙහම නැතුව  ඒක තමිල්නාඩු ධීවරයන් 
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සහ යාපන ය, කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් ධීවරයන් අතර ඇති වන 
එකඟතාවක් ෙනොෙවයි. එෙහම එකඟතාවන් පවා පසු ගිය කාලෙය් 
අත්සන් කළා. ශී ලංකාෙව් ධීවර සමිති සහ තමිල්නාඩු ධීවර සමිති 
එකතු ෙවලා එකඟතාවලට අත්සන් කළා. හැබැයි, ෙදරෙට්ම රාජ්ය 
නායකයන් කිව්වා, "ඒ එකඟතා පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා.  
ඉන්දියානු ආණ්ඩුව කිව්වා, අපි භාර ගන්ෙන් නැහැ කියලා.                     
ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව  කිව්වා අපිත් භාර ගන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙම්ක මීට කලින් වුණ ෙදයක්. විවිධ අවස්ථාවලදී ධීවර 
ඇමතිවරයා මාධ්යවලින් කියනවා මම දැක්කා, "දැන් අපි පශ්නය 
විසඳනවා; අපි ඉන්දියානු ධීවරයන්ට කියලා තිෙබනවා;  ලංකාෙව් 
ධීවර සමිතිවලට කියලා තිෙබනවා;  සාකච්ඡා පවත්වනවා; අපිත් 
මැදිහත් ෙවනවා;  එකඟතාවට එනවා;  ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා." 
කියලා.  ෙම්වා කලින් කළා.  ඒ ගිවිසුම් අත්සන් කරලා, අන්තිමට 
ආණ්ඩු ෙදකම කිව්වා ෙම් ෙකොෙහේවත් යන ධීවර සමිති අත්සන් 
කරන ලද ගිවිසුම් අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා ෙම් පශ්නෙයන් මඟහරින්න, ෙම් 
පශ්නෙයන් කර අරින්න,  ෙම් පශ්නය ධීවරයන්ට පවරා ආණ්ඩුව 
අනිත් පැත්ත බලාෙගන ඉන්න එක වැරැදියි. ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්.  ඒ නිසා වහාම ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා කටයුතු 
කරන්න ආණ්ඩුවට බැඳීමක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු ආණ්ඩුව සහ         
ශී ලංකා ආණ්ඩුව අතර එදා අපි අත්සන් කරපු ජාත්යන්තර 
සම්මුතිවලට අනුව, ඒ ගිවිසුම්වලට අනුව කටයුතු කරන්න අවශ්ය 
කරන ඍජු තීන්දු තීරණ ගන්න ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට වගකීමක් 
තිෙබනවා.   

ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් පශ්නය නිසා මහත් 
පීඩාවට පත්ෙවන විශාල ධීවර ජනතාවක් ඉන්නවා. විෙශේ ෂෙයන්ම 
යාපනය දිස්තික්කෙය් ෙනඩුන්තිව්, කෙරයිනගර්, මාදහල්, 
 ෙතොණ්ඩමන්ආරු, ෙප්දුරුතුඩුව, කට්ටකාඩු, ෙවත්තිෛලෙක්නි 
වාෙග්ම මන්නාරම දිස්තික්කෙය් තෙලයිමන්නාරම, ෙප්සාෙලයි, 
පුදුකුඩිඉරිප්පු, එරික්කලම්පිට්ටි, ෙවඩිතලතිව්, තාල්පාඩු, අරිප්පු, 
සිලාවතුර, මුල්ලිකුලම් කියන පෙද්ශවලින් තමයි ඉන්දියානු 
ධීවරයින් ඇවිල්ලා වැඩිපුරම අෙප් රෙට් මාළු සම්පත ඩැහැෙගන 
යන්ෙන්.  කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය කියන්ෙන් ෙනොගැඹුරු මුහුදක් 
තිෙබන පෙද්ශයක්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ මුහුෙද් විශාල මත්ස්ය 
සම්පතක් තිෙබනවා. අෙප් රටට විශාල ආදායමක් උපදවන්න 
පුළුවන්, අපනයනය කරන්න පුළුවන් ඉස්ෙසෝ, දැල්ෙලෝ, මුහුදු 
කූඩැල්ෙලෝ වැනි වටිනා මත්ස්ය සම්පත් ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබනවා.  

කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් මණ්ඩතිව්, පාලතිව්, ඉරනතිව්, 
නාච්චිකුඩා, කීරිකුඩා, පල්ලිකුඩා කියන පෙද්ශ අද ඉන්දියානු 
ධීවරයන් ආකමණය කරලා තිෙබනවා. සඳුදාට, බදාදාට, 
ෙසනසුරාදාට - සතිෙය් දවස් තුනක් - ෙබෝට්ටු 1,000ක්, 1,500ක් 
විතර එනවා. ෙම් දවස්  තුෙන්ම දවසකට ඉන්දියාෙව් සිට ලංකාවට 
ෙටෝලර් යාතා 1,000ක්, 1,500ක් විතර එනවා. ඇවිල්ලා ෙම් 
පෙද්ශවල තිෙබන මත්ස්ය සම්පත ඩැහැෙගන යනවා. ඒ ෙටෝලර් 
යාතා එන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට pair trawling system එක 
දාෙගන. ඒ කියන්ෙන් ෙටෝලර් ෙදකක් එකට ළඟින් ඇවිල්ලා,-  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

පහක කාලයක්  තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ෙටෝලර් යාතා ෙදෙකන් ඒ අතර මැද තිෙබන සියලු මත්ස්ය 

සම්පත හූරාෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජලජ ජීවීන්, 

අනිකුත් ස්වභාවික සම්පත් සියල්ල හූරාෙගන යනවා. ඒ  pair 
trawling system එෙකන් එක පැත්තකින් මුහුදු පරිසරයට හානි 
වනවා. තවත් පැත්තකින් මත්ස්ය සම්පත සම්පූර්ණෙයන් 
හූරාෙගන යනවා. එතැන සියයට පහෙළොවක් විතර තමයි අර 
කියන ඉස්ෙසෝ, දැල්ෙලෝ වාෙග් වටිනා මත්ස්ය සම්පත් 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඉතිරි සියයට අසූපහම මුහුදට 
අතහැරලා විනාශ කරලා යන පුංචි මත්ස්ය සම්පත තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාම අෙප් පුංචි ෙබෝට්ටු තිෙබන උතුෙර් 
ධීවරයන්ට, වයඹ පළාෙත් ධීවරයන්ට අද මුහුදු රස්සාව කර ෙගන 
යන්න බැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, හරියටම කියනවා නම් ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් එකක් ඇවිල්ලා අෙප් රෙටන් එක දවසකට රුපියල් 
40,000කට ආසන්න මාළු සම්පතක් ඩැහැ ෙගන යනවා. ඒ විධියට 
දවස් තුනට 1,500 ඒවා තුනක් එනවා. සතියකට, මාසයකට, 
අවුරුද්දකට ගත්තාම ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රටට මත්ස්ය 
සම්පත අහිමි වනවා ෙකෝටි 864ක පමාණයක්. ෙකෝටි 864ක 
මත්ස්ය සම්පතක් අෙප් රෙටන් ඉන්දියානු ධීවරයන් අරෙගන 
යනවා. එක පැත්තකින් ෙම්ක අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කඩා 
වැටීමට ෙහේතුවක්. අෙප් අපනයන ආදායම අඩු ෙවනවා. එය අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට බලපානවා. අෙනක් පැත්ෙතන් රාජ්ය තාන්තික 
වශෙයන් රටවල් ෙදක අතර ගැටලු මතු වනවා. ඒ නිසා  
ආර්ථිකයට සිදු වන බලපෑම, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය බිඳ වැටීම 
විතරක් ෙනොෙවයි, රටවල් ෙදක අතර පශ්න මතු ෙවන්නත් ෙමය 
බලපා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, නාවික හමුදාෙවන් ලබා ගත් 
සැටර්ලයිට් ඡායාරූප  මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ඉතා පැහැදිලි 
ෙවනවා,  සවස 4 වන ෙකොට ඉන්දියානු සීමාෙවන් ඒ ෙබෝට්ටු ටික 
එනවා. ඉන්දියානු සීමාව පැනලා රාතී 8 වන ෙකොට ලංකාෙව් 
සීමාවට ඇතුළු වනවා. පාන්දර වන ෙකොට නැවත ලංකාෙව් 
සීමාෙවන් ඒ ෙබෝට්ටු ටික ඔක්ෙකෝම එහාට යනවා. ෙම් නාවික 
හමුදාෙවන් ලබා ගත් ඡායාරූපවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
විශාල ෙබෝට්ටු පමාණයක් එකවර එනවා. ෙම් තත්ත්වය පාලනය 
කරන්න නාවික හමුදාවට නිෙයෝග ෙදන්ෙන් නැහැ. සතියකට 
ෙබෝට්ටුවක් ෙදකක් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. හැබැයි, ආපහු 
කියනවා ඒවා නිදහස් කරන්න කියලා. නාවික හමුදාෙවන් 
ජනතාවට කියන්ෙන්, "අපට නිෙයෝග එන්ෙන් නැහැ, අපට බලය 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා අපට ෙම් ෙද් කරන්න බැහැ" කියන 
එකයි. නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින්ට නිවැරදි නිෙයෝග එනවා නම්, 
නීතිය කියාත්මක වනවා නම් ෙම් තත්ත්වය ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
අද ෙම් පශ්නය නිසාම එක පැත්තකින් යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, 
මුලතිව්, තිකුණාමලය, පුත්තලම දිස්තික්ක ඇතුළු සමස්ත උතුරු 
නැ ෙඟනහිර හා වයඹ පළාත්වල ධීවර ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය 
මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන්ම  බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ෙවනත් ආදායම් 
මාර්ගයක් නැහැ.  එදා යුද්ධය අවසන් වනෙකොට,   සිලාවතුෙර් 
මාළු පණ පිටින් මාකට් එකට එන හැටි ගැන රූපවාහිනිෙය් 
ෙපන්වලා, පාලකයින් මහා ආඩම්බරෙයන් ඒ ගැන කථා කළා. අද 
ඒ ධීවර ජනතාව හැඬූ කඳුළින් ඉන්නවා. ඒ අයට තමන්ෙග් 
දරුමල්ලන් හදා ගන්න විධියක් නැහැ. තමන්ෙග් රක්ෂාව බිඳ 
වැටිලා, ආදායමක් නැහැ.  

අෙප් මත්ස්ය සම්පත රැෙගන යාම නිසා අපට ඒ සම්පත අහිමි 
ෙවනවා වාෙග්ම, ධීවර රක්ෂාව කරන අයට ෙම් නිසා මුහුණ 
පාන්නට සිදු වන බරපතළ ආර්ථික පීඩාවන් ගණනය කරන්නට 
බැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ආර්ථිකමය වශෙයන්  අපට සිදු වන 
පාඩුව හරියටම ෙමපමණයි කියලා කියන්නට බැහැ. ඒ තරම් 
විශාල පාඩුවක් අපට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අෙප් 
රෙට් ස්ෛවරිත්වය ආරක්ෂා කරන්නට මැදිහත් විය යුතුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් පැත්ෙතන් නීතිය කියාත්මක කරන්නට අධිකරණ 
අමාත්යාංශය මඟින් නිසි කියා මාර්ග ගත යුතුව තිෙබනවා. 
තුන්ෙවනුව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ෙම් පිළිබඳව 
රාජ්ය තාන්තිකව කඩිනම් මැදිහත්වීමක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
සහ ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ෙම් ධීවර ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න ගැන 
පමුඛතාවක් දක්වලා ෙම් පශ්නයට වහාම කඩිනම් පිළියම් ෙයදිය 
යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[2.03p.m.] 

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

to second this Adjournment Motion presented by the Hon. 
Vijitha Herath on poaching into our sea by Indian 
fishermen.  

This issue has two dimensions as the Mover said: 
firstly, the issue of foreign fishermen and foreign fishing 
boats entering into our territorial waters and secondly, 
more importantly, the issue of bottom trawling method of 
fishing that is resorted to by these fishermen, which 
destroys the entire marine resources including the seabed, 
because weights are attached to nets from these trawlers 
that enable the nets to go right to the bottom and then it 
trawls everything in its path. Eventually, they throw away 
80 to 90 per cent of what is caught and only a little of the 
catch is made use of. But, in the end, the resulting 
position is that the marine environment gets destroyed 
very fast. It has been said that due to this particular 
method of fishing, the marine resources on the Indian side 
have been totally destroyed - there is nothing more - and 
that is the reason why these fishermen are now coming 
into the territorial waters of Sri Lanka.  

This has caused an immense hardship to our 
fishermen,  particularly to the fishermen in the Northern 
Province, part of the Eastern Province and some parts of 
the North -Western Province also. But the fishermen in 
the Northern Province are worst affected and we, as the 
Tamil National Alliance, has taken this up with the 
Government. There have been meetings with His 
Excellency the President, but sadly to no avail, because 
no decisive action has been taken and that is why I think 
it is timely that this Adjournment Motion has been moved 
and I am glad to second it.  

The Government of Sri Lanka must take decisive 
action with regard to bottom trawling. Presently there is a 
Regulation under the Fisheries and Aquatic Resources 
Act where this method of fishing is regulated. But, that 
will not do. It must be totally banned, because now it is 
clear to everyone that this method of fishing only destroys 
the marine resources and long-term sustainability is not 
possible. The fishermen will not be able to continue to 

engage in that vocation and therefore, it must be banned.  
We urge the Sri Lankan Government to do that. But the 
failure to do that has resulted in the presentation of a 
Private Members' Motion by myself during the last 
Parliament to amend the Fisheries and Aquatic Resources 
Act. Of course, now that has lapsed. So, we urge that the 
Government must do this. The Government must bring 
necessary legislation to ban this method of fishing, not 
only used by the Indian fisherman, even by our fishermen 
too. Some people think that this was not done because 
some powerful ministers in the last Parliament themselves 
owned some trawlers that used this bottom trawling 
method. Therefore, the Government must take note of this 
very serious issue and act decisively. 

Before I sit down, Mr. Speaker, you would also permit 
me to say that the Northern fishermen and the fishermen 
from Mullaitivu upwards, on the Eastern side of the 
Northern Province, are facing another issue.  That is, 
poaching into their area by fishermen from the Southern 
and the Western parts of the Island.  It has been a practice 
that during a particular season people from the Western 
side do go to Mullaitivu and further up North and engage 
in fishing.  But it is not that seasonal fishing that is 
happening now.  Now people go with supposed permits 
from the Ministry of Defence. We have raised this issue 
previously also and it is happening even now in places 
like Kattaikadu and Vettilaikerny.  I have myself 
personally gone last month and seen with my own eyes 
this kind of activity taking place.  This is not good; this 
must be regulated and this must be stopped.   

I thank you, Mr. Speaker, for permitting me to second 
this Motion.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Niroshan Perera.  You 

have ten minutes. 
 
[අ.භා. 2.09] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දීය ධීවරෙයෝ 

නීතිවිෙරෝධී ෙලස ලංකාෙව් මුහුදු තීරය ආකමණය කිරීම ගැන අපි 
ෙම් ගරු සභාෙව් දී දිගින් දිගටම විවාද කළා. ෙමය අද ඊෙය් ඇති වූ 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, සම්පදායයක් හැටියට ෙම් මුහුදු 
සීමාවන්වල ඉන්දියාෙව් ධීවරෙයෝත්, ශී ලංකාෙව් ධීවරෙයෝත් 
මසුන් අල්ලා තිෙබනවා.  යුද්ධය නිම වුණාට පසුව ෙම් රජය  
ෙතල් මිල පහත දැම්මා. ඒ ෙහේතුව තුළින් උතුරු නැ   ෙඟනහිර ධීවර 
කර්මාන්තය නැවතත් සකීය ෙවලා පුළුල් ෙලස කර ෙගන යන්නට 
අද අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ආර්ථික වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 
විශාල ජනගහනයක් ධීවර  කර්මාන්තය තුළින් ෙම් පෙද්ශවල 
යැෙපනවා.   
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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අපි රජයක් හැටියට දන්නවා,  ඉන්දීය ධීවර ෙබෝට්ටු නීති 
විෙරෝධී ෙලස දිගින් දිගටම අෙප් ලංකාෙව් මුහුදු සීමාව ආකමණය 
කරනවාය කියලා. ශී ලංකා නාවික හමුදාවට අපි   පූර්ණ බලය 
ලබා දීලා තිෙබනවා,  ඒ ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට ෙගන ලංකාෙව් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  ශී ලංකා රජය ෙම් ගැන 
බලන්ෙන් නැහැ; ෙම් ගැන  කිසිදු කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැහැ 
කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක වැරැදි මතයක්.  නමුත්, අපි 
මතක තබා ගන්න ඕනෑ, අපි එම ඉන්දීය ධීවරයන් ෙකොච්චර අත් 
අඩංගුවට ගත්තත් ඔවුන් ෙම් රෙට් මුහුදු සීමාවට එන එක 
ඇත්තටම නැවතිලා නැහැයි කියලා. ඒක නැවැත්වීමට නම් මං 
හිතන හැටියට අපි රාජ්ය නායකයන්ෙග් මට්ටෙම් ඉඳලා විටින් විට 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. එෙහත්,   අෙප් මුහුදු සීමාෙව් තිෙබන 
කච්චතිව් දූපත් වැනි  දූපත්වල තිෙබන යම් යම් අයිතිවාසිකම් දිගින් 
දිගටම එම ෙද්ශපාලනඥයන් ඉල්ලීම ෙහේතුෙවන්, දකුණු 
ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් තිෙබන ඒ ෙද්ශපාලන වාතාවරණයත් 
එක්ක ෙමම පශ්නය නිරාකරණය කරන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම්ක 1974ත්, 1976ත් අත්සන් කරන ලද ෙපෝක් සමුද සන්ධිය 
සහ මන්නාරම් ෙබොක්ක පිළිබඳ එකඟතා තුළින් නීර්ණය කළා. 
එෙසේ සීමා නීර්ණය කළත්, දියුණු තාක්ෂණය නැති නිසා විශාල 
ධීවර ෙබෝට්ටු සංඛ්යාවක් ගැඹුරු මුහුදට යන්න බැරුව ඉන්දියාෙව් 
මුහුදු සීමාව පහු කරලා අෙප් මුහුදට එන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල ශී ලංකාෙව් ධීවරෙයෝයි, ඉන්දීය 
ධීවරෙයෝයි අතර තිබුණු සාකච්ඡාෙව්දීත් ෙම් කරුණු ගැන 
ඉන්දියාෙව් ධීවර සමිතිවල අවධානයට ලක් කළත් විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දීය මධ්යම රජයයි, තමිල්නාඩු රජයයි ඉන්දීය ධීවරයාෙග් 
තාක්ෂණය සහ ඔවුන්ෙග් ෙබෝට්ටුවල පරිමාව උසස් මට්ටමකට 
ෙගන යන්නට තවමත් කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ ෙහේතුෙවන් 
ලංකාව එක්ක පමණක් ෙනොෙවයි, පාකිස්තානය එක්ක පවා 
ඉන්දියාෙව් ෙමම පශ්නය අද ෙවන ෙකොට දුර දිග ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. අද ඉන්දීය ධීවරෙයෝ විශාල පිරිසක් යාතා එක්ක අත් 
අඩංගුවට ෙගන පාකිස්තානෙය් හිර ෙගවල්වල හිර කරලා 
තිෙබනවා. 

රටක් හැටියට අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා, රෙට් තිෙබන 
ආර්ථික සම්පතක් වන මත්ස්ය සම්පත රැක ගන්න ඕනෑ කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී bottom trawling ගැන අපි දිගින් 
දිගටම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ඒක නීති විෙරෝධී කමයක් ෙලස අපි සියලු ෙදනාම 
පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් අපි ස්ථිර විසඳුමක් සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දීය රජයත් සමඟ එකඟතාවකට පැමිෙණන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, උතුෙර් ධීවරයා ස්ෙවෝත්සාහෙයන් නැඟී සිටීමට 
උත්සාහ කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ධීවර කර්මාන්තය නවීකරණය 
කරලා, ධීවර කර්මාන්තය තුළින් ඒ ජනතාවට ස්ථිර ආදායමක් එන 
විධියට  අෙප් ධීවර අමාත්යතුමා අද කටයුතු කර ෙගන යන බව අප 
දන්නවා.  

ඒ සාකච්ඡාවලදී ඉන්දියන් ධීවර සමාගම්  යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
ලංකාෙව් ධීවරයන්ට ඉදිරිපත් කළත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒවාට අපට 
එකඟ ෙවන්න බැහැ. ඒ ෙකොන්ෙද්සිවල සඳහන් කළා, වසර 
තුනකට ඒ ෙගොල්ෙලොන්ෙග් තිෙබන ධීවර ෙබෝට්ටු, ඒ වාෙග්ම 
ධීවර ආම්පන්න නවීකරණය කරන කල් ෙම් රැකියාව ෙම් විධියටම 
කර ෙගන යන්න කියලා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් මුහුදු සීමාෙව් 
තිෙබන අෙප් සම්පත් විනාශ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම bottom 
trawling  වැනි කම භාවිත කිරීම තුළින් ඉන්දියානු මුහුදු සීමාෙව් 
තිෙබන මත්ස්ය සම්පත දැන් වන විට විනාශ ෙවලා ඉවරයි. ඒ 
නිසා, ඒ ඉරණමම අෙප් මුහුදු සීමාවට අත් කිරීමට රජයක් හැටියට 
කිසිෙසේත්ම අපට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ඒ සඳහා ශී ලංකා නාවික 
හමුදාවට පූර්ණ බලතල, පූර්ණ වගකීම ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 

අෙප් රජය ලබා දීලා තිෙබනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් ශී ලංකා 
නාවික හමුදාව හරි හැටියට අෙප් මුහුදු සීමාව ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා, ඒක ඉතාම වැරැදි මතයක්. ෙම් නීති විෙරෝධී 
ධීවරයන් අෙප් ලංකාවට ඒම නවත්වන්න ශී ලංකා නාවික හමුදාව 
-දවල් රෑ ෙනොබලා- පැය 24ම ඉතාම ෙවෙහස මහන්සි ෙවනවා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ ධීවරයන්ව පසු ගිය සති කීපය තුළත්, ෙම් අවුරුද්ද පුරාමත් 

විශාල වශෙයන් ශී ලංකා නාවික හමුදාෙවන්  අත් අඩංගුවට අර 
ෙගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් 
අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ස්ථිර 
විසඳුමක් ෙසොයන්නට උත්සාහ කළ අවස්ථාවල, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දියානු පාර්ශ්වෙයන් ඉදිරිපත් කළ එක් එක් ෙකොන්ෙද්සි අපට 
පිළිගන්නට බැරි ආකාරයට හරස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය මාර්ගෙයන් ඉන්දියානු මධ්යම 
රජයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙදපාර්ශ්වයටම පිළිගන්න පුළුවන් 
ආකාරයට ෙම් ගැටලුව නිරාකරණය කරන්නට අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ සඳහා සියලුම පාර්ශ්වයන්ෙග් සහෙයෝගය අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඉතාම ඉක්මනින් ෙම් 
පශ්නය විසඳාෙගන ලංකාවට අයිති සම්පතක් ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙම් වගකීම ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනාම කටයුතු කරනවාය 
කියමින්, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තිතුමා. You have 15 minutes.   
 
[பி.ப. 2.19] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வட பகுதி 

கடற்ெறாழிலாளர்கள் கம்ெகா த் வ ம் பிரச்சிைனகள் 
குறித்  அந்த மக்களின் குரலாக நான் இன்  இச்சைபயில் 
உைரயாற்ற வி ம் கின்ேறன். த ல் இந்தப் 
பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்த JVPயின க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
என் ைடய மக்கள் சார்பாக நான் நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். நான் இதைன த ல் தனிநபர் 
பிேரரைணயாகக் ெகாண் வர இ ந்ேதன். இப்ேபா  JVP 
யினர் இைத ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயாகக் 
ெகாண் வந்தப யினால், அவர்கேளா  ேசர்ந்  ஒ  பலமான 
குரலாக ஒ க்கேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்ேதா  இன்ைறய 
இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாண் க்கின்ேறன்.  

எம  நிலம் எம  மக்க க்ேக ெசாந்தம்; எம  கடல் 
வளங்க ம் எம  மக்க க்ேக ெசாந்தம். இந்த 
நியாய ர்வமான உணர் கைள எம  மனங்களில் இ த்தி, 
வட பகுதி கடற்ெறாழிலாளர்க க்காக நாம் நீண்ட 
காலமாகேவ குரல் ெகா த்  வ கின்ேறாம். அவர்கள  

யர்கைளத் ைடப்பதற்காக ம் ேதைவகைள நிவர்த்தி 
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ெசய்வதற்காக ம் நாம் எம  அரசியல் பலத்திற்கு ஏற்ற 
வைகயில் உைழத்  வந்தி க்கின்ேறாம். ப்ப  ஆண்  
காலமாகப் ேபாாின் வ கைள ம் வைதகைள ம் ெசால்ல 

யாத யர்கைள ம் சுமந்  வந்தவர்கள் எம  
கடற்ெறாழிலாளர்கள். அழி  த்தம் க்கு வந்  ஆ  
ஆண் கள் கழிந் விட்ட நிைலயி ம் இன்ன ம் 

ைமயான மகிழ்ச்சி அந்த மக்களிைடேய ஏற்படவில்ைல. 
இன்ன ம் நிைறேவற்றப்படாத ேதைவகள் குறித்  தீராத 
ேவதைனகைள ம் ேசாதைனகைள ம் எம  மக்கள் 
சுமந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

அன்  அழி  த்தம் அவர்கள  சுதந்திரமாக 
ெதாழில் ாி ம் உாிைமக்குச் சவாலாக ம் தைடயாக ம் 
இ ந்த . இன்  அைமதி ம் சமாதான ம் ேதசெமங்கும் 
நில கின்றேபாதி ம், வடபகுதி கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
மனங்களில் மட் ம் அந்த அைமதிைய ம் சமாதானத்ைத ம் 
காண யவில்ைல. இந்தியாவில் இ ந்  அத் மீறி எம  
கடல் எல்ைலக்குள் ைழ ம் இ ைவப் படகுகளால் எம  
கடற்ெறாழிலாளர்கள் இன் ம் சுதந்திரமாகத் ெதாழில் ாி ம் 
உாிைமையப் பறிெகா த்  நிற்கிறார்கள். வட மராட்சி 
கிழக்கு, வடமராட்சி, வ காமம், தீவகம், கிளிெநாச்சி, 
மன்னார், ல்ைலத்தீ  எனப் பல்ேவ  கடற் 
பிராந்தியங்களி ம் எம  கடல் வளங்கள் இந்திய இ ைவப் 
படகுகளால் சூைறயாடப்பட்  வ கின்றன. 1,000 - 1,500 
இந்திய இ ைவப் படகுகள்வைர எம  மக்கள் 
ெதாழில்ெசய் ம் கடல் பரப் க்குள் அத் மீறி ைழந்  எம  
மக்களின் வாழ்வாதாரங்கைள வைகெதாைகயின்றி 
வாாிச்ெசல்கின்றன; அவர்களின் ெசாத் க்கைளச் ேசதமாக்கிச் 
ெசல்கின்றன; கடல் வளங்கைள அழித்ெதாழித் ச் 
ெசல்கின்றன. அவர்கள் ஒ  வாரத்தில் திங்கள், தன், 
சனிக்கிழைமகளில் வட மாகாணத்தின் கடற்பிராந்தியத்ைத 
ஆக்கிரமிக்கின்றார்கள். அப்ேபா , எம  வட மாகாண 
கடற்ெறாழிலாளர்கைளத் தாக்கி, படகுகைளச் ேசதப்ப த்தி, 
மீன்பி  உபகரணங்கைள ம் அழித் வி கின்றனர். இறால், 
நண் , கணவாய், கடலட்ைட, சங்கு, மீன்கள் வா ம் பவளப் 
பாைறகள் என கட க்கு அ யி ள்ள அத்தைன 
ெபா ட்கைள ம் அ மட்டத்ேதா  வாாி 
அள்ளிச்ெசல்வேதா , வளங்கைள ம் அழித் வி கின்றனர். 
இந்த நிைலைம ெதாடர்ந்தால் எம  கடல் பகுதியான , 
வளங்களற்ற பகுதியாக மாறிவிடக்கூ ய ஆபத்ைத 
எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும்.  

இவ்வா  எம  கடல் எல்ைலக்குள் அத் மீறி வ ம் 
இந்திய இ ைவப் படகுகள், நாெளான் க்கு எம  
மக்க க்குச் ேசரேவண் ய 60 மில் யன் பாய் 
ெப மதியான மீன் வளத்ைத அள்ளிச்ெசல்கின்றன. எம  
கடற்ெறாழிலாளர்கள் கம்ெகா த்  வ ம் இந்த 
அவலங்க க்கு உடன்  காணப்படேவண் ம் எனப் 
பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் நான் இந்தச் சைபயி ம் பல 
தடைவகள் ேவ  தளங்களி ம் வ த்தி 
வந்தி க்கின்ேறன். அேதேபான்  ேஜ.வி.பீ.யினாின் 
பக்கபலத்ேதா  இன் ம் இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன். இவர்களின் அத் மீறல்கைளக் 
கண்காணிப்பதற்கு இலங்ைக - இந்திய கடற்பைடகள் உாிய 
நடவ க்ைககள் எ க்கேவண் ம். ேம ம், இந்தியாவில் 
இ ப்பைதப்ேபால் கடற்பைடக்கு ேமலதிகமாக கைரேயாரப் 
பா காப் ப் பைட ஒன்  இலங்ைகயி ம் 
அைமக்கப்படேவண் ம். அவர்க க்கு உதவியாக 
கடற்ெறாழிலாளர் சங்கங்க ம் சமாசங்க ம் இைணந்  

கண்காணிப் ப் பணியில் ஒத் ைழப்  வழங்குவதற்கு 
ன்வரேவண் ம். கைரேயாரப் பா காப் ப்பைட 

உ வாக்கப்பட்டால், கடற்ெறாழிலாளர்களின் பா காப்ைப 
உ திப்ப த்த ம் கடல் வளங்கைளப் பா காக்க ம் எல்ைல 
தாண்  அல்ல  அத் மீறி மீன்பி யில் ஈ ப ேவாைரத் 
த க்க ம் பா காப்பற்ற கடல் பயணங்கைளத் த க்க ம்  

ம். அ  எம  இைளஞர்க க்கு ேவைல வாய்ப் க்கான 
ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத ம் ெபற் க்ெகா க்கலாம். எனேவ, 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
காண்பதற்கு அரசாங்கம் உடன யாக நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம்.   

பா காப் த் ெதாடர்பான பிரச்சிைனக க்கு எவ்விதமான 
க ைமயான நடவ க்ைககைளக் கடற்பைடயினர் 

ன்ென க்கின்றனேரா, அ ேபாலேவ எல்ைல தாண் ம் 
அத் மீறைல ம் க ைமயாகக் கண்காணிப்ப  
அவசியமாகும். கடெலல்ைல தாண்  அத் மீறிய மீன்பி யில் 
ஈ ப கின்றவர்கைளத் த ப்பதற்கு இந்திய, இலங்ைக மத்திய 
அரசுகேள ஆக்க ர்வமான ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தி 
நிரந்தர தீர்ைவக் காணேவண் ம். அைதவி த் , 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் கலந் ெகாண்  ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத் வத டாக இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண 

யா . இ  எங்க ைடய கடந்தகால  அ பவமாகும். 
எனேவ, இந்திய அரேசா இலங்ைக அரேசா இந்தப் 
பிரச்சிைனைய மாற்றாந்தாய் மனப்பான்ைமேயா  
அ காமல், தம  நாட்  மக்க ைடய பிரச்சிைனயாக 
அ கி ஒ  ைவ எ க்க ேவண் ம் என ம் அந்த  ைவ 
நைட ைறப்ப த் வதில் மத்திய அரசுகேள 
ஈ படேவண் ெமன ம் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

த்தத்தினால் ெதாழில் உபகரணங்கைள இழந்தவர்க க்கு 
இன்ன ம் அைவ வழங்கப்பட ேவண் ள்ள . ன்னர் 
கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு மண்ெணண்ெணய் மானியம் 
வழங்கப்பட்ட . பின்னர் அதற்குப் பதிலாக வைலகள் 
வழங்கப்பட்டன. மண்ெணண்ெணய் மானியம் 
வழங்கப்பட்டேபா  பயனாளிகள் ெதாிவில் தி ப்திகரமான 
நிைலைம  இ க்கவில்ைல. அதாவ , பாதிக்கப்பட்ட 
பல ைடய ெபயர்கள் அங்கு பதியப்படவில்ைல. அதற்குப் 
பதிலாக வைலகள் ெகா ப்பதாக அரசு அறிவித்தி ந்தா ம் 
அைவகூட பல க்கு இன்ன ம் கிைடக்கவில்ைல. 
ஆனப யால், தவறவிடப்பட்டவர்கைள ம் பதிந்  
அவர்க க்கும் வைலகைளக் ெகா க்க ேவண் ெமன் ம் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இன்ன ம் மீள ஒப்பைடக்கப்படாமல் இ க்கும் எம  
கடற்ெறாழிலாளர்களின் ெசாந்த வாழ்விடங்கள் அவர்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், ஏற்ெகனேவ 
இ ந்  சிைதவைடந் ள்ள இறங்கு ைறகள், படகுத் ைறகள் 

னரைமக்கப்பட ேவண் ம். ேதைவகைளக்   க த்திெல த்  
திய படகுத் ைறகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். வைலகைள 

உலர்த்த ம் தி த்தங்கைளச் ெசய்ய ம் ஓய்ெவ க்க ம் 
ெபா த்தமான இடங்களில் மண்டபங்கள் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். படகுகைளத் தயாாிக்க ம் ப பார்க்க ம் 
ெதாழிற்சாைலகள் நி வப்பட் , ேவைலவாய்ப்பற்ற 
இைளஞர், வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். 
கடலாிப்ைபத் த க்க ம் மைழநீைரக் கட க்கு விடாமல் 
த க்க ம் ெபா த்தமான இடங்கைளத் ெதாி ெசய்  
கற்களால் அைணகைளக் கட்ட ேவண் ம். அத் டன்,  
வான்ேதாண் ம் பணிகைள ன்ென ப்பேதா , அதற்குாிய 
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கட் க்கைள ம் கட் க்ெகா க்கேவண் ம். மீ்ன்கைளப் 
பதப்ப த்த ம் ேசமித்  ைவக்க ம் ாின்மீன் 
ெதாழிற்சாைலகைள நி வ ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். ேம ம், இரைணமாதா தீவில் வாழ்ந்த மக்கைள 
அங்ேகேய மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வேதா , அங்கு 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் ஓய்ெவ க்க ம் வைலகைள 
உலர்த்த ம் மீண் ம் அ மதிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தமிழக மக்க க்கும் ஈழத் 
தமிழ் மக்க க்குமிைடயில் இ ப்ப  ெதாப் ள்ெகா  உற . 
இலங்ைக - இந்திய நட் ற  என்ப  அயலக ேநச 
நா க க்கிைடயிலான அரசியல் உற . இைவ 
பா காக்கப்பட ேவண் ம்; ேம ம் வளர்த்ெத க்கப்பட 
ேவண் ம். இதில் நாம் என் ம் உ தியாக இ ப்பவர்கள். 
இத்தைகய காரணங்க க்காக எம  கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
எ ப்பி வ கின்ற நீதியான ேகாாிக்ைகக க்கு நாம் தீர்  
காணாமல் இ ந் விட யா . அத் டன், அத் மீறி 
வ கின்ற இந்தியக் கடற்ெறாழிலாளர்களால் வடபகுதிக் 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் தாக்கப்ப ம்ேபா ம் படகுகள், 
வைலகள் ேசதமாக்கப்ப ம்ேபா ம் பாதிக்கப்ப ம் எம  
ெதாழிலாளர்க க்கு உாிய நஷ்டஈ கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். ேம ம், அத் மீறி இந்திய மீனவர்கள் வ ைகத ம் 
நாட்களில் ெதாழி க்குச் ெசல்ல யா  எம்மவர்கள் 

டக்கப்ப கிறார்கள். அவ்வாறான ேநரங்களில் அவர்க க்கு  
நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

நான் கடந்த காலங்களில் எம  கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் தீ்ர்  காண்பதற்கு எ த் வந்த 

யற்சிகைள இந்த சைபயில் இ க்கும் அைமச்சர்கள்,  
நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள் நன்கு அறிவார்கள். 
இந்தியாவின் ன்னாள் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங் 
அவர்கேளா  இ  குறித் ப் ேபசியி க்கின்ேறன். கச்சதீ  
ெசன்  இரண்  ஆண் களாக இலங்ைக - இந்திய 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் மத்தியில் இணக்கப் ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்தியி க்கின்ேறன். இலங்ைக அரேசா ம் அதற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர்கேளா ம் ேபசியி க்கின்ேறன்.  எம  
அரசியல் பலத்திற்ேகற்றவா  கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றி ம் ெகா த்தி க்கின்ேறன். ஒ  
காலகட்டத்தில் பா காப் க் ெக பி களினால் 
ெதாழிலாளர்கள் கட க்குள் இறங்க யாத நிைலைம 
இ ந்தேபா  அவர்க க்கு நிவாரணம் ெபற் க் 
ெகா த்தி க்கின்ேறன். உயர் பா காப்  வலயங்களாக 
இ ந்த கடற்ெறாழிலாளர்களின் கு யி ப்  நிலங்களில் 
கணிசமானவற்ைற மீட் க் ெகா த்தி க்கின்ேறன். த்தம் 
காரணமாகத் தைடெசய்யப்பட்ட கடற்பிரேதசங்களில் 
ெதாழில் ாிவதற்கான உாிைமகைளப் ெபற் க் 
ெகா த்தி க்கின்ேறன். ஆனா ம், ப்ப  வ டகால 

த்தத்தின் சிைத களி ந்  மீண்ெட ந் வ ம் நாம் 
ெதாடர் யற்சிகைள எ ப்பத டாகேவ எந்தப் 
பிரச்சிைனக க்கும் நிரந்தரத் தீர்ைவக் காண ம்.   

இன்  அாியெதா  காலம் கனிந்தி க்கின்ற . 
மாகாணத்தில் அரசியல் பலத்ேதா  ஆட்சி 
அதிகாரத்தி ப்பவர்கள், மத்தியி ம் அரசியல் பலத்ேதா  
இணக்க அரசியல் உற கைளக் ெகாண் க்கிறார்கள். 
ெதாைல ர ேநாக்ேகா  நாம் என்ேறா விைதத் விட்ட 
தீர்க்கதாிசனமான விடயங்கள் நம்பிக்ைகயின் வி ட்சங்களாக 
இன்  நிமிரத் ெதாடங்கிவிட்டன.  ஆட்சியில் பங்ெக ப்ப  
அ வ ப்பான  என்ற அவ களி ந்  வரலா  எமக்கு 
இன்  மீட்சி தந்தி க்கின்ற . இன்  மத்திய அரசுடன் 

இணங்கி ம் உறவா ம் அரசியல் ெசய்கின்ற பாைதயிேல 
சக தமிழ்க் கட்சிகள் பயணிக்கின்றன. இதற்கான பாைதையத் 

ற்றல்க க்கும் அவ க க்கும் கம்ெகா த்  
ஏற்ப த்தியவர்கள் நாங்கள்தான். இன்ைறய அரசியல் 
யதார்த்தம் எங்கள் நியாயத்ைத ஏற் க்ெகாள்ளச் 
ெசய்தி க்கின்ற . ெப ம் காட்டாற்  ெவள்ளங்களில் எதிர் 
நீச்ச ட்  நாம் வகுத்தி ந்த பாைதேய எம  மக்களின் 
வி யைல வாைக சூ ம் வழி ைறயாகும் என்ப  இன்  
நிதர்சனமாகிவிட்ட . எம  வழி ைறைய இன்  ஏற்  
வந்தி ப்பவர்கள், எந்தப் பிரச்சிைனக க்கும் தீர்  கா ம் 
ெபாறி ைறகைள ம் ெகாண் க்கேவண் ம்.  இன்  நா  
வந்தி க்கும் எம  வழி ைறமீ  அவர்க க்கும் பற் தி 
உண்ெடன்றால் அைத நைட ைறயி ம் ெமய்ப்பித் க் 
காட்டேவண் ம்.  தாம் ெபற்றி க்கும் அரசியல் பலத்ைத எம  
மக்களின் சகல பிரச்சிைனகைள ம் தீர்ப்பதற்காகப் 
பயன்ப த் வார்கேளயானால் அைத நாம் எம  மக்களின் 
சார்பாக மகிழ்ச்சி டன் வரேவற்ேபாம்.   

ஆட்சி மாற்றம் நடந்   நாட்கள் ேவைலத்திட்டத்ைத 
அரசு அறிவித்தி ந்தேபா , எம  கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
அ பவித் வ ம் யரங்களில் பலவற்ைறத் 

ைடப்பதற்கான வாய்ப் க் கிைடத்தி ந்த . ஆனா ம், 
அந்த வாய்ப்ைபப் ெபற்றவர்கள்  நாட்கள் ேவைலத் 
திட்டத்ைதத் தம  ட்  வாச க்கு ஏன் ெகாண் வந்  
ேசர்க்கவில்ைல? என்ற குரல்கள் கடற்ெறாழிலாளர் 
மத்தியி ந்  எழத்ெதாடங்கி ள்ளன. மத்தியி ம் 
மாகாணத்தி ம் அரசியல் பலத்ேதா  ஆட்சி அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண் ப்பவர்கள் தம  யர்கைள ஏன் ைடக்கவில்ைல? 
என்ற ேகள்விகள் எம  மக்கள் மத்தியி ந்  
எழத்ெதாடங்கிவிட்டன. நீதி ேகட்ெட ந்  எம  
கடற்ெறாழிலாளர்கள் வடக்கிேல ேபாராட்டங்கைள நடத்தி 
வ கின்றார்கள். வட பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
நீதியான ேபாராட்டங்க ம் அதற்கான ேகாாிக்ைகக ம் 
இந்திய அரசுக்ேகா அன்றித் தமிழக மக்க க்ேகா 
எதிரானைவயல்ல.  மாறாக, தமக்கு நீதி ேவண் ெமன் ம் 
சுமக்கும் யர்களி ந்  வி பட் த் தாம் சுதந்திரமாகத் 
ெதாழில் ாிய ேவண் ெமன் ேம அவர்கள் ேபாரா  
வ கின்றார்கள். ஆகேவ, வட பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
ேகாாிக்ைககைள இந்த நாடா மன்றம் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். அரசாங்கம் அதற்கு உடன் நடவ க்ைகெய த்  
ஆற்றேவண் ய கடைமகைளத் ாிதமாக ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்பைத எம  வட பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
சார்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இேதேவைள வடக்கு, கிழக்குக் கைரேயாரச் ச தாய 
அபிவி த்தித் திட்டத்தி டாக வகுக்கப்பட்ட, வட 
மாகாணத்தி ள்ள மாவட்டங்களில் ஒன்றிைணந்த கைரேயார 
அபிவி த்தித் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். 
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நாங்கள் ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியின் உதவி டன் இந்த யற்சிைய எ த்தி ந் ம் அ  
ைககூடவில்ைல.  ஆகேவ, தற்ேபாைதய திய அரசு இந்தத் 
திட்டத்ைதக் ைகயிெல த் , வட மாகாணத்தில் ெசயற்ப த்த 
ேவண் ய பல திட்டங்கைளப் ர்த்தி ெசய்யேவண் ம். அந்த 
வைகயில் அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேம ம் 
வி த்தி ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். அந்தத் திட்டத்தில் 
நந்திக் கடேலாிைய ம் னரைமப் ச் ெசய்வதன் லம் சுமார் 
2,500 கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தலாம் 
என்பைத ம் வட மாகாணக் கடற்ெறாழிலாளர் சார்பாகக் 
கூறி, JVP யினர் இந்த வாய்ப்ைபத் தந்ததற்கு மீண் ம் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித்  விைடெப கின்ேறன்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.34] 
 

ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් විජිත 

ෙහේරත් මැතිතුමා අද දින ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව ධීවර 
ගම්මානයක ඉපදුණු ෙකෙනකු හැටියටත්, දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සිටි ෙකෙනකු හැටියටත් මටත් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු 
ෙවනවා. ඉන්දියානු ෙබෝට්ටු ලංකා මුහුදු තීරයට පැමිණීම 
සම්බන්ධව අද විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් ඉඳලා කාලෙයන් 
කාලයට අෙප් ධීවරයන්හට පශ්න ඇති වුණා.  ඉන්දියාෙව් ෙබෝට්ටු 
ඇවිල්ලා මාළු අල්ලා ගැනීම විතරක් ෙනොෙවයි ෙමයින් සිදු වන 
හානිය. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු පෙද්ශයත් ලංකාවත් අතර 
තිෙබන මුහුදු සීමාෙව් ගැඹුරු බව තිෙබන්ෙන් මීටර් 25, 30, 35ත් 
අතරයි. ෙම් මුහුෙද් තමයි bottom trawling කමය කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ෙම් bottom trawling කමයට ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, 
"ඉරට්ෙටයිවඩි" කියලා. ෙම් "ඉරට්ෙටයිවඩි" දැල් කමය ඒ 
ෙගොල්ලන් පරම්පරා ගණනාවක ඉඳලා කරෙගන ආවත් ඒ තුළින් 
අද ෙවන ෙකොට ශී ලංකාවට දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද මම එෙහම කියන්ෙන්? අෙප් ගරු 
මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙම් කමය නිසා මාළු බිත්තර විනාශ ෙවනවා; 
මුහුෙද්  යට විනාශ ෙවනවා කියලා. ඒ විනාශ වීම පමණක් 
ෙනොෙවයි, මුහුදු පැළෑටි වාෙග් ෙද්වල්වල වැවීමත් ෙමයින් නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. වැඩිෙයන්ම මාළු බිහි ෙවන්ෙන් -මාළු 
උත්පත්තිය ලබන්ෙන්- මීටර් 30ත් 35ත් අතර තිෙබන ෙම් 
ෙනොගැඹුරු මුහුෙද්යි. ෙටෝලර් කමය නිසා දිෙනන් දින 
සම්පූර්ණෙයන් මුහුද ඇතුළ ෙබොර ෙවනවා. ෙබොර වුණාම ඒ තුළට 
හිරු එළිය පරාවර්තනය ෙනොවීම නිසා එහි ජලජ ජීවීන් බිහි වීම 
ෙගොඩක් දුර්ලභ ෙවනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් මුහුද 

ෙබොර වීෙමන් මත්ස්ය සම්පත අඩු ෙව්ෙගන යන බවයි. සමහර 
විද්යාඥෙයෝ කියලා තිෙබනවා, ෙම් දැල් කමය භාවිත කිරීම අවම 
කළත් අවුරුදු ෙදකකටවත් ෙම් ජීවින් බිහිවීම අමාරු තත්ත්වයකට 
පත් ෙවනවා කියලා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තීවරු විධියට 
එදාත් ෙම් කට විරුද්ධ වුණා. මුහුදුබඩ ඉන්න අෙප් මන්තීවරු ඒ 
වාෙග්ම ඇමතිවරු, ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙම්කට විශාල වශෙයන් 
විරුද්ධ වුණා. නමුත් රජයක් හැටියට අද ෙවන කල් ෙමය නතර 
කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතු සාධක ෙගොඩක් 
තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ ෙමොනවාද කියනවා නම් අෙප් 
රට පුංචි දිවයිනක්. ඉන්දියාව කියන එක විශාල රටක් කියලා අපි 
දන්නවා.  

අෙනක් එක ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුව කියන පෙද්ශය 
උගත්කමකින් අඩු උදවිය සැරිසරන පෙද්ශයක්. තමිල්නාඩුෙව් 
ඉන්ෙන් ධීවරයන් පමණක් ෙනොෙවයි. කම්කරුවන් විශාල 
පමාණයක් ඉන්නවා. ධීවරයන් ඉන්ෙන් සුළු පමාණයයි. 
කම්කරුවන් තමයි ෙම් ෙටෝලර් රස්සාවට එන්ෙන්. අෙප් විජිත 
ෙහේරත් මැතිතුමා කිව්වා, ෙම් ෙටෝලර් ඉස්සර තිබුෙණ් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට කියලා. ඒ ෙටෝලරයක් අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙතොත් ඒ අයිතිකරු අනිවාර්යෙයන්ම ලංකාවට පැමිෙණන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි ලංකාෙව් ධීවර යාතාවක් අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙතොත් ඒ අයිතිකරු ඉන්දියාෙව් අධිකරණයට යන්න ඕනෑ. අද 
ෙම් කියාන්විතය ලංකාෙව් අඩුවීම නිසා ෙපොඩි පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙවන ෙකොට ෙම් තත්ත්වය නවත්වා ගන්න 
නම් ෙම් ධීවර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සියලුම රටවල් එකතු 
ෙවලා ධීවර සම්පත ෙනළා ගැනීෙම් නීති පද්ධතියක් හදන්න 
ෙවනවා.  නීති පද්ධතියක් හදලා තමයි අපට ෙම් කියාවට ඇතුළත් 
ෙවන්න සිදු වන්ෙන්. මටත් ෙටෝලර් යාතා තිබුණු නිසා ඒ ගැන 
පළපුරුද්දක් තිෙබනවා. ඒ උදවිය ලංකාවට සංකමණය ෙවන්ෙන් 
ෙබෝට්ටු 400ක්, 500ක් එකට තබා ෙගන.  ඒ සඳහා ෙහේතු සාධක 
තිෙබනවා. මීට ෙපර එක ෙබෝට්ටුවක්, ෙදකක් ඇවිල්ලා රස්සාව 
කරපු යුගයක් තිබුණා. හැබැයි, ඒ අවස්ථාවලදී අෙප් රෙට් ජනතාව 
සහ ඒ කම්කරුවන් අතර ඝට්ටන ඇති වුණා. යාතා ගිනි තියලා 
තිෙබනවා. මිනිසුන් කපා ෙකොටා මරපු අවස්ථා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙමවැනි කියා  නිසා තමයි යුද්ධයකට එනවා වාෙග් එක පාරට 
ෙබෝට්ටු 700ක්, 800ක් එකතු ෙවලා එන්ෙන්. එෙහම ඇවිල්ලා 
තමයි ෙම් bottom trawling කමයට මාළු අල්ලන්ෙන්. Bottom 
trawling කමයට මාළු අල්ලන්න වැඩි ෙව්ලාවක් ගත වන්ෙන් 
නැහැ. එහිදී ෙටෝලර් යාතා ෙදකක් එකට එකතු ෙවලා විශාල 
දැලක් දමලා මුහුෙද් දිගට ඇද ෙගන යනවා. ෙම්ක අපරාධයක්. 
එෙහම දැල ඇද ෙගන ගියාම දැලට හසු වන ඉතාම ෙපොඩි 
මත්ස්යයන් නැවතත් මහ මුහුදට තල්ලු කරලා දමනවා. ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි අපරාධය. ඒ මුහුෙද් ඉන්න මාළු ටික අෙප් මුහුදු 
කලාපයට ඇතුළු ෙවනවාත් එක්කම,  ඒ මුහුෙද් නැවත මාළු බිහි 
වීම අඩු ෙවනවා. එතෙකොට ෙබොර මුහුද දිෙනන් දින අෙප් පැත්තට 
ගලා ෙගන එන ෙකොට අෙප්  මුහුදු සීමාෙව්ත් මාළු බිහි වීම ඉතා අඩු 
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා.  

අද ධීවර කර්මාන්තය ෙකොච්චර කඩා ෙගන වැටිලා තිෙබනවා 
ද කියලා අෙප් ධීවර ගම්මාන දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා. ෙම් 
bottom trawling කමයත් ෙම් තත්ත්වයට ෙහේතුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙපොඩි කාලෙය්දී වාෙග් අද ෙබෝට්ටුවකින් ගිහිල්ලා 
මාළු සම්පත අරෙගන එන්න අමාරුයි. රජයක් හැටියට අපට දැන් 
ඒ සඳහා යම් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් වන විට ජපානය වැනි රටවල ඒ 
කමෙව්දය  ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කමෙව්දය? 
මුහුදට නිවාඩුවක් ලබා දීම. ඇත්ත වශෙයන්ම 365 දවෙසේම ෙම් 
ආකාරෙයන් මුහුදු රැකියාව කරන ෙකොට මත්ස්ය සම්පත බිහි වීම 
අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා රටවල් ෙදෙක්ම මැති ඇමතිවරුන් එකතු 
ෙවලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා යම් පියවරක් ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව, නාවික හමුදාව දමලා, "එනෙකොට ෙම් අය  
අල්ලාගනිල්ලා, ෙවඩි තියලා එලවාපල්ලා" කිව්වාට ඒක කියාවට 
නංවන්න බැහැ. යම් කිසි අවස්ථාවක යම් ෙහේතුවක් නිසා රටවල් 
ෙදක අතර පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් යුද්ධයක් පවා ඇති වන්න 
පුළුවන්. 

අෙප් සෙහෝදර රටක් හැටියට, අෙප් ළඟම හිතවත් රටක් 
හැටියට, ඒ රට සමඟ ෙම් පශන්ය ඉතා බුද්ධිමත්කමින් ෙබ්රා 
ගන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. අපි හිතනවා, ඉදිරි අනාගතෙය්දී 
අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා  ඉතා  ඉක්මනින් ඒ රාජ්ය 
නිලධාරින් සමඟ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නයට 
ඉක්මනින්ම විසඳුමක් ෙගෙනයි කියලා. ෙමතුවක් කල් ඒ ෙද් සිදු 
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වුෙණ් නැහැ. අපි ඒ ගැන ෙදෝෂාෙරෝපණ කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජනාව ගිය රජය තුළින් ෙගෙනන්න තිබුණා. පසු ගිය රජය 
සෑම කියාවක්ම කළාය කිව්වා. නමුත් ධීවර කර්මාන්තයට සිද්ධ 
ෙවච්ච ෙදයක් අද දකින්න නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
ධීවර ජනතාවට සලකපු හැටි. ෙතල් ටික ඉල්ලද්දී සලකපු හැටි අපි 
දැක්කා. කල්පනා කරලා බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  චීනය සහ ලංකාව අතර ගහගත්ත 
ගිවිසුම අවශ්ය ගිවිසුමක් ද? දැන් ඉන්දියාෙව් ෙටෝලර්වලට වැඩිය 
චීනෙය් ෙටෝලර් යාතා ලංකාෙව් ෙකොඩිය ගහ ෙගන මුහුදු රක්ෂාව 
කරනවා. ෙම්ක හරි කියාදාමයක් ෙනොෙවයි. ඊට ෙපර ලංකාෙව් 
වයඹින් එහා පැත්ෙත් ධීවර ජනතාවට ඉන්දීය ෙබෝට්ටුවලින් 
කරදර තිබුණත්, ෙම් කියාදාමෙයන් පස්ෙසේ වයඹින් ෙමහා 
ධීවරයන්ටත් තර්ජනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තර්ජනය 
ෙමොකක්ද?  ඒ  චීන ධීවර යාතා ටික සියයට 90ක් ඵලය ෙනළා 
ෙගන, local market එකට දාන්න පුළුවන් මාළුවලින් විතරක් 
සියයට 10ක් ලංකාවට ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය රජෙය් 
තව තව උදවිය ෙකොමිස් ලබා ෙගන ෙම් ධීවර කර්මාන්තය විනාශ 
කරලා දැම්මා. අපත් ධීවරයන් හැටියට ධීවර කර්මාන්තයට 
ආදෙරයි. එෙහම නම්  අපට තීරණ ගන්න රජයක් හැටියට තව 
ඉදිරි කාලයක් තිෙබනවා. තවම රජයට මාසයයි ගත වුෙණ්. අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අෙප් රජය ෙම් ධීවර කර්මාන්තය 
නංවන්න, ධීවර කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන්න, ෙමවැනි අර්බුද 
විනාශ කර දමන්න ඉදිරිෙය්දී තීරණ ගනීවි කියලා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව, ඒ පාර්ථනාව ඉෂ්ට ෙව්වායි කියන එකයි. මට 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව දුන්නු ඔබතුමාට  
ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. R. Sampanthan,  Leader 

of the Opposition. You have 24 minutes.  

 
[2.44 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர் 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker. I am grateful to the 

JVP for having brought this Adjournment Motion in the 
House today. It is a matter of importance. This dispute 
had been persisting for some period of time. One might 
say, Sir, that the war - the conflict that prevailed in Sri 
Lanka - was the primary cause of the present issue, 
because our fishermen, particularly in the North and also 
in the East, did not engage in fishing when the war was 
being fought. They were not able to do so. In fact, they 
were prevented from doing so. During this time, the 
Indian fishermen virtually had a free run and they came 
into the Northern waters in particular and carried on their 
fishing activity in whatever way they pleased.  

The war came to an end in 2009. After the war came 
to an end, naturally there was a desire on the part of the 
Sri Lankan Northern fishermen to commence their fishing 

activity, because that has been their only livelihood and 
without this livelihood they have been suffering 
immensely. In fact, I have received reports from persons 
who are very much in touch with them. I have met with 
some of them who have told me that they are greatly 
indebted and continue to live by getting further indebted 
because they are unable to carry on with their livelihood 
and they are most anxious to recommence their 
livelihood. The Indian fishermen, Sir, are crossing the 
international boundary and they are coming into Sri 
Lankan waters and fishing as they please. That itself is a 
violation of the law. What is much worse is that they do 
their fishing activity through a process which causes 
damage to our fishing gear, to the nets which our 
fishermen cast in the sea. They not merely cause damage 
to our fishing gear, but cause immense destruction to the 
continued production of fish because this method of 
fishing called, “bottom trawling” virtually means that it 
scrapes the seabed. When you scrape the seabed, you 
destroy the potential for the production of fish in the 
future. Consequently, immense damage is caused to the 
environment that needs to be protected to ensure that fish 
continues to be produced.  

As a matter of fact, Sir, some months ago when we 
had regular meetings with His Excellency the President, I 
raised this matter with the President and at my request he 
summoned a delegation of Northern fishermen for a 
meeting and at that meeting certain decisions were made 
and the Navy who were present were instructed to 
prevent Indian fishing trawlers coming into Sri Lankan 
waters. That was enforced and in fact immediately after 
the meeting, the Navy acted very sternly and prevented 
the Indian fishermen coming into the Northern waters. 
But unfortunately, as you know, in such situations, stern 
action is not a continuing phenomenon and there had 
been some relaxation consequent to which the Indian 
fishermen continue to come. We need, Sir, to take some 
action that will bring about a change and we need to 
consider what needs to be done.  

It is a matter that is also promoting hostility between 
the people in both countries, raising unnecessary 
questions and it is not in anybody’s interest for this 
situation to continue.  Therefore, I would urge the 
Government to take in concert with the Indian 
Government and also with the Tamil Nadu Government 
some action that will bring about a change.  One course 
of action I might suggest is, that apart from the Sri 
Lankan Navy patrolling the international boundary, the 
Indian Navy or the Indian Coast Guard should also join 
the Sri Lankan Navy and there should be a joint patrol by 
both the Sri Lankan Navy and the Indian Navy or the 
Indian Coast Guard so as to ensure that this is prevented; 
that Indian fishermen with their trawlers in particular, 
coming into Sri Lankan waters is stopped by a joint 
exercise in which both Governments are engaged, their 
Navies are engaged or the Coast Guard personnel are 
engaged.   
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I would also urge the Minister of Foreign Affairs to 
have talks not merely with Delhi but also with Tamil 
Nadu.  Because, after all, this is a matter that is happening 
in Tamil Nadu.  The fishermen involved are persons of 
Tamil Nadu.  Therefore, I think the Minister of Foreign 
Affairs must engage in talks not merely with the Foreign 
Minister in Delhi but also with the Chief Minister in 
Tamil Nadu and have tripartite talks.  Maybe, at those 
talks, there can be representatives of both Sri Lanka and 
Tamil Nadu present and there must be some arrangement 
worked out to ensure that they all comply with the law 
and that the patrolling by the Sri Lankan Navy and the 
Indian Navy or the Indian Coast Guard is successful.   

Sometime ago, Sir, when I was in Delhi, I had the 
opportunity of discussing this matter with some of the 
senior officials in Delhi. When I explained the position to 
them, particularly the damage being caused by trawlers 
being used and the manner of fishing with trawlers, they 
had a proposal and they said that it had even been 
considered favourably by the Government in Delhi, that 
was to help the fishermen to go and fish in the deep sea 
by giving them the necessary assistance, diverting them 
from the Palk Strait into the deep sea.  They were 
prepared to extend such assistance not merely to the 
Indian fishermen but even to the Sri Lankan fishermen.  
They said, “We are prepared to even help your fishermen 
to go into the deep sea and carry on their fishing.”   

So, I think, Sir, there is the need for the Minister of 
Foreign Affairs to seriously engage in this question, to 
have serious discussions with both Delhi and Tamil Nadu 
with the presence of the fishermen from both sides and 
bring an end to this current situation, because the current 
situation is causing immense harm to our citizens who are 
deprived of their livelihood and are not able to survive 
because of the fact that they are continuing to incur debts 
even to live.   

So, I would urge, Sir, that this matter be taken 
seriously.  After all, the President issued very firm 
instructions when he met the fishermen from the North 
that the Sri Lankan Navy must prevent the Indian 
fishermen coming into Sri Lankan waters.   

I think the Sri Lankan Navy must perform that duty 
and prevent the Indian fishermen coming in. As I said, 
Sir, if the Minister of Foreign Affairs can engage in joint 
consultations with both the Central Government in Delhi 
and the Government in Tamil Nadu, we should be able to 
find a resolution to this conflict, but it must be done 
quickly; it must be done urgently because it is causing 
immense harm to the livelihood of our people.  

Thank you, Sir. 

[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්  ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමාට මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. මට 
කලින් කථා කළ ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  ෙමම 
පශ්නය බරපතළ විධියට මතු ෙවන්ෙන් යුද්ධෙය් පතිඵලයක් 
හැටියටයි.   යුද්ධය පැවැති කාලෙය් අෙප් ධීවරයන් ෙනොගිය මුහුදු 
පෙද්ශයක අවුරුදු තිහක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ධීවර කටයුතු 
කරන්න ඉන්දියානු ධීවරයන් පුරුදු ෙවලා සිටියා.  යුද්ධය ඉවර 
වුණු හැටිෙය්ම අෙප් ධීවරයන්ට එම මුහුදු පෙද්ශයට යන්නට ඉඩ 
ලැබුණත්, අර භුක්තිය පිළිබඳව තිෙබන්නා වූ හිමිකම අපට 
තිෙබන නීතිමය හිමිකමට වඩා සැබෑ හිමිකමක්. භුක්තිය හා 
අයිතිය අතර නම් ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්,  ඇත්තටම අවුරුදු 
තිහක් භුක්ති විඳපු ඒ ධීවරයන්ෙග් ධීවර ජීවෙනෝපාය අෙප් අයිතිය 
හැටියට නැවත අපට ෙදන්න කියා අපි ඉල්ලනවා. එෙසේ ඉල්ලුවාට 
ෙමතැන විසඳිය යුතු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න 
එක නිකම්ම ෙම් බලය පාවිච්චි කිරීෙම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.   එම 
ධීවරයන්ෙග් පැමිණීම අපි නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 
සම්පන්දන් මන්තීතුමාත්  කියපු විධියට,  ජනාධිපතිතුමා අෙප් 
නාවික හමුදාවට කියලා තිෙබනවා, ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙග් 
පැමිණීම නවත්වන්න  කියලා. ධීවර යාතා තුන්හාරසියයක් එන 
ෙකොට අපි නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නවත්වන්න ෙවන්ෙන් 
බලය පාවිච්චි කරලායි. ෙමොකක්ද, පාවිච්චි කරන බලය? ධීවර 
යාතා තුන්හාරසියයක් එනෙකොට ඒක නවත්වන්න අපට නාවික 
යාතා ෙකොච්චර වුවමනා ෙවයිද? ඒ නිසා ෙම්වා පාෙයෝගික 
වශෙයන් කියාවට නැඟීෙම් ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ගැටලුව තිෙබන්ෙන් 
ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි. චීනය සහ ජපානය අතරත් ෙම් 
ආරවුල තිෙබනවා ෙන්. පාකිස්ථානය සහ ඉන්දියාව අතරත් ෙම් 
ආරවුල තිෙබනවා, ගුජරාටියට ආසන්න මුහුදු පෙද්ශය 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපෙය්ත් ඉස්සර ෙම් ආරවුල 
තිබුණා. දැන් ඒවා ටික ටික අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. අපට ෙමම 
ගැටලු අඩු කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් සාකච්ඡා මඟින්ම විතරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ගැටලුව නිසා අෙප්  
ධීවරයන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය නැති ෙවලා තිෙබනවා. මට නම් 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය එයයි. ෙම් අය අෙප් පුරවැසියන්. ෙම් 
මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය නැති ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි 
ඒ අයට උදවු කරන්නට ඕනෑ.  අෙප් රජයක විෙද්ශ කටයුතු හා 
ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අංශවලට ෙම් ගැන කියාත්මක වීමට 
ඉඩක් නැහැ, ෙනොෙයකුත් රාජ්ය තාන්තික ෙහේතූන් නිසා. එෙහම 
නම් ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සඳහා අපි උදවු කරන්නට ඕනෑ. 
රජය ෙම් ජීවෙනෝපාය අහිමි වූ ධීවරයන්ට උදව්වක් කරන්න 
ඉදිරිපත් ෙනොෙවන්ෙන් ඇයි?  ෙම් ධීවරයන් ෙවනුෙවන් නිකම්ම 
දුක කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ධීවරයන් ෙවනුෙවන් දුක කියනවා. 
ඊළඟට කියනවා,  ඉන්දියානු ධීවරයන් එනවාය කියලා. 

ඊළඟට කියනවා, අපට ෙම්ක නවත්වන්න බැහැ, රාජ්ය 
තාන්තික පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. අන්තිමට ෙම් දුක 
විඳින්ෙන් කවුද?  අෙප් ධීවරයන්. ෙම් ධීවරයින්ෙග් ජීවෙනෝපාය 
මාර්ගයට උදව්වක් ෙදන්න රජය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? ෙම් පශ්නය විසඳන තුරු රජය කළ යුත්ෙත් එයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර ධීවර සම්මුතීන් 
තිෙබනවා. ඒ සම්මුතීන්ට අනුව මුහුදු පතුල සූරා ෙගන යන ධීවර 
කර්මාන්ත කමය තහනම්. ඒ ජාත්යන්තර සම්මුතීන්ට අනුව ෙම් 
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පිළිබඳව කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ධීවර 
කර්මාන්තයට විෙශේෂ වූ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය එම 
අධිකාරයන් හරහා අෙප් මුහුදු පතුල සූරන භයානක සාපරාධී ධීවර 
කර්මාන්තය තහනම් කළ යුතුයි. එය  වැළැක්වීමට ජාත්යන්තර 
ෙමෙහවරක් අපට අවශ්ය වී තිෙබනවා. ඒ ජාත්යන්තර ෙමෙහවර 
අපි ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ජාත්යන්තර ෙමෙහවරක් අවශ්ය 
වන්ෙන් ලංකාෙව් යුද්ධය ගැන විතරද? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ජාත්යන්තර ෙමෙහවර යුද්ධෙය් දී සිදු වුණු වැරැදි 
ගැන ෙසොයන්න විතරද? ෙමය අෙප් විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත 
මානව සංහතිෙය්ම මුහුදු සම්පතයි. ෙම් විධියට ෙම් මුහුදු ධීවර 
සම්පත අපට අහිමි කිරීෙම් සාපරාධී ධීවර කර්මාන්ත කමය 
වැළැක්වීම ජාත්යන්තරෙය් වග කීමක්. ෙමය හුෙදක්ම අෙප් මුහුදු 
සීමාෙව් පශ්නයක්  -ගැටලුවක්- ෙනොෙවයි. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. 
ෙමතැන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, අෙප් මුහුදු සීමාව ඇතුළට ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් 
එන එක. අපි ඒ ගැන ෙවනම කථා කරමු. ෙම් සාපරාධී ධීවර 
කර්මාන්ත කමය වැළැක්වීමට අපි වහාම ජාත්යන්තරව සමුළුවක් 
කැඳවා ෙම් පිළිබඳව වගකීම ජාත්යන්තර වශෙයන් භාර                         
කළ යුතුයි. ෙමවර තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක -Sustainable 
Development Goals- තුළ අෙප් පරිසරය රැක ගැනීෙම් ඉලක්කය 
තිෙබනවා. එයට පමුඛත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමය පරිසරය හා 
ස්වාභාවික සම්පත් රැක ගැනීම පිළිබඳ කාරණයක් ෙනොෙවයිද 
කියා මා රජෙයන් අහනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරපු අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමාටත් මා කියන්න 
කැමැතියි,  ෙම් පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු කර එතුමන්ලාට 
කළ හැකි බලපෑමක් කරන්නය කියලා.  

ඊළඟට,   මුහුදු නීතිය පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
විෙශේෂ ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ෙම් ෙකොමිසම හරහා පිහිටු වූ 
විනිශ්චය සභා තිෙබනවා. ෙම් විනිශ්චය සභාවලටත් ෙම් කාරණය 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. මුහුදු නීතියට අදාළව තිෙබන 
විනිශ්චය සභාවලට අෙප් ෙම් පැමිණිල්ල අප ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 
මුහුදු නීතිය පිළිබඳ කාරණය ඇත්තටම ෙලෝක සාමයට බලපාන 
කාරණයක්. ෙම්ක විසඳා ගන්නට ඒ විනිශ්චය සභා හරහා යාමට 
තිෙබන ඉඩකඩ අප පාවිච්චි කළ යුතුයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා, ෙම් චීන යාතාවලට ඉඩ දීපු 
එක තමයි වුණු ෙලොකුම වරද කියා.  

විෙද්ශ ධීවර යාතා පාලනය කිරීම, නියාමනය කිරීම සඳහා 
අපට පනතක් තිෙබනවා. ඒ පනත අනුව කිසියම් වූ විෙද්ශ 
යාතාවක් ලංකාවට එනවා නම්, ඒ එන්න පුළුවන් වන්ෙන් අවසර 
ෙගනයි. එෙහම  අවසරයක් නැත්නම් එය අත් අඩංගුවට ගැනීමට 
අපට සම්පූර්ණ අයිතිය තිෙබනවා. ඒ යාතා ඉන්දියාෙවන් එන ෙම් 
තුන් හාරසීයක් වන ධීවර යාතා වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒවා ලංකාෙව් 
ෙකොඩිය දමන්ෙන් ලංකාෙව් අවසරය ලබා ෙගනයි. ඔවුන් 
ලංකාවට ඒකට ෙගවීමක් කරනවා. ඒ ෙගවීමට අමතරව ඔවුන් 
අත්පත් කර ගන්නා වූ ඒ ධීවර සම්පතින් පංගුවක් අපට ෙදන්නට 
නීතියකුත් තිෙබනවා.  

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කළ කාලෙය් ෙම් පිළිබඳව 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඇත්තටම අපට යුෙරෝපෙය් බලපෑම් 
ආවා, අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට අදාළ ෙම් නියාමන කටයුතු හරියට 
කරන්ෙන් නැත කියලා. ඒ නිසා යුෙරෝපා ධීවර සම්මුතිය යටෙත් 
අපට අෙප් ධීවර සම්පත යුෙරෝපයට අපනයනය කිරීෙම්ත් ගැටලු 
මතු වුණා. ෙම් කියන කාරණා ඇත්තටම අෙප් විෙද්ශ ධීවර              
යාතා නියාමන පනත යටෙත් කියාත්මක කළ හැකියි. නමුත්, ෙම් 
ඉන්දියානු හා ලංකා මුහුදු සී මාෙව් තිෙබන ගැටලුව විසඳා ගැනීමට 
ඒ නීතිය අපට කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්ක 

ෙවනම විධිෙය් ගැටලුවක්. කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් එය භුක්තියට 
සවි වී තිෙබනවා. ඒකයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා ෙබෝට්ටු 
එකක්, ෙදකක් එහාට-ෙමහාට ගියා. ඒ වාෙග්  ෙනොෙවයි දැන් සිද්ධ 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක බරපතළ කාරණයක්. එෙහම නම් 
පළමුෙවනි කාරණය වන්ෙන් අෙප් ධීවරයන්ෙග් ජීවෙනෝපාය අප 
රැකදීමයි. ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය රැක ෙදන්න බැරි නම් අප 
ඔවුන්ට ජීවෙනෝපාය ආධාරයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒකයි, ෙමහි 
පළමුවැනි පමුඛතාව.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, අපට ඉන්දියාෙව් මධ්යම ආණ්ඩුවත් එක්ක කථා කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. දැන් ඉන්දියාව අපට හුඟක් ආධාර ෙදනවා. 
අප ඉන්දියාව එක්ක ඉතා ෙහොඳින් ඉන්නවා. ඉන්දියාව අෙප් 
අසල්වැසි රටයි. ඒ වාෙග්ම අපට ඉන්දියාවත් එක්ක හැම අතින්ම 
ඥාති මිතකම් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉන්දියාවත්, ලංකාවත් රටවල් 
ෙදකක් හැටියට ආරවුලකට මැදි කරන්න බැහැ. ඒක ඉතා 
පැහැදිලිවම අප අවධාරණය කරනවා.  

සමහරු ඉන්දියානු  විෙරෝධී ස්ථාවරයකින් හා ස්වරයකින් ෙම් 
ගැන කථා කරනවා. එෙහම කථා කිරීම ෙම් රෙට්  දිගු කාලීන 
අනාගත යහපතට අතිභයානක තර්ජනයක්. අපි ඉන්දියාවත්  
එක්ක ෙමය විසඳා ගත යුත්ෙත් රාජ්ය තාන්තිකවම පමණයි. 
ෙකොෙහොමද, විසඳා ගන්ෙන්? කිව්වා වාෙග් දිල්ලිෙය් අයත්, 
තමිල්නාඩුෙව් අයත් ෙම්කට එකතු කර ෙගන සාකච්ඡා කරලා 
අපට කියන්න පුළුවන්, -අපි ඇස්තෙම්න්තු කළ යුතුයි- ෙකොච්චර 
ධීවර සම්පතක් අපට අහිමි ෙවනවා ද කියලා. ගරු විජිත ෙහේරත්  
මන්තීතුමා කිව්වා,  රුපියල් ෙකෝටි 800ක ධීවර සම්පතක් අපට 
අහිමි ෙවනවායි කියලා. ෙහොඳයි, ඒ ගණන් බැලීම හරි ද වැරදි 
කියලා බැලීම ෙවනම කරුණක්. අපට පුළුවන් ඒකාබද්ධ 
ෙකොමිසමකින් -joint commission එකකින්- ඇත්තටම ලංකාවට 
අහිමි ෙවන ධීවර සම්පත යම් ආකාරයකට ගණනය කරන්න. 
ගණනය කරලා අපට ඉන්දියාවට කියන්න පුළුවන්, ෙමපමණ 
වටිනා ධීවර සම්පතක් අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් තත්ත්වය 
යටෙත් ෙපොදු මුහුදු ෙද්ශ සීමාවක් තුළ ධීවර කර්මාන්තය අපට 
වුවමනා හැටියටම, නියම විධියට පාලනය කරන්න බැරි නිසා, 
ඉන්දියාව අපට ආධාර ලබා ෙදන රටක් හැටියට ෙම් අපට  අහිමි 
වන සම්පතට වටිනාකමක් නියම කරලා ඒ වටිනාකම අපට 
ෙදනවා නම් අෙප් ධීවරයන්ෙග් ජීවෙනෝපාය ආධාරය ලබා ෙදන්න 
අපට ෙලෙහසිෙයන්ම පුළුවන් ෙවනවාය කියන එක. ෙමය එක් 
පැත්තකින් රාජ්ය තාන්තික පශ්නයක්. 

ෙදවනුව ෙමයින් අපට අහිමි ෙවන ධීවර සම්පෙත් වටිනාකම 
ඉන්දියාව අපට ලබා ෙදන කමයක එකඟතාවකට අපට 
ඉන්දියාවත් එක්ක එන්න පුළුවන් නම් ඒකත් තවත් විධියක්, 
ජීවෙනෝපාය අහිමි වන අෙප් ධීවරයන්ට දැනට යම් ආකාරයක  
ජීවෙනෝපාය අධාරයක් ෙදන්න. හැබැයි ඒක දීර්ඝ කාලීන විසඳුම 
ෙනොෙවයි. අනිවාර්යෙයන්ම අපට ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න 
ෙවනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය විසඳා ගැනීෙම්දී තවත් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. අෙප් ලාංකීය ධීවරෙයෝත් ඉන්දීය මුහුදු සීමාවට යනවා. 
ඒකත් අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඉන්දියාව ෙලොකු රටක් නිසා, 
ධීවරෙයෝ වැඩිෙයන් ඉන්න නිසා වැඩි පිරිසක් ලංකාවට එනවා. 
ලංකාෙව් ධීවරෙයෝත් ඉන්දියාවට යනවා. ගියාම ලංකාෙව් 
ධීවරෙයෝත් එෙහේ උසාවිවලට ෙගනි යනවා. අෙප් ෙබෝට්ටුත් එෙහේ 
රඳවා ගන්නවා. එෙහේ ෙබෝට්ටුත් ෙමහාට  ආවාම රඳවා ගන්නවා 
කියනවා.  

රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්න 
කාලෙය් දී කිව්වා, "අපි ෙමහාට එන ෙබෝට්ටු රාජසන්තක 
කරනවා" කියලා. සම්පන්දන් මන්තීතුමනි, අෙනක් අතට කිව්වා, 
"ෙම් තත්ත්වය වළක්වන්න අෙප් නාවික හමුදාවට නියම කරලා 
තිෙබනවා" කියලා. ෙම්වා කිව්වාට ෙකෙරනවාද කියන එකයි 

569 570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නය. දැන් ඒ එන ෙබෝට්ටු රාජසන්තක කරනවාද? ඒ 
ධීවරයන්ට යන්න ෙදනවා. නඩු අහන්ෙනත් නැහැ. දඩයක් 
ගහන්නට නියමිතයි, දඩ ගහන්ෙනත් නැහැ. රාජ්ය තාන්තික 
කථාබහක් තුළ අපි යන්න ෙදනවා. නමුත් ෙබෝට්ටුව රඳවා 
ගන්නවාද? අඩු ගණෙන්  ෙබෝට්ටුව රඳවා ගන්නවාවත් නම් මම 
හිතන්ෙන් ඒක එක්තරා විධියකට ෙම් අය තුළ ෙම් ගැන පසුබෑමක් 
ඇති කරන්නට ෙහෝ  ෙහේතු ෙවයි කියලායි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් එක කාරණයක් 
සඳහන් කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඇත්තටම 
bottom trawling පශ්නය, ජාත්යන්තර මුහුද සීමා උල්ලංඝනය 
කිරීම කියන පශ්නය වාෙග් ඒවා නවත්වන්නම බැහැ. අපට 
කරන්න පුළුවන් ඒවා අවම කර ගැනීමයි. ඒවා අවම කර ගැනීෙම් 
කියා මාර්ගයක් උඩ අප ගමන් කළ යුතුය කියන එකයි මා 
හිතන්ෙන්. ඒ අවම කර ගැනීමට අප අදියර ගණනක් plan කරන්න 
ඕනෑ. ඒ අවම කර ගැනීෙම් කියා දාමයකට අප යා යුතුයි. අවුරුදු 
30ක් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදුණු ධීවරයන් ලංකාෙව් මුහුද සීමාව 
තුළට ඒම ෙත්රුම් ගන්න අපට සිදු ෙවනවා. එය ෙත්රුම් ගන්නා 
අතරම එය අවම කර ගන්නත් සිදු ෙවනවා. ඒ අතරම, අෙප් 
ධීවරයන්ෙග් ජීවන පැවැත්ම සඳහා රජය ආධාර කළ යුතු ෙවනවා. 
අපට අහිමි වන ඒ ධීවර සම්පත් ගණනය කරලා, ඉන්දියාවත් 
එක්ක කථා කරලා ඒ සම්පත්වල වටිනාකම ලබා ගැනීම සුදුසු 
ෙවනවා. ෙමන්න ෙමවැනි පෙව්ශයකින් ෙම් කාරණය ගැන විමසා 
බැලීමට හා කියා කිරීමට කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

අවසාන වශෙයනුත් මම කියනවා, අෙප් ධීවරයන්ෙග් කඩා 
වැටුණු ජීවිත පවත්වාෙගන යන්න රජය මැදිහත් විය යුතුය කියලා. 
අෙනක් හැම ෙවලාවකම ආපදාවක් වුණාම රජය මැදිහත් වීම භාර 
ෙගන තිෙබනවා නම්, ධීවරයන්ෙග් ෙම් පශ්නයත් ආපදාවක් 
හැටියට සලකා රජය කියා කළ යුතුය කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය හමාර කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.   
 
[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා අපට 
විෙශේෂෙයන් වැදගත් වන ෙයෝජනාවක් තමයි අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙයෝජනාව ගැන අදහස් 
දැක්වීම පටන්ගන්න ෙපර මෙග් පුංචි යුතුකමක් ඉෂ්ට කරන්න මම 
සූදානම් ෙවනවා. අද දවෙසේ ෙහොඳ සිදුවීමක් වුණා. එය අගය 
කරන්න ඕනෑ. ෙමය, සමහර ෙවලාවට ෙම් රෙට් අම්මලා 
තාත්තලා  ළමයින් මරණ කාලයක්; සමහර ෙවලාවට ළමයින් 
අම්මලා තාත්තලා මරණ කාලයක්. ඒ බව අපි තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනා දන්නවා. ෙමවැනි කාල වකවානුවකදී එප්පාවල 
ෙරොෙම්ෂ් මධුවන්ත තරුණයා කිඹුල් කටට හසු වුණු තමාෙග් 
අම්මා ෙබ්රා ගත්තා, කිඹුලාෙග් කට ඇරවලා.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා  අද  ඒ තරුණයා 
කැඳවලා, ශී ලාංකිකෙයකු හැටියට ඒ  තරුණයා ෙම් රටට දුන්න 
පණිවිඩය, පාඩම සම්බන්ධව අෙප් සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු  
මැතිඇමතිතුමන්ලා ෙවනුෙවන් ඔහුට පශංසා කර, ෙගෞරවය දක්වා 
ෙම් ස්ථානෙයන් පිටත් කර යැව්වා. ඒ ගැන  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
කථානායකතුමා, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා පමුඛ ඒ කටයුත්තට 
සම්බන්ධ වුණ සියලු ෙදනාටම මාෙග්  ස්තුතිය,  ෙගෞරවය සහ 
පණාමය පුද කර සිටිනවා.   

අද විවාදයට භාජනය වන මාතෘකාව ගැන කථා කරද්දී, -ධීවර 
ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරද්දී- අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කයට ධීවර 
ක්ෙෂේතය ආෙව්ණික වුණ කර්මාන්තයක් බව පකාශ කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් ධීවර කර්මාන්තය  2014 අවුරුද්ෙද් අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට සියයට 1.8ක දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒක 
2013 වර්ෂෙය් සියයට 1.3යි.  එෙහම නම් ධීවර කර්මාන්තෙයන් 
සියයට 1.8ක දායකත්වයක් අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට ලබා 
ෙදනෙකොට ෙමය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙම් වැදගත් 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි,  ධීවර ජනතාව 
ෙම් රෙට් රාජකාරි ෙදකක් ඉෂ්ට කරනවා. පළමුවැනි රාජකාරිය 
තමයි මත්ස්ය සම්පත ෙගොඩට  ෙගනැවිත් අපට ආහාරය සඳහා 
ලබා දීම. එය ඉතාමත්ම ෙපෝෂ්යදායී ආහාරයක්. ගරු මන්තීවරුනි, 
ඒ මත්ස්ය සම්පත අපි තලු මර මර කෑවත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ 
අය මරුවාත් සමඟ ෙපොර බදලා  ඒ රැකියාෙව් ෙයදිලා අපට ඒවා 
ෙගනැවිත් ෙදන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම දූපතක් හැටියට තිෙබන අෙප් 
රෙට්  ධීවරයන් තමයි  මුළු රට වෙට්ම මුහු ද අයිෙන් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අය ෙනොදැනුවත්වම ෙම් රෙට් ආරක්ෂකයන් 
බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා රාජකාරි ෙදකයි. මත්ස්ය සම්පත 
ෙගනැවිත් දීම සහ ෙම් රට ආරක්ෂා කරන ආරක්ෂකයින් හැටියට 
අපට  ඒ අය නම් කළ හැකි ෙවනවා.   

අද දවෙසේදී ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙම් කරපු ෙයෝජනාව 
මා හිතන හැටියට ඈත අතීතෙය් ඉඳලා සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු 
කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ධීවර ජනතාව 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක්ෙවලා, පවුල් අවුල් ෙවලා, තමුන් උපයා 
ගත් සියලු මුදල් විනාශ ෙවලා, පශ්න රාශියකට මුහුණ දුන්නු 
කාරණයක් තමයි ෙම් කාරණය. ෙමොකද, අෙප් ධීවරයන් අල්ලා 
ගත්තාම ඔවුන් ෙබ්රා ගන්න බැරිව පශ්න රාශියකට මුහුණ දුන්න 
අවස්ථා තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් දත්ත අනුව අප දන්නවා, 2014 
වර්ෂෙය් මාළු ෙමටික් ෙටොන් 535ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබන බව. 
ෙම් නිෂ්පාදන පමාණය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, රෙට් 
යම්කිසි ගැටලුවක් තිෙබන බව. ගැටලුවක් තිෙබනවා කියා අපි 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව, තමිල්නාඩු 
පාන්තය ගැන තමයි අදහස් දක්වන්ෙන්. එෙහනම් ඉන්දියාව                   
ශී ලංකාවට කරන හානිය සම්බන්ධව ඉන්දියාව යම්කිසි 
තීන්දුවකට එන්න ඕනෑ. අෙප් ලංකාෙව් ධීවරයන්ට ආණ්ඩුව 
මඟින් ෙබොෙහොමයක් නීති දමා තිෙබන බව අප දන්නවා. ඒ නීති 
අනුව තමයි ඔවුන් ධීවර රැකියාව කරන්ෙන්. ඉන්දියන් රජයට වඩා 
පාන්ත රාජ්යයන්ෙග් තිෙබන පශ්න තමයි අපට බලපාන්ෙන් කියා 
මම හිතනවා. එෙහම පශ්න තිබියදී තමයි ඉන්දියාෙව් ධීවරයින් 
ඇවිල්ලා  අෙප් මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීම සිදු කරන්ෙන්.  

ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා විෙශේෂ පකාශයක් කළා. අෙප් 
මුහුද යටි පතුෙල් ඉඳලා විනාශ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
එතුමාෙග් පකාශෙය්දී පැහැදිලි කළා. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමා පකාශ කළා, ආධාරයක් 
ෙදන්න ඕනෑය කියා.  ඉන්දියන් පාන්තවල අය අෙප් මුහුෙද් මාළු 
ටික හූරාෙගන යනවා නම් ඔවුන් ආපසු අපට ආධාර ලබා ෙදයිද? 
එෙහනම් ඔවුන් අෙප් මුහුෙද් සිටින මාළු ටික අල්ලන්ෙන් නැතිව 
ඉන්න ඕනෑ. ඔවුන් අෙප් මුහුදට මාළු ටික අල්ලන්න එනවා නම් 
ආපසු ඔවුන් අපට කවදාවත් සහනාධාර ෙදන්න ගණන් හදන 
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එකක් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ඒ වාෙග් අදහස්  ෙනොෙවයි අපට අවශ්ය 
වන්ෙන්. අපට තිෙබන්ෙන් පැහැදිලිවම රටවල් ෙදක අතර, -  
[බාධා කිරීමක්] 

1979 අංක 59 දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් 
කිරීෙම්) පනත අනුව ෙම් අයව අල්ලලා ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා වූ පියවර පිළිබඳව අද ශී ලංකා ආණ්ඩුව පැහැදිලි තීන්දුවක 
සිටිනවා. ඒ කියන්ෙන්, විෙද්ශ යාතාවක් ෙමහාට ආවාම ඒ යාතාව 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර පිළිබඳව පනත යටෙත් තීන්දු තීරණ 
ලබා දී තිෙබනවා. පනත මඟින් බලය ලබා දීලා තිෙබන ෙකොට, 
නාවික හමුදාව ඒ අනුව කියාත්මක වනවා. ෙම් වන ෙකොට -ෙම් 
අවුරුද්ෙද්- 261ක් අල්ලලා හිෙර්ට දාලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
නිදහස් කරන එක රටවල් ෙදක අතර තිෙබන සම්බන්ධතා අනුව 
සිද්ධ වන ෙදයක්. ඒක ෙවනත් කාරණයක්. නමුත්, ධීවර රැකියාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී අපි ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා 
වාෙග්ම අපිට රට ඇතුෙළත් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ධීවර ජනතාව ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
ධීවර රැකියාව කරන්ෙන් ඉයත්තුවට. වාරකන් සහ වලාල කියන 
ෙදක ධීවර රැකියාවට බලපානවා. ඉයත්තුවට ධීවර රැකියාව කරන 
ෙකොට -ෙදවියෙන්! ෙම් මෑතකදී ධීවර රැකියාව කරන්න අෙප් 
ජනතාවට උතුරු නැ ෙඟනහිරට යන්න බැරි ෙවලා තිබුණා.- ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ආදි කාලෙය් ඉඳලා ධීවර රැකියාව කරන්න ෙම් 
ලංකාෙව් ෙතෝරා ගත්ත තැන් තිෙබනවා. හැම ෙකෙනකුටම 
නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ, ඕනෑම තැනකටම ගිහිල්ලා තමන්ෙග් 
රැකියාව හරියට කර ගන්න. ඒක රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන්ෙග් 
අයිතිය. ඒ අයිතිය අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහ ඉයත්තුව 
ෙහොඳ නැති වන ෙකොට අෙප් අය විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට ගියා. කාලය හා ස්ථානය හරියට ෙතෝරා ෙගන ඒ 
පළාත්වල ධීවර රැකියාව කරන්න යන ෙකොට අෙප් අයට ඒ 
අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැද්දක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නීතියක් ෙගන ආ යුතුයි                              
ශී ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් රැකියාව නිදහෙසේ 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියා. ඒ අවස්ථාව  විෙශේෂෙයන්ම ධීවරයන්ට 
ලබා දිය යුතුයි. ඒක ධීවරයන්ෙග් අයිතියක් හැටියට මා දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග් කරුණු කාරණා 
රාශියක් කථා කරන්න තිෙබනවා. දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න 
ෙවලාව නැහැ. නමුත්, මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ධීවර ජනතාවට බලපා 
තිෙබන පශ්න කීපයක් සම්බන්ධව කථා කරන්න. පුත්තලම් 
දිස්තික්කයට ධීවර වරායක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. අද සිදු වන 
මුහුදු ඛාදනයත් සමඟ, මුහුද අවට තිෙබන පශ්නත් සමඟ 
විෙශේෂෙයන්ම ගල්වැටි ෙයොදන ෙකොට අෙප් ධීවරයාට ෙතොටුෙපොළ 
අහිමි ෙවලා ධීවර රැකියාවට යන්න බැරිව අසරණ වුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ෙමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම් දිස්තික්කයට ධීවර වරායක්, ඒ වාෙග්ම 
ධීවර ෙතොටුෙපොළවල් අවශ්ය බව මතක් කරන්න. ධීවරයාට අද 
ෙවලා තිෙබන ෙම් හානිය වාෙග්ම එවැනි අන්දෙමන් වන ෙවනත් 
හානි වළක්වා ගන්න වැඩසටහනක් සකස් කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

අපට දැන් ධීවර රැකියාව ආරක්ෂා කිරීමටත් වඩා පශ්නයක් වී 
තිෙබන්ෙන් ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා, ෙම් රට ආකමණය 
කරලා bottom trawling  කමය මඟින් මාළු ඇල්ලීමයි. ෙම් තුළින් 
විනාශ වන සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව මීට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු 
මන්තීවරුන් අදහස් දැක්වූවා. ඒ අය අදහස් දැක්වීෙම්දී පකාශ 
කළා, ෙම් තුළින් අෙප් රෙට් සම්පත් ෙමොන තරම් නාස්ති ෙවනවාද 
කියලා. මාළු සම්පත පමණක් ෙනොෙවයි, ජල ජීවීන් ඇතුළු 
විෙශේෂෙයන්ම මාළු වගා කළ හැකි ස්ථාන විනාශ වන ආකාරය 
ගැනත් එතුමන්ලා පකාශ කළා. ඒ අය ඒ කාරණා ෙත්රුම් කරලා 

දුන්නා. එම නිසා මෙග් වගකීම තමයි ඒ පිළිබඳව නැවත මතක් 
කිරීම. එම කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් දැන් විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තවත් 
දියුණු කරලා, ශක්තිමත් කරලා අෙප් ධීවර කටයුතුවල නියැෙලන 
අයෙග් රැකියාව ෙබ්රා ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි, මත්ස්ය සම්පත 
රැක ගැනීමත්, විෙශේෂෙයන් ජල ජීවීන් ඇතුළු අෙනකුත් සම්පත් 
ටික රැක ගැනීමත් අෙප් වගකීමක් හැටියට දකින බව පකාශ 
කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම රජයට ඒ සම්බන්ධෙයන් මතක් කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. අද දවෙසේ මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් උත්තරීතර 

සභාව තුළ ධීවර ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත්, අෙප් රෙට් මත්ස්ය සම්පතට 
බලපාන විෙශේෂ වූ කාරණයක් පිළිබඳවත් විවාදයට ලක් ෙවන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අෙප් රෙට් වසර 30ක් තිස්ෙසේ තස්තවාදී යුද්ධයක් තිබුණු බව 
අපි දන්නවා. ඒ තස්තවාදී යුද්ධය පැවති කාල සීමාව තුළ  රෙට් 
සාමාන්ය පුරවැසියන්ට වාෙග්ම ධීවර ජනතාවට තමන්ෙග් 
රැකියාවන් කර ගන්න විධියක් නැතිව හිටියා. එක පැත්තකින් මහ 
මුහුදත් සමඟ හැප්ෙපන ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් මරාෙගන 
මැෙරන තස්තවාදීන්ට මුහුණ ෙදන්න ධීවරයාට සිදු වුණු 
ඉතිහාසයක් අෙප් රෙට් තිබුණා. 

පසු ගිය කාල වකවානුවන් තුළ රජයන්වලින් විටින් විට ධීවර 
ක්ෙෂේතය නංවාලන්නට අතිවිශාල සංවර්ධන ෙයෝජනා කම 
මාලාවක් කියාත්මක කළා. අපි දන්නවා, අද රෙට් තස්තවාදය 
අවසන් කරලා මුළු ලංකාව වෙට්ම තිෙබන මුහුෙද් අෙප් 
ධීවරයන්ට මසුන් මරන්නට එෙහම නැත්නම් යාතාවලින් ගිහින් 
තම රැකියාව කරන්නට පුළුවන් නිදහස ලබා දී තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාල සීමාව තුළ ධීවර ක්ෙෂේතෙය් 
අතිවිශාල සංවර්ධනයක් සිදු වුණා. අපි ධීවර වරායන් හැදුවා. මම 
නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් කුඩාවැල්ල 
වරාෙයන් පටන් ගත්තාම රට වෙට්ට අපි ධීවර වරායන් ඉදි කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කාලෙයන් 
කාලයට අපි දැකපු ෙදයක් තමයි වරායන් ඉදි ෙවන්න ඉදි ෙවන්න 
ධීවරයන්ෙග් යාතාවන් පමාණයත්, ව්යාපාරික ධීවරයන් 
පමාණයත් කම කමෙයන් වැඩි ෙවලා  පුළුල් ව්යාපාරයක් බවට 
අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතය දියුණු ෙවමින් පැමිණි බව. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු තැනට, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
පමාණවලින් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් සමහර අංශයන් දියුණු ෙවලා 
ෙනොතිබුණත් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපට ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ 
සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දකින්නට ලැබුණා.  

මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් තසත්වාදෙයන් ධීවරයා                       
-විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ධීවරයන්- බැට කෑවා. දැන් තස්තවාදය 
අවසන්. හැබැයි, තස්තවාදය අවසන් ෙවලාත් අෙප් රෙට් 
ධීවරයන්ට නිදහෙසේ ධීවර ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන්නට පුළුවන් 
අවකාශයක් අද රෙට් නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. එදා එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදෙයන් ධීවරයා බැට කෑවා. අද ඉන්දියාෙවන් එන ධීවර 
යාතාවලින් අෙප් ධීවරයා බැට කනවා. එදා එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
නිසා ධීවරයා අමාරුෙව් වැටුණා; ඔවුන්ෙග් ආදායම් අඩු වුණා. අද 
ඉන්දියාෙවන් අෙප් රටට එන ධීවර යාතා නිසා, bottom trawling 
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කියන කමෙව්දය නිසා අෙප් ධීවරයා අමාරුෙව් වැටිලා සිටිනවා. 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුම ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. 
එම කමය නිසා මුහුදු පතුෙල් සිටම විනාශ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
අෙප් අහිංසක ධීවරයන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ගිහින් දැලක් 
දැමුවාම දැල කපාෙගන යනවා. ෙම්ක ධීවර ක්ෙෂේතයට වාෙග්ම 
ජාතික ආරක්ෂාවටත් විශාල ගැටලුවක්. ෙම් තුළින් ෙනොෙයක් නීති 
විෙරෝධී ෙද්වල් රටට ෙගන එන්න; රටින් පිටට යවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් නිසා අප විශ්වාස කරන 
ෙද් තමයි නාවික  ක්ෙෂේතය තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන එක. 
අපි මුහුෙද් ආරක්ෂාව තර කරන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව රටවල් 
ෙදක අතර ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් සාකච්ඡා වට පසු ගිය අවුරුදු 
ගණනාෙව්ම සිදු කළා. හැබැයි, සමහර විට ෙමය ඉන්දියාෙව්ත් 
සමහර පාන්තවල ෙද්ශපාලන පශ්නයක්ව තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් 
සමහර පාන්ත යැෙපන්ෙන් අෙප් රටට මාළු අල්ලන්න අවස්ථාව 
ලබා දීලායි. අපි දැක්කා, ඒ රටවල සමහර පක්ෂවල තිෙබන 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිවල තිෙබන්ෙනත්, මැතිවරණයට එන්ෙනත් 
ලංකාවත් එක්ක තිෙබන ධීවර පශ්නයට විසඳුමක් ෙදනවාය 
කියලායි. ඒ ඒ රජයන් විසින් ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා කර ෙගන 
යන්න ඕනෑ. එයට අෙප් කිසිම විෙරෝධතාවක් නැහැ. හැබැයි, අෙප් 
රෙට් ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට, ඉන්දියාෙවන් එන ධීවර යාතාවන්ෙගන් යම් කිසි 
බලපෑමක් තිෙබනවා නම්, නීති විෙරෝධී ෙද්වල් අෙප් රටට ෙග්න්න 
යම් කිසි බලපෑමක් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා කටයුතු කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගම්වල ධීවරයන්ට 
බලපාන ගැටලු අතරින් සුවිෙශේෂී ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
මහ මුහුෙද් ෙබෝට්ටුවක් කැඩුණාම ෙගොඩට ඇද ෙගන එන්න 
විධියක් නැහැ. මම ජීවත් ෙවන්ෙන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
තංගල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙය්යි. මෙග් ගෙම්  ධීවර 
ඇමතිවරුන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. කැබිනට් ඇමතිවරයා 
ඉන්නවා; රාජ්ය ඇමතිවරයා ඉන්නවා; පළාත් සභා ඇමතිවරයා 
ඉන්නවා. හැබැයි, මහ මුහුෙද් ෙබෝට්ටුවක් කැඩුෙණොත් සති ෙදක, 
තුනක් යනවා ෙබෝට්ටුව ෙගොඩට ෙගන එන්න; ෙබෝට්ටුෙව් සිටින 
ධීවරයන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න. සමහර ෙවලාවට අෙප් ධීවරෙයෝ 
පාරට බැහැලා, පාරවල් හරස් කර ෙගන, උද්ෙඝෝෂණ කරලා කෑ 
ගහලාත් ඒ මැති ඇමතිවරුන්ට උත්තරයක් දී ගන්න විධියක් නැති 
අවස්ථාවනුත් තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ධීවර 
ක්ෙෂේතය නංවාලන්න නම්, එක පැත්තකින් ජාතික ආරක්ෂාව තර 
කරන්න ඕනෑ. අනවසර සංකමණිකයන් රටට ඇතුළු වීමත්, 
නීතිවිෙරෝධී දව්ය ඇතුළු වීමත් නතර කරන්න ඕනෑ. ධීවර ක්ෙෂේතය 
රැක ගන්න නම්, ඒ ආකාරයට සාගර ආරක්ෂාව තහවුරු කරන 
ගමන්ම ධීවරයාෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නය කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 3.27] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වසර ගණනාවක් මුළුල්ෙල් 

අෙප් රට විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදනවා. ඒ තමයි, අප රෙට් 
ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන අෙප් රෙට් තිෙබන 
වැදගත්ම සම්පතක් වන මත්ස්ය සම්පත ඉන්දියානු ධීවර ජනතාව  
ෙකොල්ල කන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිබීම. වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් රටට අලුත් 

අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. යුද්ධය නිමා වීමත් සමඟම ෙම් 
මත්ස්ය සම්පත අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල 
දායකත්වයක්  ලබා ෙදනවා. නමුත්, එයින් තවමත් හරියට 
පෙයෝජන ගන්න බැරි අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  කිසිම අයිතියක් නැති රටකින් එන ධීවර ව්යාපාරිකයින් 
පිරිසක් විසින් අෙප් ෙමම සම්පත ෙකොල්ල කන තත්ත්වය තවමත් 
අපට නතර කර ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තිෙබන 
රාජ්ය තාන්තික කුසලතාවන් පසු ගිය රජෙය් තිබුණු ෙවනත් 
ෙද්ශපාලනික අරමුණු නිසා දියුණු කර ගන්න බැරි වුණා. පසු ගිය 
රජය කාලෙය් ඉන්දියාවත් එක්ක තිබුණු සම්බන්ධතාවය අපට 
දියුණු කර ගන්න බැරි වුණු නිසා, ෙමම පශ්නය සාමකාමීව විසඳා 
ගන්න බැරි වුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ඉන්දියාෙව් පාන්ත රජයන් සමඟ අෙප් 
පසු ගිය රජෙය් තිබුණු සම්බන්ධතාව ෙකොපමණ දුර දිග ගියා ද 
කියනවා නම්, ධීවර ක්ෙෂේතයට විතරක් ෙනොෙවයි, ආගමික 
වතාවත් සඳහා බුද්ධගයාව වඳින්න ගිය අෙප් බැතිමතුන්ටත් පහාර 
එල්ල කළ අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් අපට දකින්න ලැබුණා. අපි දැන් 
පරණ කථා කියමින් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. නව රජයක් හැටියට 
ෙලෝකය දිනා ගන්න යන ගමෙන්දී ඉන්දියාව සමඟත් යළි 
සම්බන්ධතා ෙගොඩනඟාෙගන අෙප් ධීවර ජනතාවට අෙප් රෙට් 
අයිතීන් බුක්ති විඳින්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කර දීම දැන් 
අපට අවශ්ය ෙවනවා. එම කටයුත්ත කරන්න අපට නව 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගන්නම සිදු ෙවනවා. මාළු අල්ලන්න ධීවරයන් 
මුහුදු යන ෙකොට border එක ෙමොකක්ද කියලා ඔවුන්ට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා නව තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම අවශ්ය 
ෙවනවා. 

නාවික හමුදාවට අවශ්ය සම්පත් ලබා දී, ඉන්දීය නාවික 
හමුදාවත් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරමින් අෙප් ධීවර 
ජනතාවට අවශ්ය සම්පත් පමාණය ලබා ෙගන ෙම් රෙට් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අප ඇති 
කර ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා මා නිෙයෝජනය 
කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් වුණත් වත්තල සිට මීගමුව දක්වා 
විශාල ජනතාවක් ධීවර කෙෂේතය ජීවෙනෝපාය මාර්ගය හැටියට 
ෙයොදා ෙගන තිෙබන බව.  ෙම් නව රජය එම කාරණාව පිළිබඳව 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර අපට හිමි සම්පත් පමාණය අෙප් 
රටටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් රෙට් ජනතාව 

ෙවනුෙවන් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්  
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජාතිකත්ව ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව සහ පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මහඟු ෙසේවයක් ලබා 
ෙදන්න මට නැවත වතාවක් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව 
පළමුෙවන්ම මම ඒ වීෙරෝදාර ජනතාවට මෙග් කෘතෙව්දී භාවය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම එම ජනතාවට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ස්තුතියත් පළ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව සංවාදයට 
ගන්නා අවස්ථාෙව් දී මා කියන්නට ඕනෑ, ශී ලාංකීය මුහුදු තීරය 
විධියට මහා සාගරෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 517,000ක වපසරියක් 
අෙප් රටට අයත් ෙවලා තිෙබන බව. එනම් අෙප් රට වාෙග් අට 
ගුණයක් තරම් විශාල මුහුදු කලාපයක්. ඒ තරම් විශාල සම්පතක් 
තමයි අෙප් රට වෙට්ට තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රට වෙට්ම තිෙබන 
ෙවරළ තීරෙය් දුර පමාණය දළ වශෙයන් කිෙලෝමීටර් 1,620ක් 
ෙවනවා. අපට අයිති මුහුදු සීමාව ෙවරෙළේ සිට කිෙලෝමීටර් 320ක්, 

575 576 

[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 
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එෙහම නැත්නම් නාවික සැතපුම් 200ක් ෙවනවා. ෙම් සා විශාල 
මුහුදු තීරයක්, ෙම් සා විශාල වපසරියක මුහුදක් අත් පත් කර ගත් 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් ඍජුව ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිස 
දළ වශෙයන් 250,000ක් පමණ ෙවනවා. එම ජනතාව කරදිය, 
මිරිදිය සහ ෙදදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා. ඒ වාෙග්ම 
කරදිය, මිරිදිය සහ ෙදදිය ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ජනතාව 
ලක්ෂ 15ක් පමණ ෙවනවා. රෙට් සමස්ත ජනතාවම ෙම් 
සම්පත්වලින් යැෙපන බවත් මා ඔෙබ් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා.  

ෙම් පමාණෙයන් උතුරු, නැෙඟනහිර, වයඹ පළාත් තුෙනහි 
යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, මුලතිව් දිසත්ික්කවල ධීවර 
ෙමෙහයුම්වල ෙයෙදන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ධීවරයන් දළ 
වශෙයන් 50,000කට වැඩිය සිටින බව කිව යුතුමයි. තවද, එම 
පෙද්ශවල ලක්ෂ ෙදකහමාරක්, තුනක් විතර ජනතාව ධීවර 
කර්මාන්තෙයන් යැෙපනවා.  

ලක්ෂ ෙදකහමාරක් වුණු ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවර 
ජනතාවට ෙමෙහයුම් කරන්න අපට ලැබිලා තිෙබන සම්පත් 
ෙමොනවා ද? වසර 67ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට තට්ටු මාරු කමයට 
පාලනය කළ ෙම් පාලකයන් රටට ධීවර වරායන් 19ක්,  නැංඟුරම් 
ෙපොළවල් 54ක්, ෙතොටු ෙපොළවල් 860ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ෙම්වාෙය් සියයට සියයක පහසුකම් 
නැහැ. ඉතාම අවම පහසුකම් තමයි තිෙබන්ෙන්. අවම පහසුකම් 
යටෙත් තමයි ෙම් වීෙරෝදාර ධීවරයන් සප්ත මහා සාගරයට ගිහින් 
මාරියාෙවන්, අව්ෙවන්, වැස්ෙසන් බැට කාලා, ඒ මහඟු සම්පත 
ෙනළා ෙගනවිත් සමස්ත රෙට්ම ජනතාව ජීවත් කරවන්න මැදිහත් 
ෙවන්ෙන්. නමුත්, මා දන්නා විධියට ෙම් අවුරුදු 67ක කාලය තුළ 
ෙම් පාලකයන් ෙදපිරිසම උතුර, වයඹ පළාත්වල ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්ෙග් යාතා නවත්වන්න -යාතා 
යාල තියා ගන්න- එක ධීවර වරායක්වත් හදලා නැහැ. තමන්ෙග් 
අතීතය හුවා දක්වමින් අද මහා ඉහළින් කථා කරනවා, "අපි 
ධීවරයාට පශස්ත ෙලස සැලකුවා" කියා. උතුර, නැ ෙඟනහිර, වයඹ 
පළාත්වල ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්  
ෙතපිරිසම ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ට දක්වලා තිෙබන්ෙන් 
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ලක්. 

අෙප් රෙට් බහුදින යාතා 4,000ක්, එක් දින යාතා 1,100ක්, අඩි 
18,19, 20 කුඩා outboard  motor boats 19,000ක් තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව ඔරු, පාරු, වල්ලම්, කට්ටුමරන් සහ ෙතප්පම් යන 
සම්පදායික යාතා උතුරු, නැ ෙඟනහිර, වයඹ, බටහිර, දකුණ ෙම් 
සෑම පළාතකම ධීවර කර්මාන්තයට ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. දළ 
වශෙයන් සම්පදායික යාතා 23,000ක් තිෙබනවා. ෙම් 
සියල්ෙලන්ම තමයි ධීවරයන් ෙම් රටට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
පංගුව ලබා ෙදන්ෙන්. එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා සියයට 1.6යි 
කියලා. මම හිතන හැටියට ඒක වැරැදියි. දළ වශෙයන් සියයට 4ක  
විතර දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් දායකත්වයක් රෙට් ජාතික 
ආදායමට සමස්ත ධීවරයන් ලබා ෙදනවා. 

අෙප් රෙට් ධීවර වරායන්, නැංඟුරම් ෙතොටු ෙපොළවල් 
තිෙබනවා; බහුදින යාතා, එක්දින යාතා, සාම්පදායික යාතා සහ 
outboard motor boats තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම උපෙයෝගි කර 
ෙගන වසර 67ක් තුළ ෙනළා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්  -ෙම් පාලකයන් ෙදපිරිසෙග්ම පාලන කාලය තුළ- 
මත්ස්ය සම්පෙතන් සියයට 25යි. ඉතිරි සියයට 75 ෙනළා ගන්න 
ධීවරයන් ෙවනුෙවන් ෙම් පාලකයන්ට කළ හැකිව තිබුණු ෙද්වල් 
කළා ද? නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් මතු ෙවනවා. අද 
විෙද්ශ යාතා පැමිණ ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාෙව් ෙමොන තරම් මාළු 
අල්ලා ගත්තත් අපට ගැටලුවක් මතු කරන්නට බැහැ. අෙප් 
ධීවරයනුත් ජාත්යන්තර මුහුදට ගිහින් මාළු අල්ලා ෙගන එනවා. 
නමුත් ෙම් පාලකයන් ෙදපිරිසම තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 

ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කර ගන්න, බලය ආරක්ෂා කර 
ගන්න, ඊට ආශිර්වාද ලබා ගන්න ෙවන්න ඇති අෙප් රටට අයත් 
දකුණු මුහුදු සීමාව චීනය, ෙකොරියාව,  තායිවානය, ඉන්දුනීසියාව 
වැනි රටවලටත්,  ජාවා, සුමාතාවලටත්  කිෙලෝමීටර් 320 ක 
ඇතුළත සීමාෙවන්  ෙකොටසත් බදු දීලා තිෙබන්ෙන් මත්ස්ය සම්පත 
ෙනළා ගන්න. ඒ අතරම  තමුන්නාන්ෙසේලා උතුරු මුහුද 
ඉන්දියාවට බාර දීලා තිෙබනවා. "ඕනෑ තරම් කැමැති විධියට අෙප් 
මුහුදට ඇවිල්ලා මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගන්න,   අෙපන් කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ, අපට පාලන බලෙය් චිරාත් කාලයක් 
වැජෙඹන්න උඹලා  අවකාශ සලසාපල්ලා" කියන එක තමයි ෙම් 
රට පාලනය කරපු ඔය මහත්වරු ෙදපිරිසම ෙමෙතක් කාලයක් 
කර තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම 
පිළිබඳව ෙම් රෙට් පාලකයන්  ලජ්ජා විය යුතුයි.    

 මට මතකයි, 2009 වර්ෂෙය් දී ෙම් රෙට් ජනතාවත්, හමුදාවත්, 
පාලකයනුත් එකතු ෙවලා එල්ටීටීඊ තස්තවාදය හා ෙබඳුම්වාදය 
යුදමය වශෙයන්  පරාජය කළාට පසුව එදා  රාජපක්ෂ පාලනය  
හඬ නඟා කිව්වා "ඔව්, අපට දැන් පුළුවන්කම තිෙබනවා, උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට සමෘද්ධිය ළඟා කර ෙදන්න" කියලා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි එතුමන්ලා කිව්වා, "උතුරට වසන්තය, නැ ෙඟනහිරට 
නෙවෝදය උදා කරනවා" කියලා. මම අහනවා,  තමුන්නාන්ෙසේලා 
යුද්ධය අවසන් කළ දින සිට ෙම් දක්වාම කියපු විධියට උතුරට 
වසන්තයත්, නැ ෙඟනහිරට නෙවෝදයත් ළඟා කරලා දුන්ෙන් 
ෙමොන ආකාරෙයන් ද කියලා. ඔව්,  කරුණාකර අපට දැන ගන්න 
ඒ ගැන කියන්න.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට කෙළේ ෙමොකක්ද 
කියලා අපි දන්නවා.  තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය ආරක්ෂා 
කර ගන්න මුළු රෙට්ම සිටින ධීවරයන් බිල්ලට දුන්නා. බලවත්  
ඉන්දීය ආණ්ඩුවට යටත් ෙවලා, ඔවුන්ට හිස නමලා,  ෙකොන්ද 
නවලා,  ඉන් තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගත්තා මිසක්, 
අහිංසක දුගී දුප්පත් ධීවරයන්ට යම්  ආකාරයක අකටයුත්තක්, 
විෙද්ශ බලපෑමක් සිදු වුණු අවස්ථාවලදී එයට මැදිහත් ෙවලා ඔවුන් 
ඉන් මුදවා ගන්න කටයුතු කළා ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  උතුරු නැ ෙඟනහිර, වයඹ පළාත්වල මුහුදු 
සීමාෙව් තමයි ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම මාළු බිම් පිහිටලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ, ෙවොජ් බෑන්ක් - "Wadge Bank"-  සහ ෙප්දුරු 
බෑන්ක් -"Pedro Bank"-  කියලා.   ෙහොඳම මාළු බිම් ෙදක 
තිෙබන්ෙන්  ෙම් උතුරු නැ ෙඟනහිර හා වයඹ මුහුදු සීමාවන්වලයි. 
ලංකාෙව් ඉතාම සශීක මාළු බිම් ෙදක එයයි.  ෙම් මාළු බිම් ෙදක  
උපෙයෝගි කරෙගන තමයි උතුරු නැ ෙඟනහිර, වයඹ පළාත්වල 
වාසය කරන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ධීවර ජනතාව තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය වූ ධීවර කර්මාන්තය  කර ෙගන යන්ෙන්.  

 අමතරව ඒ පෙද්ශවල ජනතාවෙගන් යම් පමාණයක් 
ෙගොවිතැන් කටයුතු කරනවා. නමුත් බහුතරයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ධීවර කර්මාන්තෙයන්.  අද ෙම් අහිංසක මිනිස්සු මුහුණ දී තිෙබන 
ෙඛ්දජනක ඉරණම ෙමොකක්ද? ඉන්දියානු ධීවරයා උතුෙර් 
ධීවරයාෙග් ෙගමිදුලට ඇවිල්ලා - ෙවරළ ආසන්නයටම ඇවිල්ලා - 
ඉතාම නිර්ලජ්ජිත විධියට අෙප් ධීවර සම්පත බෙලන් ෙකොල්ල 
කනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන උතුරු 
නැ ෙඟනහිර සහ වයඹ පෙද්ශවල ජීවත් වන ධීවරයන්ට බලපෑම් 
කරනවා.  ඒ අයෙග් ෙබෝට්ටු විනාශ කරනවා.  සාම්පදායික ඔරු 
විනාශ කරනවා. ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් යාතා විනාශ කරනවා. මාඵ 
අල්ලන  දැල්  විනාශ කරනවා. ඔවුන් නීතිවිෙරෝධි ධීවර 
ෙමෙහයුම්වල   ෙයෙදනවා. ඒ නීතිවිෙරෝධී ෙමෙහයුම තමයි 
ෙටෝලින් කමය.  ෙටෝලර් යාතා ෙදකක දැලක් ගැට ගහලා මුහුදු 
පතුල දිෙග් ඇදෙගන යද්දී විශාල වශෙයන් මත්ස්ය සම්පත 
පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම ෙදයක්ම විනාශ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
බරපතළ විධියට  මත්ස්ය සම්පත,  සාගර පැළෑටි  - plankton -  

ෙපඳ - පාසි සියල්ලක්ම විනාශ ෙවලා ධීවර කර්මාන්තය 
නැත්තටම නැති ෙවනවා.  ෙම් නීති විෙරෝධී ෙමෙහයුම නිසා; 
අසාධාරණ අවිධිමත් ෙමෙහයුම නිසා අද උතුරු නැ ෙඟනහිර සහ 
වයඹ පළාත්වල ධීවරයන් තමන්ෙග් ධීවර කර්මාන්තෙයන් සියයට 
75ක් ඈත් ෙවලා සිටින බව මා කියන්නට ඕනෑ. අද ඔවුන්ට ජීවත් 
වීම පිළිබඳ බරපතළ විධිෙය් ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.   

මම මීට මාස 9කට කලින් ශිලාවතුර පෙද්ශයට ගියා.  එම 
අවස්ථාෙව් දී එහි ධීවර  රැකියාව කරන මීගමුෙව් ධීවරයන් කිහිප 
ෙදෙනකු හමු වුණා. මම ඔවුන්ෙගන් ඇහුවා, "ඇයි ෙම් මාළු 
අස්වැන්න අඩු" කියලා? ඔවුන් එදා මුහුදු ගිහින් තිබුණා.  
Outboard motor boat එකකින් දැල් පීස් 30ක්, ඒ කියන්ෙන් දැල් 
කුට්ටි 15ක් එළලා තිබුණා. ඒ  අයට මත්ස්ය අස්වැන්න ලැබිලා 
තිබුෙණ්  දඩුෙතලියා -හබරලි-  කිෙලෝග්රෑම් 10යි.   ෙම් මත්ස්ය 
කිෙලෝග්රෑම් දහෙය් මිල වුෙණ් රුපියල් 2,000යි. නමුත් ඔවුන්ට 
ඉන්ධන සඳහා වියදම් ෙවලා තිබුණා රුපියල් 6,000ක්. රුපියල් 
4,000ක් ඔවුන්ට අලාභයි. ඒ ඇයි කියලා ඇහුවාම  ඔවුන් පැවසුවා, 
"ඉන්දියානු ධීවරයන්  අෙප් ෙවරළටම ඇවිල්ලා අෙප් මත්ස්ය 
සම්පත  බෙලන් අල්ලා ෙගන යනවා" කියලා. එයින්  ෙපෙනනවා 
ෙන්ද, ෙකොයි තරම් අසරණභාවයකට අෙප් රෙට් ධීවරයන් පත් 
ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා. ධීවර සමිති, ධීවර කාර්මිකයන් ෙම් 
ගැන දිගින් දිගටම බලධාරින්ට බලපෑම් කරලා තිෙබනවා, කියලා 
තිෙබනවා, ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා, ෙමය නවත්වන්න කියලා.    
එම නිසා  වහාම කියාත්මක ෙවලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න  කියලා අපි ආණ්ඩුවට බල කරනවා.  ධීවර 
අමාත්යවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරපු, ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් 
ඵලදායී උත්තරයක් අතීතෙය් දී දීලා තිබුණා මට මතකයි.  ඒ 
ෙමොකක්ද?  රාජ්ය තාන්තික විධියට තමයි ඒ උත්තරය දීලා 
තිබුෙණ්. තමන්ෙග් උපන් දිනයට, ඉන්දියානු පාලකයන්ෙග් උපන් 
දිනයට, නැත්නම් නිදහස් දිනයට අෙප් නාවික හමුදාෙවන් අල්ලා 
ගත් ඉන්දියානු ධීවරයන්ට අභයදානය දීම.  

අෙප් ධීවරයන් ඉන්දියාව තුළ තනි කරලා, ඉන්දියානු ධීවරයන් 
නිදහස් කරලා දමනවා.   ෙම් වාෙග් වාෙග් යහපත් ආදර්ශයන් 
තමයි ඒ මහත්වරු දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි අවධාරණය කරනවා,  ෙම් 
සඳහා මැදිහත් ෙවලා  ෙම් පශන්යට පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා 
ෙදන්න කියලා.    උතුෙර් ධීවරයන්ෙග් ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා 
කරලා බලපෑම්වලින් ෙතොරව ඔවුන්ට නිදහෙසේ රැකියාව කරන්න 
අවශ්ය අවකාශ ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා.  

එතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කිරීමට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.    

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා  හා 
ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார ஜயசிங்க  - மகளிர் 
மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු  ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.47] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயான  இந்திய 
மீனவர்க ைடய ெதால்ைல ெதாடர்பானதாகும். இந்த 
நாட் ன் மிக ம் க்கிய வளமான கடல் வளம் கிட்டத்தட்ட 
5,17,000 ச ர கடல் ைமல் பரப்ைப ம் உவர் வலய நன்னீர் 
மீன்பி த் ைறயான  4,89,000 ச ர ைமல் பரப்ைப ம் 
ெகாண் க்கின்ற . இதிேல மன்னார் ெதாடக்கம் 
காங்ேகசன் ைற, யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , மட்டக்களப் , 
அம்பாைற, ெபாத் வில் வைர ள்ள 835 கிேலா மீற்றர் 

ரமான நாட் ன் ன்றில் இரண்  பகுதி 
கடற்பிரேதசத்ைதக் ெகாண்ட மீன்பி ப் பிரேதசங்களில் 
மீன்பி த் ெதாழி ேல ஈ பட் ள்ள வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
மீனவாக்ள் பல்ேவ பட்ட ெதால்ைலக க்கு உள்ளாக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். கடந்த 30 வ டங்கள் பயங்கரவாதம் 
என்ற ேபார்ைவயிேல வடக்கு, கிழக்கு மீனவர்கள் ேநர யாகப் 
பாதிக்கப்பட்டார்கள். த்தம் வைடந்த பின்ன ம்கூட, 
எம  நாட் ன் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீாியல் வளங்கள் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கும் இந்த ேநரத்தில்கூட, க்கியமாக 
இந்தப் பிரேதசத்தின் அத்தைன கடல் வளங்க ம் எம  
மக்க க்கு இ வைர ேநர யாகப் பயன்படவில்ைல என்ற 
உண்ைமைய இந்தச் சைபயிேல நான் கூற ேவண் ம்.  

இன்  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற 
மீனவர்கள் விலங்குப் ரதத்ைத இந்த நாட் க்கு மட் மல்ல, 
நாட் க்கு ெவளியி ம் அ ப்பிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அங்கி ந்  ஒ  நாைளக்கு ஆ க்கும் ேமற்பட்ட ெலாறிகள் 
மீன்கைள ஏற்றிக்ெகாண்  ெகா ம் க்கு வ கின்றன. 
ஆனால், அதிேல 100 கிேலா கிராம் மீைனக்கூட எம  
பிரேதசத்தி ள்ள மீனவர்கள் பி க்கவில்ைல. மாறாக கா , 

579 580 
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மாத்தைற, அம்பாந்ேதாட்ைட ேபான்ற பிரேதசங்களி ந்  
வந்தவர்களால்தான் அைவ பி க்கப்பட்  அ ப்பப் 
ப கின்றன. அங்கி க்கின்ற மீன்பி த் ைற கத்திேல 500 
இற்கும் ேமற்பட்ட multi-day boats இ க்கின்றன. தி மைல 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 10 மீனவர்கள்கூட அவற் க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்களாக இல்ைலெயன்பைத இந்த ேமலான சைப 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எம  மாவட்ட மக்கள் கிழக்கு மாகாணத்தின் கைரேயாரப் 
பகுதிகளில் மீன்பி ைய க்கிய ெதாழிலாக 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். அவர்கள் த்தத்தின் காரணமாக 30 
வ ட காலங்களாக தங்க ைடய  ெபா ளாதாரத்ைத 
இழந்தவர்கள். அந்த மீனவ ச கத்தினர் இன்  திட்டமிட்ட 
வைகயிேல ஏைனயவர்களா ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
இதனால் மீன்பி த் ெதாழிைலக் ைகவிட்  மாற் த் ெதாழில் 
வழிகைளத் ேதட அவர்கள் யற்சிக்கின்றார்கள். ஆனால், 
அங்கு எம  மீனவர்க க்கு காட் த் ெதாழி ம் ஏைனய 
ெதாழில்க ம்கூட ம க்கப்பட் க்கின்றன. எம  
பிரேதசத்திேல ெதாழிற்சாைலகள் இல்ைல. அங்கு காட் த் 
ெதாழிைலக்கூட ெசய்ய யாதள க்கு சிறிய சிறிய 
'ெபா ஸ் ேபாஸ்ட்' - காவலரண்கள் - ேபாடப்பட் 

க்கின்றன. காய்ந்த சுள்ளிகைளக்கூட அவர்களால் 
ெகாண் வர யாத சூழல் இ க்கின்ற . எந்த இடத்தி ம் 
யாரா ம் மீன்பி க்க ம். அ  மீன்பி யாளர்க க்குாிய 
உாிைமதான்! என்றா ம், எம  பிரேதசத்திேல 
வந்ேத கு கள் ேபான்றி ந்தவர்கள் அங்கு நிரந்தரமாகேவ 
அமர்ந் விட்டார்கள். அங்கி க்கின்ற இ வைலக ம் multi-
day boats க ம் எம  மாவட்ட மீனவர்க க்குச் 
ெசாந்தமானைவகளல்ல. அந்த வசதிகள் எம  மீனவர்க க்கு 
இல்ைல. அவர்கள் உாிைம ம க்கப்பட்டவர்களாக, மாற் த் 
ெதாழிைலச் ெசய்ய யாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

இன்  கைரேயாரப் பகுதிகளில் இ க்கின்ற இரா வ, 
கடற்பைட, விமானப்பைட காம்கள் த்தத் க்குப் பின்னர் 
உ வாக்கப்பட்டைவகளாகும். இப்ப யாக 11 காம்கள் 
அங்கு அைமக்கப்பட் க்கின்றன. ெகாக்கிளாய், நாயா , 

ல்ேமாட்ைட, திாியாய், டைவக்கட்  ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் மட் மல்ல, நிலாெவளி, கிண்ணியா ேபான்ற 
பகுதிகளி ம் காம்கள் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. 
கிண்ணியா திய பாலத்திற்கும் உப்பா  பாலத் க் 
குமிைடயிேல 3 navy காம்கள் இ க்கின்றன. உப்பா க்கும் 

க்குமிைடயிேல 4 காம்கள் இ க்கின்றன. 
ாி ந்  உப் றல், ெகாக்கிளாய், நாயா , லங்கா 

பட் னம் வைர ம் 3 காம்கள் இ க்கின்றன. இைவ 
எதற்காக? அந்த பிரேதசத்தின் 80 சத தமான சி பான்ைம 
மக்க ைடய மீன்பி த் ெதாழிைலத் த ப்பதற்காகேவதான் 
அைவ அங்கு  அைமக்கப்பட் க்கின்றன. மீன்பி த் 
ெதாழிைலச் சுதந்திரமாகச் ெசய்வதற்கு அவர்கள் 
ம க்கப்பட் க்கின்றார்கள். ெவளிமாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் அங்கி க்கின்ற பா காப்  பைடயின டன் 
ேசாந்்  ெசயற்ப கின்றார்கள். தைட ெசய்யப்பட்ட மீன் 
வைலகள் என்  கூறி ஒன்றைர அங்குல வைலகைளப் 
பாவிப்பதற்கு எம  மீனவர்க க்கு அ மதி 
ம க்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த boatகளில் க்கால் 
அங்குல வைலகைள அவர்கள் மைறத்  ைவத்தி ந்  ெதாழில் 
ெசய்கின்றார்கள். அந்தக் காலத்திேல ஒ  multi-day boat 200 
அந்தர் ஐஸ் கட் கைள ஏற்றிக்ெகாண்  ேபாய், இரண்  
மாதத் க்குப் பின்னர்தான் மீன்பி ையப் 

ரணப்ப த்திக்ெகாண்  வ ம்.  

இன்  இரண்  நாட்களிேல அவர்கள் வந் வி கின் 
றார்கள். பைடயினாின் உதவி டன் சட்டவிேராதமான 
வைலகைளப் பாவித் த் ெதாழில் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றார்கள்.  எங்க ைடய மீனவர்கள் light course ஐக் 
ேகட்கவில்ைல. காைல ஆ  மணியி ந்  மாைல ஆ  மணி 
வைர ம் சுதந்திரமாக ம் சுயாதீனமாக ம் மீன்பி த் 
ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு அ மதி ேகாாி நிற்கின்ற 
அவர்க க்கு மாற்  வழிகைள யா ம் காட்டவில்ைல. இன்  
இந்த நாட் ேல மீன்பி த் ெதாழி க்கு பல்ேவ பட்ட 
ஊக்குவிப் கள் வழங்கப்பட்  வ கின்றன. ஆனால், எம  
மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் ம க்கப்பட் க்கின்ற .   

இந்த நாட் ல் இன்  மீனவ ச கத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்கள் 
விதைவகளாக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; அநாதரவானவர்களாக 
ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்களால் கடற்ெறாழி க்குச் 
ெசல்ல யா . ஆனால், மாற்  வழியாக அவர்க க்கு 
நிவாரணம் வழங்கப்படேவா அல்ல  ேவ  
ெதாழில்க க்கான வழிகள் காட்டப்படேவா இல்ைல. 
அதாவ  அவர்களின் வாழ்வாதாரத் க்கு எந்தெவா  மாற் த் 
திட்ட ம் ன்ைவக்கப்படவில்ைல. இதனால் அவர்கள் 
பஞ்சத்திேல ேதாய்ந்  ப பாதாளத்தில் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இன்  மீனவர்கள் தம  மீன்பி த் ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்குாிய எத்தைனேயா வைகயான ேவைலத்திட்டங்கள் 
பல்ேவ  நி வனங்களா ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அதிேல சீ-ேநார் ேபான்ற அவ்வாறான ஆ  கிைள 
நி வனங்கள் இ க்கின்றன. ஆனால், அவற்றின் 
ெசயற்பா கள் எம  பிரேதசத்தி ள்ள மக்கைள இன் ம் 
சாியான ைறயில் ெசன்றைடயவில்ைல. அந்தக் கிைள 
நி வனங்க க்கு காைமயாளர்கள் மற் ம் பணிப்பாளர்கள் 
நியமிக்கப்பட் க்கின்றேபாதி ம் அவர்களில் ஒ வர்தா ம் 
எம  கிழக்கு மண்ைணேயா அல்ல  வட லத்ைதேயா 
ேசர்ந்தவர்கள் அல்லர். அதனால் அங்கு குறித்த 
ெசயற்றிட்டங்க ம் ெசயற்பா க ம் குறிப்பிட்ட ஒ  
ெமாழியிேலேய இடம்ெப கின்றன. அந்த ெமாழி ாியாத, 
இன்  இந்த நாட் ல் ன்றில் இரண்  பங்கு கடற்பரப்ைபக் 
ெகாண் க்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்கு அவ்வசதிகள் 
நிராகாிக்கப்பட் க்கின்றன. மன்னாாி ந்  அம்பாந் 
ேதாட்ைட வைர ள்ள ரம் ெவ மேன 459 கிேலா 
மீற்றராக இ க்கின்ற . ஆனால், 889 கிேலா மீற்றர் ரம் 
ெகாண்ட கடற் பரப்ைபக் ெகாண்ட வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
இந்த விடயத்தில் நிராகாிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  

இந்திய மீனவர்க ைடய வ ைகயினால் ஏற்ப ம் 
பாதிப் ப் பற்றி அன்  எம  தமிழ் மக்கள் 

ாிந் ெகாள்ளாவிட்டா ம், இன்  அ பற்றிப் 
ாிந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இன்  எம  மீனவர்கைளச் 

ெசயற்றிறன் மிக்கவர்களாக மாற் வதற்கு மாற் த் 
திட்டங்கைள ன்ைவக்க ேவண் ம். அவர்க க்கு மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி க்கான உள்ளீ கைள வழங்குவதற்கு 'சீ-ேநார்', 
'நாரா' த ய தனியார் நி வனங்க டன் இைணந்  
ெசயற்பட ேவண் ம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි , ඔබතුමාෙග් ක ථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இரண்  நிமிடங்கள்!  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

எங்க ைடய மீனவர்கள் ஓய்  எ ப்பதற்கான வசதிகள் 
ெசய் ெகா ப்பதற்கும் அவர்க க்குப் படகுகள் 
வழங்குவதற்கும் க வா  உற்பத்திைய ஊக்குவிப்பதற்கும் 
மற் ம் அங்கு சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
இன்  மாற் த் திட்டங்கைள அறி கப்ப த்த ம். 
அேதேநரம் எம  மீனவர்கள் தம  மீன்பி  நடவ க்ைககைள 
ெசயற்றிற டன் நிைறேவற் வதற்கான உட்கட்டைமப்  
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ம். ேம ம், 'ாின்' மீன் 
உற்பத்தி வசதிகள் மற் ம் குளி ட்  வசதிகள் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். அங்குள்ள இயற்ைகத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்கின்ற அேதேநரம், சிறந்தேதார் மீன்பி த் ைற கத்ைத 
உ வாக்கி, எம  வடக்கு, கிழக்கு மீனவர்கைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேமலான சைபையக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , இ  குறித்   கடற்ெறாழில் அைமச்சு 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය පාර්ලිෙම්න්තු 

සංගමය, අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ 
"සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් 
සංගමය යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ විෙශේෂ 

වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම 
ெபா நலவாய பாரா மன்றச் 

சங்கம்,அைனத் ப் பாரா மன்ற ஒன்றியம் 
மற் ம் 'சார்க்' பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் சங்கம் ஆகிய 
சங்கங்களின் ஒ ங்கிைணந்த விேசட 

ஆண் ப் ெபா க்கூட்டம் 

JOINT SPECIAL ANNUAL GENERAL MEETING 
OF THE COMMONWEALTH PARLIAMENTARY 

ASSOCIATION, INTER PARLIAMENTARY UNION 
AND SAARC PARLIAMENTARIANS' ASSOCIATION 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමම සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ට විෙශේෂ නිෙව්දනයක් නිකුත් 

කිරීමට තිෙබනවා.  

අද දින සවස 4.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා 
කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය පාර්ලිෙම්න්තු 
සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී 
ලංකා කණ්ඩායම)  සහ "සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
ශාඛාව) යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ විෙශේෂ වාර්ෂික මහා සභා 
රැසව්ීමට සහභාගි ෙවන ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

නැවත කල් තැබීෙම් විවාදයට යමු. මීළඟට ගරු පියල් 
නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 20ක කාලයක් 
තිෙබනවා.  

[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම 

සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද, ඉන්දියානු ධීවරයන් දිගින් දිගටම ලංකා 
මුහුදු තීරෙය් මසුන් ඇල්ලීම සම්බන්ධ ෙයෝජනාවට අදහස් 
කීපයක් එකතු  කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ෙම් විවාදය ආරම්භ 
කරපු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා අෙප් ගරු මන්තීවරු සියලු ෙදනාම                    
ශී ලාංකීය අෙප් අසරණ ධීවරයන්ට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම 
පිළිබඳව දිගින් දිගටම කථා කළා. ඒ නිසා මම දීර්ඝව ඒ ගැන කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් 
ෙහේතුවත් එක්ක අද ෙවන ෙකොට අෙප් ලංකාෙව් ධීවර ජනතාව 
ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ජාත්යන්තර සාගර නීතිය අනුව රටක මුහුදු සීමාව උල්ලංඝනය 
කරන ඕනෑම ෙකෙනකුට දඬුවම් දීමට නියමිතව තිබුණත්, 
ඉන්දියන් ධීවරයන් සම්බන්ධව ඒ නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන මතය අෙප් ධීවර ජනතාව තුළ තිෙබනවා.  
අෙප් ධීවරයින් ඉන්දියන් සාගරෙය් ඔවුන්ෙග් මුහුදු සීමාවට ඇතුළු 
වුණාට පස්ෙසේ අෙප් ධීවරයින්ට ෙදන්න තිෙබන සියලුම දඬුවම් 
ටික ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදන්න තිෙබන සියලුම වද බන්ධනවලට 
ලක් කරලා ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයකට අෙප් ධීවරයින් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ෙම් ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් අවංකව, හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ෙම් ස්ථානෙය් කථා කරනවා වාෙග්ම ඒ 
පිළිබඳව කඩිනම් විසඳුමක් ලබා ෙදනවා නම් ඉතාමත්ම ෙහොඳයි 
කියන එකයි මෙග් අදහස.  

මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙබ්රුවල ආසනයයි. ෙබ්රුවල 
ආසනෙය් ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් ඇති 
ජනතාවකුයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. මට මතක් ෙවනවා, අෙප් ධීවර 
කර්මාන්තය වැඩි පුරම සංවර්ධනය වුණු වකවානු ෙදකක් ගැන. 
එකක් තමයි, ෙෆස්ටස ් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් කාලය. ඒ කාලය 
ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ස්වර්ණමය යුගයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කටයුතු කරපු කාලෙය්ත්  ස්වර්ණමය යුගයක් 
අපට ඇති කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වකවානුෙව්දී මුළු 
ලංකාෙව්ම ධීවර කර්මාන්තෙය් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. 
අෙප් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් වරායන් 
අලුෙතන් සංවර්ධනය කරලා, ධීවර ජනතාවට ෙදන්න තිෙබන 
සියලු සහන ලබා දීලා, ධීවර ජනතාව ශක්තිමත් කරන්නට විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් ඒ යුගයන් ෙදක පිළිබඳව, ඒ පාලන කාලයන් 
පිළිබඳව කථා කරනවා වාෙග්ම ඒ ගරු ධීවර අමාත්යවරු 
ෙදෙදනාට අෙප් ෙබ්රුවල ආසනෙය් සහ සමස්ත ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අෙප් පණාමය, ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර 
මන්තීතුමා පකාශ කළා, පසු ගිය රජය පැවැති කාලෙය් ධීවරයන් 
ෙතල් සහනාධාරය ඉල්ලන ෙකොට ඔවුන්ට එළව එළවා පහර දුන් 
බව. ඒ පහර දුන්නු අය අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් -ඒ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්- අසුන් අරෙගන ඉඳීම පිළිබඳවත් අප කනගාටු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම නිහාල් ගලප්පත්ති අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමා,  
එතුමාෙග් කථාෙව්දී මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
ද්ෙව්ෂ සහගතව කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ඊට ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩු 
කළ සියලු ෙදනා ගැන කථා කළා. හැබැයි, එතුමාට අමතක ෙවලා 
ද ෙකොෙහේද, එතුමාත් ධීවර නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
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කාලයක් වැඩ කටයුතු කළ ෙකෙනක්ය කියන එක. ෙමන්න 
ෙමවැනි තත්ත්වයක ඉඳෙගනයි අප දිගින් දිගටම කථා කරන්ෙන්. 
අහිංසක ධීවරයන් පිළිබඳව අප සියලු ෙදනාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ දීර්ඝ කාලයක් කථා කරන්න ඇති. හැබැයි, තවමත් ධීවර 
ජනතාව ඉන්ෙන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකයි. ඒ නිසා අප 
ෙදපාර්ශ්වයම එකතු වී ධීවර ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට අවශ්ය කරන 
සහෙයෝගය, ඒ අය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

මට මතකයි, ඉන්දීය ධීවරයන් ලංකාවට පැමිණීම ෙමොන 
කමෙයන් ෙහෝ නවත්වනවා කියා දින සියෙය් වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා පකාශයක් කළ බව. එෙහම නැත්නම් ෙවඩි 
තියලා ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත නවත්වනවා කිව්වා. හැබැයි, ඒ 
කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඉදිරි වසර 
කිහිපය තුළ ෙම් ආණ්ඩුව පවතියි. එතුමා කළ පකාශය ඒ කාලය 
තුළ අෙප් ධීවර ජනතාවට ඉටු කර ෙදන්න පුළුවන් වුෙණොත් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියා මා කියනවා.  

ඉන්දීය ධීවරයන් ලංකා මුහුදු තීරයට ඇවිත් කුඩා මත්ස්යයන් 
විතරක් ෙනොව ජලජ ශාක පවා විනාශ කරන මට්ටමක් අද වන විට 
උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මත්ස්යයන් ෙබෝ වන ෙව්ගය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයත් ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙම් 
ගරු සභාව තුළ දිගින් දිගටම කථා කළ මාතෘකා ෙදස බලන විට 
ෙම් අසරණ ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් සැබෑ ෙලසම, අවංකවම 
කටයුතු කරාවි කියන විශ්වාසය මා තුළ ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කටයුත්ත කිරීෙම්දී ඒ සියලු ෙදනාට අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන බවට ෙබ්රුවල ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් පතිඥාවක් ලබා 
ෙදමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ேஜ.வி.பீ. உ ப்பினர் மாண் மிகு விஜித ேஹரத் அவர்கள் 
மீனவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மிக க்கியமான விடயம் 
ெதாடர்பான பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்தைமக்காக த ல் 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல அப்பிேரரைண சம்பந்தமாக  
உைரயாற் வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக 
உங்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இலங்ைகக்கு இைறவன் அளித் ள்ள அ ட்ெகாைடக ள் 
ஒன்  நான்கு ற ம் கடலால் சூழப்பட் க்கின்ற கடல் 
வளமாகும். அ  எங்க க்குக் கிைடத்த ஒ  க்கியமான  
வரப்பிரசாதமாகும். இ ந்தேபாதி ம், அந்த வளங்கைள  

ைமயாகப் பயன்ப த்த யாத ஒ  சூழ்நிைலயிேல 
நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். நம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதப் 
ெப மள க்கு உயர்த்திக்ெகாள்ளக்கூ ய வளங்கள் இ ந் ம் 
அைவ சூைறயாடப்ப கின்ற பட்சத்திேல, ெபா ளாதாரம் 
கீழ்ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற ஒ  ரதி ஷ்டமான  நிைலக்கு  நா  
தள்ளப்ப கின்ற .  

கடந்த திங்கட்கிழைம மன்னார் மாவட்ட மீனவ 
சமாஜத்தினர் ஏற்பா  ெசய்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில், 
இந்திய மீனவர்கள் வ டாந்தம் 36,000 தடைவகள் 
இலங்ைகக்குள் அத் மீ கின்றார்கள் என் ம் வ டத் க்கு 

5,000 மில் யன் பாய் ெப மதிக்கு ேமற்பட்ட நம  கடல் 
வளங்கள் அவர்களால் அழிக்கப்ப வதாக ம் 
சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . இைவ மிக ம் பார ரமான 
விடயங்களாகும். எனேவ, ஒவ்ேவார் உ ப்பின ம் ஒவ்ேவார்  
அதிகாாி ம் இவ்விடயம் சம்பந்தமாகக் கூ தல் கவனம் 
ெச த்தி, இதி ந்  வி ப வதற்கான  நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் நான் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வள  கடல் வளத்ைத ம் ெகாண் ள்ள எம  நா  
இன் ம் மீன்கைள இறக்குமதி ெசய்கின்ற ஒ  ெகா ைமயான 
சூழ்நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்ற . இ  மிக ம் 
மனேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இவ்வா  எங்க ைடய 
கடல் வளங்கைள இந்திய மீனவர்கள் அழித் வி வதால், 
எதிர்காலத்திேல எம  மீனவர்களால் எம  வளங்கைளப் 
பயன்ப த்த யாத ஒ  சூழ்நிைல ஏற்படலாம். எனேவ, 
இந்த விடயத்தில்  அைனவ ம் குறியாக இ ந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். எம  வளங்கைள நாேம ைமயாகப் 
பயன்ப த் வதற்கான சூழ்நிைலைய ஏற்ப த் வதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இதன் லம் நம  
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த் க்ெகாள்ள 

ெமன்பதில் எந்தேவார் ஐய ம் கிைடயா . 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
சனத்ெதாைக மற் ம் ள்ளிவிபரவியல் திைணக்களத்தின் 
2013ஆம் ஆண்  அறிக்ைகயின்ப , இலங்ைகயிேல 148 
மீன்பி ப் பிரேதசங்கள் இ க்கின்றன; 1,081 மீன்பி த் 
தளங்கள் இ க்கின்றன; 1,88,480 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
சுமார் 8,23,230 ேபர் இந்தக் கடற்ெறாழிைல நம்பி தம  
வாழ்க்ைகைய நடத் பவர்களாக  இ க்கிறார்கள். அதன்ப , 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 11 மீன்பி ப் பிரேதசங்க ம் 
82 மீன்பி த் தளங்க ம் இ க்கின்றன. 32,660 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 1,90,040 ேபர் இந்தத் ெதாழில் லம் 
அவர்க ைடய அன்றாட வாழ்க்ைகைய நடத் பவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இவர்கள் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் 
ெமாத்தச் சனத்ெதாைகயில் சுமார் 28 சத தமாக 
இ க்கின்றார்கள். இதன்ப  பார்க்கின்றேபா  மீன்பி த் 
ெதாழில் தி ேகாணமைல மாவட்ட மக்களின் பிரதான 
ெதாழிலாக இ க்கின்ற  என்பைத நாம் மிகத் ெதளிவாக 
விளங்கிக் ெகாள்ளலாம். குறிப்பாக குச்செவளி, 
தி ேகாணமைல, கிண்ணியா, ர், ெவ கல் ஆகிய ஐந்  
பிாி களில் இ க்கின்ற மக்கள் கடற்ெறாழிைல நம்பிேய தம  
அன்றாட வாழ்க்ைகைய நடத் கின்றவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ைடய ரதி ஷ்டம் 
என்னெவன்றால், அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத்தரம் ேம ம் 
பின்ேனாக்கிச் ெசல்கின்ற ஒ  நிைலைமயாகும்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற மீனவர்கள் 
இன்  ஒ ேவைள உணைவக்கூட நிம்மதியாக உண் கின்ற 
நிைலயில் இல்ைல. அவர்கள் ப கின்ற கஷ்டங்களின் 
எல்ைலையத் தாண் ச் சிலர் வாழ்க்ைகையக் ெகாண்  நடத்த 

யாமல் இறக்கின்ற நிைலக்குகூடத் தள்ளப்ப கின்ற ஒ  
சூழ்நிைல இன்  காணப்ப கின்ற . இதற்குப் பிரதான ஒ  
காரணம், இம்மீனவர்களில் அதிகமானவர்கள் இன் ம் 
பாரம்பாிய அதாவ  பைழய மீன்பி  ைறகைளப் 
பயன்ப த் கின்றைமயாகும். இதனாேலேய இன் ம் 
இவர்கள் பின்தங்கியவர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். இன்  
அவர்க ைடய உைழப்  அன்றாட நடவ க்ைகக க்குப் 
ேபா மானதா என்ற விடயம் ஒ  ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கின்ற . இன்  அவர்க க்குச் ேசமிப் க்கான 
வாய்ப் க்கள் கிைடப்பதில்ைல.  

585 586 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அேனகமான மீனவர்கள் கல்வியறிவில் மிக ம் 
பின்தங்கியி க்கின்ற காரணத்தினால், சில அதிகாாிகள் 
தங்க ைடய காலத்தில் குறிப்பிட்ட சில ேநாக்கங்க க்காகச் 
சில சட்டத் தி த்தங்கைள ஏற்ப த்தினா ம் ெசாற்ப 
காலத் க்குள் குறிப்பிட்ட சட்ட வாசகங்கள் அந்தச் 
சட்டத்தி ந்  நீக்கப்ப வைத அவர்கள் 
அறிந் ெகாள்வதில்ைல. இதனால் அன்றாடம் அவர்கள் 
உைழக்கின்ற பணம் அவர்களால் பாவிக்கப்படாமல் 
அதிகாாிக க்ேகா அல்ல  நீதிமன்றங்க க்ேகா அல்ல  
சம்பந்தப்பட்ட நபர்க க்ேகா தண்டப் பணமாகக் 
கட்டப்ப கின்ற ஒ  சூழ்நிைலேய அங்கு காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான விடயங்கள் லமாக ெதாடர்ந்  
பாதிக்கப்ப கின்ற மீனவர்கள் இன்  எங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் தம  
அன்றாட வாழ்க்ைகைய நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எனேவ, மீன்பி  சம்பந்தமாகத் தைடெசய்யப்பட் க்கின்ற 
விடயங்கைள மீனவர்க க்கு உணர்த்தி, அவர்க க்குத் 
ெதளி ப த்த ேவண் ம்.  

அ ேபால, எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 
மீன்பி த் ைறயில் ந ன ைறகைளப் பயன்ப த் ம் 
ெசயற்பா களில் கூ தல் கவனம் ெச த்தி, அவற்ைற 
அவர்கள் பயன்ப த் வதற்கு உாிய ெசயற்றிட்டங்கைள 

த ல் வகுத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு இவ்வாறான 
ந ன வசதி, வாய்ப் க்கள் வழங்கப்படாத காரணத்தினால் 
தான் அவர்கள் இன்ன ம் பின்தங் கியவர்களாகேவ 
இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ெவளிமாவட்ட மீனவர்கள் 
மட் ம்தான் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ந ன 

ைறயில் மீன்பி யில் ஈ பட ம் என்ற மனநிைலயில் 
அம்மாவட்ட மீனவர்கள் இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆைகயால், அவர்க ைடய மனநிைலைய மாற்றி, 
அவர்கைள ம் ந ன ைறயிேல மீன்பி க்கச் ெசய்வதற்கு 
நீங்கள் ஒ  திட்டத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம். சில விேசட 
திட்டங்களி டாக மட் ேம, எம  மாவட்டத்தில் மீன்பி யில் 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ம். எனேவ, 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சின் 
வ டாந்த நிதி ஒ க்கீட் ன்ேபா , இம்மாவட்டத் க்ெகன 
விேசட ஒ க்கீட்ைடச் ெசய் , இவ்விடயத்திேல கூ தல் 
கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிண்ணியா, ர், ல்ேமாட்ைட, ெவ கல் ேபான்ற 
பகுதிகளி ள்ள மீனவர்கள் தம  படகுகைளப் பா காப்பாக 
நி த்திைவக்கக்கூ ய வசதிகள்கூட இல்ைல. இவ்வா  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல எத்தைனேயா பிரேதசங்கள் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, மீனவர்க க்குத் ேதைவயான 
அ ப்பைட வசதிகள், ந ன க விகள் ேபான்றவற்ைற 
வழங்குவதன் லம்தான் இவற் க்குத் தீர் கைள வழங்க 

ம். தங்கைள எவ ம் கணக்கில் எ க்காத ேபால, 
அல்ல  சுதந்திரம் கிைடத் ம் தமக்கு அ  கிைடக்காத ஒ  
சூழ்நிைலயில் தாங்கள் இ ப்பதாக மீனவர்கள் 
குற்றம்சாட் கின்றார்கள். இப்ெபா  நல்லாட்சி ாிகின்ற 
ேதசிய அரசாங்கம், இவ்வாறான விடயங்களிேல கூ தல் 
கவனம்ெச த்தி, எதிர்காலத்தில் இந்த மீனவர்கள் 
தங்க ைடய அன்றாடத் ெதாழிைலச் ெசய்யக்கூ ய வைகயில் 
ந ன ெதாழில் ட்பம் ேபான்ற வசதி, வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம் என்  ேகட் , இந்த 
வாய்ப்ைப அளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, මා දැනගන්න කැමැතියි මට 

ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් තිෙබනවා ද කියලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙහොඳයි.  පශ්නයක් අහන්න නම් ෙකනකු නැහැ.   ඉදිරිපත් 

වන පශ්නවලට යම් විසඳුමක් ෙදන්න, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කවුරුවත් නැති වුණත් -[බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ඉන්නවා ද? [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] මා හිතුෙව් අෙප් පැත්ෙත් අය කියලායි. 
[බාධා කිරීම්] එකට ඉන්න නිසා මාරු ෙවනවා, ෙකොයි පැත්ෙත්ද 
කියන එක.  [බාධා කිරීම්] දැන් එෙහනම් ඒ වගකීම භාර ගන්න 
ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්, ලංකා මුහුදු තීරයට ඉන්දියා නු 
ධීවරයින් ඇතුළු ෙවලා අෙප් මුහුදු සම්පත ෙනළා ගැනීෙම් 
තත්ත්වය වළක්වා ගැනීෙම් අදහසිනුයි. ඒ ෙයෝජනාෙව් උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පිළිබඳව සඳහන් වුෙණ් නැහැ. එතුමාෙග් අදහස් 
පකාශ කිරීෙම්දී තමයි ඒක කිව්ෙව්.   

දැන් කවුද ෙම් උවදුරට මුහුණ දීලා ඉන්ෙන්? ෙම් පශ්නයට 
මුහුණ දීලා ඉන්ෙන් ලාංකීය ධීවරයනුයි.  විෙශේෂෙයන් ඒ ධීවරයන් 
තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට මුහුණ දීලා, දිගු කාලීන ජීවන වෘත්තිය 
කරන්න ෙනොහැකිව ගම් බිම් අත හැරලා ගිහිල්ලා, යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ නැවත තමන්ෙග් පෙද්ශවලට ඇවිත් සාමාන්ය ජීවිතයට 
හැඩ ගැෙහන ෙවලාවකයි ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  
පුනරුත්ථාපන විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන 
කාලෙය් මා දැක්ක ෙදයක් තමයි, සමහර ධීවර තරුණයන්  මුහුදු 
ෙකොටි බල කායට ඇතුළු ෙවලා සිටීම. ඒකට බලපෑ සාධක 
තිබුණා. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙබෝම්බ වැහි වහින, 
මහා ව්යසනකාරී යුද්ධයක් තිෙබන ෙකොට ඒ අයෙග් ජීවන රටාෙව් 
ස්වභාවය ෙවනස් ෙවනවා. ඒ සමහර අය එවැනි හමුදාවලට 
සම්බන්ධ වුණා. සම්බන්ධ ෙවලා ඉඳලා රෙට් සාමකාමී 
වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැඟුණාට පස්ෙසේ,  ඔවුන්ෙග් පවුල් නඩත්තු 
කරන්න, ජීවිත ආරක්ෂා කර ගන්න, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සමෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් සාමාන්ය ජීවිතයට හැඩ ගැෙහන ෙවලාෙව් ඔවුන් 
තවත් ආකමණයකට මුහුණ ෙදනවා. ඒ තමයි ඉන්දියානු ධීවර 
යාතා, විශාල ෙටෝලර් යාතා උතුරු නැ ෙඟනහිර අෙප් ජල සීමාවට 
ඇවිත්,  -ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් වුණා වාෙග් ෙම්ක සත්යයක්- 
එකවරට දාහක් ෙදදාහක් ඇවිත් අෙප් ජල තීරෙය් තිෙබන මත්ස්ය 
සම්පත ෙනළා ෙගන යාම. ෙමය බරපතළ ෙකටි කාලීන ෙමන්ම 
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දිගු කාලීන පශ්නයක්. ෙම් නිසා දැන් උතුරුකරෙය් හා නැ ෙඟනහිර 
මුහුදු සීමාෙව් ජීවත් වන ධීවරයින්ෙග් ජීවෙනෝපාය බිඳ වැටිලා 
තිෙබනවා. එෙහම ජීවෙනෝපාය බිඳ වැෙටන ෙකොට ඒ අය විකල්ප 
ෙහොයන්න පුළුවන්.  

අපි දැක තිෙබන විධියට හැම සමාජ පශ්නයකම පසු බිම වී 
තිබුෙණ් ආර්ථික පශ්නයි. උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ්  ෙව්වා,  මතු වුණු 
සමාජ ගැටලුවල පසු බිෙම් ආර්ථික පශ්න තිබුණා;  ජීවත් වීෙම් 
අමාරුකම තිබුණා;  ෙහට දවස පිළිබඳව  විශව්ාසයක් නැතිකම 
තිබුණා. ෙමවැනි ෙහේතු මත ෙනොෙයක් බලෙව්ග විසින් ඒ අය 
ෙමෙහයවනු ලැබුවා. ඒ නිසා විවිධ කියාවන්වලට ඔවුන් ෙයොමු 
වුණා. ෙම් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය අපි හදා දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
පෙද්ශවල අපරාධකරුවන්, කප්පම්කරුවන් එෙහම නැත්නම් 
ෙකොල්ලකරුවන් බිහි ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, මිනිසුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට කරන්නට පුළුවන් අවසාන කියාවට 
ෙහෝ ඔවුන් ෙපලෙඹ්වි. ෙමය අෙප් රෙට්ම රාජ්ය තාන්තික 
වගකීමක්. ෙමොකද, අෙප් ධීවරයන්ටයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 
ඉන්දියානු ධීවරයන් නීතිවිෙරෝධී ෙලස ශී ලංකා මුහුදු තීරෙය් මසුන් 
ඇල්ලීම නැවැත්වීම ඉන්දියානු  ධීවරයන්ට පශ්නයක්. ඒ නිසා 
රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට අපි ෙම් තත්ත්වයට  මැදිහත් වීම 
අවශ්යයි. නමුත්, "ෙම්ක ඉන්දියානු ආකමණයක්, එෙහම නැත්නම්  
ෙම්ක ස්වාධිපත්ය පිළිබඳ පශ්නයක්"  විධියට ෙම් පශ්නය දිහා 
බලන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා,  ඉන්දියාවට ආසන්න මූදු තීරෙය්  මත්ස්ය සම්පත 
අද හිඟ ෙවලා තිෙබන බව.  ෙටෝලර් යාතා පාවිච්චි කරලා, 
කළමනාකරණයකින් ෙතොරව මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීෙම් 
ෙහේතුව මත ඒ මුහුදු පෙද්ශෙය් මත්ස්ය අභිජනනයන් පවා අඩු වී 
තිෙබනවා. මත්ස්ය සම්පත දියුණු කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙලෝකය පුරාම, ලාභය කරා යන 
ගමෙන් දී සම්පත් ෙකොල්ල කෑමට ෙද්ශ සීමා මායිම් නැහැ. ලාභය 
ෙසොයා යන්න ෙද්ශ සීමා මායිම් නැහැ, සම්පත් ෙකොල්ල කන්න 
ෙද්ශ සීමා මායිම් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් ෙද්ශ සීමා මායිම් ෙනොතකා 
අනවසර  සංකමණිකෙයෝ අද ෙම් මුහුදු තීරයට ඇතුළු ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවුණා, ඉන්දියානු ධීවරයන් 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් රටවල  ධීවර  යාතාත්  ෙම් මුහුදු 
සීමාව උල්ලංඝනය කර ෙගන මත්ස්ය සම්පත් ෙනළා ෙගන 
යනවායි කියලා.  ෙම්ක තමයි ධනපති ආර්ථික සංවර්ධනෙය් 
ස්වභාවය.  ලාභය සඳහා යන ගමන චීන මහා පාකාරයත් බිඳ ෙගන 
යයි.  ඒක නිසා අෙප් මුහුදු මායිම්වලට,  මුහුදු  සීමාවලට යටත් 
ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති වන විට අපට කරන්නට  තිෙබන්ෙන් 
රාජ්ය තාන්තික පියවර ගැනීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවධාරණය 
කරන්නට කැමැතියි, ෙම් පශ්නය දැන් හැම ක්ෙෂේතයකම මතු 
ෙවලා තිෙබන බව. අපි මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්ම කථා කළා, 
වී ෙගොවීන්ෙග් පශ්නය.  අපි කථා කළා, ෙත් ආර්ථිකය පිළිබඳව 
පශ්නය.  ඒ වාෙග්ම අපි කථා කළා, රබර්  වගාකරුවන්ෙග් 
පශ්නය.  ෙම් හැම ආර්ථිකයක්ම  අද බිඳ වැෙටමින් තිෙබනවා. 
සහනාධාර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් වුණු ෙපොෙරොන්දු අද ඉෂ්ට 
ෙවලා නැහැ.  හැබැයි  මතුවට ෙදන බවට පකාශ ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම  උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පමණක් ෙනොෙවයි, සමසත් 
රෙට්ම ෙම් ෙකොල්ලකාරී මැදිහත්වීම  තිෙබනවා.  උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර පළාත් ෙදෙක් ජීවත් වන ධීවරයන්ෙග්ත්  ජීවන 
පශ්නය මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකොල්ලකාරිත්වය 
නැවතුණාට පස්ෙසේ විස ෙඳයි කියලා හිතන්නත් එපා.  ෙමොකද, 
අපට  අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් ෙද්ශීය ජල තීරෙය්  මත්ස්ය 
නිෂ්පාදන, ජල ජීවී වගාවන් සංවර්ධනය කරලා තිරසාර  
සංවර්ධනයකට  රට ෙගනියන්න.  ෙම් ෙවනුෙවන් ධීවරයන්ටත් 
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  

යුෙරෝපා සංගමෙයන්  පැන වුණු ටූනා මත්ස්ය අපනයන 
තහනම අවසන් කරනවා කියලා කිව්වා. නමුත් අද වන තුරුත් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා සමසත් රෙට්ම ධීවර  
ජනතාව පීඩාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ජීවත් වීමට අමාරු 
තත්ත්වයකට ධීවර ජනතාව පත් ෙවලා ඉන්නවා, අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවල වාෙග්ම. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ෙම් 
පශ්නය,  -ඉන්දියානු ධීවරයන් අෙප් මුහුදු සීමාවට  ඇවිත්  මත්ස්ය 
සම්පත ෙනළා ගැනීෙම් පශ්නය- රාජ්ය තාන්තික මැදිහත්වීමකින් 
විසඳා ගැනීමට අපි මුල පුරන්නට ඕනෑ බව.  ඒ වගකීම 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට; රජයට. රජය පසු ගිය දවස්වල  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඉදිරිපත් කළ අදහස් අනුවත්, ගරු  
ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශ  හා අගමැතිතුමා කළ පකාශ අනුවත් 
අපට දැන ගන්න ලැබුණා,   සියලුම රටවල් එක්ක සහෙයෝගෙයන් 
වැඩ කරන්නට පුළුවන් ඒ මැදිහත්භාවය පාවිච්චි කරමින් අපි අෙප් 
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කියා කරනවා කියන එක. එෙහම 
නම් ෙමය ෙලොකු පශ්නයක් ෙවන්න බැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
මැදිහත් ෙනොවීමයි. එම නිසා ෙම් වගකීම රජය විසින් දැරිය යුතුයි. 
එයට ආරම්භයක් දිය යුතුයි. ඒ හැර ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව  නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඇත්ත 
වශෙයන්ම ශී ලංකා නාවික හමුදාව විශාල පයත්නයක් දරනවා, 
ෙම් මුහුදු සීමාෙව් අනවසර ඇතුළු වීම වළක්වන්න. අපි දන්නවා, 
ඔවුන් අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා 
බන්ධනාගාරගත කරනවාය කියලා. ඒ ෙවනුෙවනුත් එක් 
ෙකනකුට දවසකට රුපියල් 350ක් විතර වැය ෙවනවා. අපට 
ඒකත් තවත් වැය බරක්. එම නිසා ශී ලංකා නාවික හමුදාව ෙයොදවා 
ඒ කටයුතු මර්දනය කිරීමට, වළක්වා ගැනීමට හා අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට වඩා වැදගත් ෙවනවා, රාජ්ය තාන්තික වශෙයන් වහාම 
මැදිහත් වීම. එෙහම ෙනොවුෙණොත් එය රාජ්ය තාන්තික ෙහොඳ හිත් 
බි ෙඳන්න ෙහේතුවක් බවට පරිවර්තනය ෙවයි;  දිගු කාලීන පශ්න 
ඇති ෙවයි. දිගු කාලීන පශ්න කියන්ෙන් එය බරපතළ පාරිසරික 
පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙටෝලර් යාතා ගැන අප 
කවුරුත් කථා කළා. ෙටෝලර් යාතා මුහුදු පතුෙල් තිෙබන මුහුදු 
තෘණ විනාශ කරනවා. ඒ මුහුදු තෘණ තමයි මත්ස්ය ගහණය වැඩි 
ෙවන්න පාදක වන සාධක. ඒ සම්පත් අපට අහිමි වුෙණොත් දිගු 
කාලීන වශෙයන් උතුර සහ නැ ෙඟනහිර මුහුදු සීමාවන්ෙග් මත්ස්ය 
සම්පත අපට අහිමි ෙවනවා. ඒ තුළින් ඉස්සන්, ෙපොකිරිස්සන්, ඒ 
වාෙග්ම ෙබල්ලන් වර්ග, අච්චියන් -මුහුදු කූඩැල්ලන්- වැනි මත්ස්ය 
සම්පත් අපට අහිමි ෙවනවා. ෙමය ෙත්රුම් ගත් නිසා තමයි 
ඉන්දියානු මැදිහත් වීම සඳහා විතරක් ෙනොෙවයි, මත්ස්ය 
කළමනාකරණය සඳහා, වැරැදි පන්න කම සමාජෙයන් ඉවත් 
කිරීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම ෙම් මත්ස්ය හිඟයට දිගු කාලීනව මුහුණ 
දීම සඳහා ජලජීවී වගා සංවර්ධනය ෙවනුෙවනුත් පසු ගිය රජය 
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැඟුෙව්.  

ශී ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 2013 වාර්ෂික 
වාර්තාව ඊෙය් ඉදිරිපත් කළා. ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ ජනතා විමුක්ති ෙප රමුණයි.  එම පක්ෂෙය්ම 
මන්තීවරයකු වන නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ඒ වාර්ෂික 
වාර්තාව ෙහොඳට කිෙයව්වා නම්, උතුර සහ නැ ෙඟනහිර මුහුදු 
පෙද්ශවල මත්ස්ය සම්පත දියුණු කරන්න ෙගන ගිය පියවර ගැනත් 
දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඒ වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජලජීවී වගා සංවර්ධනය සඳහා ෙගන ගිය 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියටත් දිගටම ෙගන යෑම ෙම් රජෙය්ත් වග 
කීමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් ර ජෙය් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. රාජ්ය 
තාන්තික මැදිහත් වීමකින් ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන ෙතක්, 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ඒ ධීවරයන් ෙවනුෙවන් සහනදායී 
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වැඩ පිළිෙවළක් වහාම කියාත්මක කරන්නය කියා වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අනුමත 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[4.28p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Mr. Presiding Member, first of all I thank you for 

giving me this opportunity to make my Maiden Speech in 
this august Assembly. I represent Puttalam Electorate in 
the Puttalam District. The people of Puttalam gave me a 
large number of votes.  Unfortunately, I was short of a 
few hundred votes to be elected as a Member of 
Parliament, and I thank my leader, the Hon. Risad  
Badhiutheen, for nominating  me from the National List. I 
must also thank the Hon. Prime Minister for 
accommodating me in the National List of  the UNP.    

Sir, regarding the Motion brought in by the Hon. 
Vijitha Herath, all the Hon. Members have been speaking 
about the problems faced by the fishermen in the whole 
Island. Very unfortunately, my Electorate in  the Puttalam 
District is also suffering. The week before last, seven 
Indian fishermen were caught off Kalpitiya, at 
Baththalangunduwa village, and I think they were 
remanded till the 19th of this month. This problem has 
started moving from Jaffna to Mannar and from there to 
Puttalam and it will definitely come towards Negombo 
also.  

Sir, these fishermen are using very large boats and 
they consist of massive instruments which damage all the 
small nets and small boats used by our fisherfolk.  They 
are catching mainly a popular variety of fish known as 
“Gal Malu”.  Our small boats are unable even to exist. 
Our fishermen  come back empty-handed daily whereas 
all the big boats coming from India take away all the 
catch.   

Also, I would like to point out that the nets they use in  
the bottom trawling method reach the bottom of the sea 
and this affects all the sea plants which feed the fish.  In 
addition, all the breeding areas are also destroyed and as a 
result, the fish is unable to breed.  So, if this continues for 
another few years, probably there may not be enough 
breeding areas and even sea plants for fish to feed on. 

My Electorate has about 150 kilometres of sea area 
and it is one of the biggest fishing areas.  Unfortunately, 
we have been suffering for  the last so many years.  I 
would like to give you some information about the 
Kalpitiya Division which is being affected due to 
poaching.  Palakuda village has 15 registered multi-day 
boats, 666 outboard boats and 1,916 fishing families.  In 
Kalpitiya land area, there are six multi-day boats, 640 
registered outboard boats and 1,380 families.  In Kalpitiya 

Island, they have 3 multi-day boats, 350 registered 
outboard boats and 950 families.  Kandakuliya village 
has 25 multi-day boats, 413 registered outboard boats and 
1,447 families. 

Altogether there are 49 multi-day boats, 2,069 
registered outboard boats and 5,343 families living there. 
Very unfortunately, in a few years to come, definitely, all 
these fishermen will be unemployed and will be facing 
problems.   

So, I think it is a very serious matter and we have to 
find a solution to this problem. During the earlier 
Governments, we had problems with the Indian 
Government and were unable to solve this problem. But 
now, with the present situation - our Prime Minister had 
already visited India -  I think, we are in a better position 
because our Government is friendly with the Indian 
Government. If we coordinate and compromise with them 
we will be able to solve this problem.  

Further, I would like to say, in addition to these 
problems that we face today, our farmers are already 
facing a massive problem in Puttalam. We are made to 
understand that all garbage from Colombo is to be sent to 
Aruwakkadu, that is the Cement Corporation quarry, by 
train. They are going to dump all those garbage in that 
area. Once this is done, the dirt can ooze into  the lagoon 
and  into the sea and in future, this will definitely affect 
our fishing industry. Already, we are facing a problem 
with the Coal Power Plant. In addition, there is an 
electricity line which is going across the lagoon. Our 
lagoon is affected by this also. In every direction our 
fisherfolk of Puttalam are affected very badly.  

Therefore, considering all these facts, I would like to 
request the Hon. Prime Minister to have a cordial 
discussion with the Indian Government. I am sure, we are 
in a better position, unlike the earlier Governments, 
where we can cordially discuss with them and solve this 
problem because we cannot fight with the Indian 
fisherfolk. However much we say for the Navy to 
interfere or for the Navy to go and catch them, they may 
catch five or six fisherfolk but there are 200 to 300 Indian 
fisherfolk who are daily catching fish. Therefore, I 
suggest that we have a cordial discussion with the Indian 
Government and solve this problem.  

Thank you.  
 
[பி.ப. 4.35] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இந்திய மீனவர்களின் இ ைவப் படகுகளால் எம  
மீனவர்க க்கு ஏற்ப ம் பாதிப் கைளத் த க்கும் ேநாக்கில், 
இப்பாரா மன்றத்தில் ஒ  பிேரரைணையக் ெகாண் வந்த 
JVPஇன் ெகளரவ உ ப்பினர் விஜித ேஹரத் அவர்க க்கு 

த ல் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

591 592 

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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வட மாகாணத்தில் இந்திய மீனவர்களின் இ ைவப் 
படகுகள் எம  கடல் எல்ைலக்குள் அத் மீறி வ வதால் 
மன்னார், கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்ட மீனவர்கள் ேநர யாக பாதிப் க்குள்ளாகிறார்கள். 
இந்திய இ ைவப் படகுகள் 48 - 60 அ  வைர நீளமானைவ. 
இவர்கள் இரட்ைட ம  லம்தான் மீன்பி யில் 
ஈ ப கிறார்கள். அவர்கள் 100 மீற்றர் அகல ம் 200 மீற்றர் 
நீள ம் ெகாண்ட இரட்ைட ம ைய இரண்  இ ைவப் 
படகுகைளச் ேசர்த்  இ க்கிறார்கள். இைவ 6 சி ண்டர் 
வ ைவக்ெகாண்ட இ ைவப் படகுகளாகும். இதனால், எம  
கடல் வளங்களான பவளப்பாைற, கண்டேமைட, கடல் 
தாவரங்கள் ஆகியன அழிந் ேபாகின்றன. கட ல் மீன் 
இனங்களின் இனப்ெப க்கம் குைறந்  வ கிற . அத் டன், 
எம  மீனவர்களின் களங்கட் , பாச்சுவைல, நண் வைல 
ஆகியவற்ைற இவர்கள் அழித் வி கிறார்கள். 
அ மட் மல்லா , எம  கடல் எல்ைலக்குள் வ ம் இந்திய 
வள்ளங்கள் ஒவ்ெவான் ம் 300 கிேலாகிரா க்கும் அதிகமான 
தங்கூசி வைலகைளப் பாய்ச்சுகின்றன. ஆனால், இலங்ைகயில் 
தங்கூசிவைல ற் தாகத் தைடெசய்யப்பட் ள்ள .  

இந்திய மீனவர்களின் இ ைவப் படகுகளால் எம  
மீனவர்களின் கடல் உபகரணங்கள் அதிகமாக அழிந்தேபா ம், 
எம  அரசு எம  மீனவர்க க்கு எந்தவித இழப்பீட் த் 
ெதாைகைய ம் இன் வைர வழங்கவில்ைல. இராேமஸ்வரம், 
பாம்பன், ெஜகதாப்பட்டணம், நாகபட்டணம் ஆகிய 
இடங்கைளச் ேசர்ந்த மீனவர்களின் இ ைவப் படகுகள் 
நாெளான் க்கு 1,000க்கும் அதிகமாக எம  கடல் 
எல்ைலக்குள் வ கின்றன. இவர்கள் ஒ  வாரத்தில் ன்  
தினங்கள் அவ்வா  வ கிறார்கள். இவர்கள் மன்னாாின் வட 
கட ல் தைலமன்னார் பியர் தல் ேதவன்பிட்  வைர ம், 
ெதன் கட ல் தைலமன்னார் கிராமம் தல் த்தளம் 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சிலாபம் வைர ம், கிளிெநாச்சியில் 
நாச்சிக்குடா தல் வைலப்பா  வைர ம், யாழ்ப்பாணத்தில் 
ெந ந்தீ  தல் ப த்தித் ைற வைர ம், ல்ைலத்தீ  
தி ேகாணமைல இைணந்த கடல் பரப்பிற்குள் ம் 
வ கிறார்கள். இராேமஸ்வரத்தில் இ ந்  9ஆவ  கடல் 
ைம டன் இந்தியாவின் கடல் எல்ைல கிற . 
இந்தியாவின் கடல் எல்ைலயி ந்  தி ேகாணமைலக் கடல் 
200 கடல் ைமல் ரத்தில் உள்ள . ஆனால், இவர்கள் 
தி ேகாணமைலக் கட ல் மீன்பி க்கிறார்கள். அண்ைமயில் 
தி ேகாணமைலக் கட ல் 4 இ ைவப் படகுகள் 
கடற்பைடயினரால் பறி தல் ெசய்யப்பட்  நீதிமன்றத்தில் 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட . அ ேபால், இந்தியாவின் கடல் 
எல்ைலயி ந்  தைலமன்னாாின் ெதற்குப் பகுதியான 

த்தளம் கடற்பகுதி, 68 கடல் ைமல் ரத்தில் உள்ள . கடந்த 
வ டம் அங்குள்ள வத்தளங்குண்  கடற்பரப்பில் இந்திய 
இ ைவப் படகுகைளக் கடற்பைடயினர் பறி தல்ெசய்  
நீதிமன்றத்தில் ஒப்பைடத்தார்கள்.  

மீனவர்களின் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காகக் கடந்த 
காலங்களில் 3 ைற எம  மீனவர்க க்கும் இந்திய 
மீனவர்க க்கும் ேபச்சுவார்த்ைத நைடெபற்ற . தற்கட்டப் 
ேபச்சுவார்த்ைத ெசன்ைனயி ம் இரண்டாவ  கட்டப் 
ேபச்சுவார்த்ைத ெகா ம்பி ம் ன்றாவ  கட்டப் 
ேபச்சுவார்த்ைத ெசன்ைனயி ம் இடம்ெபற்ற . 

ன்றாம் ைற நைடெபற்ற ேபச்சுவார்த்ைதயில், தம  
எல்ைலையத் தாண்  வ வதில்ைல என்  ஒப் க்ெகாண் , 
இந்திய மீனவர்கள் அறிக்ைகெயான்றில் 
ைகெயாப்பமிட்டார்கள். இவ்வறிக்ைகயிைனத் தற்ேபாைதய 
ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் இரா. சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்களின் தைலைமயில் எம  மீனவர்கள் கடந்த ெபப்ரவாி 
மாதம் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களிடம் 

ைகயளித்தார்கள். அந்த ேநரத்தில் எம  கடற்பைடத் தளபதி, 
இந்திய இ ைவப் படகுகள் எவ்வா  எம  எல்ைலக்குள் 
பிரேவசித்  மீன்பி யில் ஈ ப கின்றன என்  Vedio லம் 
ஜனாதிபதிக்கு விளக்கமளித்தார். அதன்ேபா  ஜனாதிபதி 
அவர்கள் இந்திய இ ைவப் படகுகைள ற் தாகத் தைட 
ெசய்வதாக எம  மீனவர்க க்கு உ தியளித்தார். ெகளரவ 
அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன ம் பி ப கின்ற இந்திய 
இ ைவப்படகுகைள அரச உைடைமயாக்குவதாக ம் 
உ தியளித்தார். ஆனால், இன் வைர எவ்வித 
நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல. அேதேவைள, எம  
மீனவர்கள் தைட ெசய்யப்பட்ட மீன்பி யில் ஈ பட்டால் 
அவர்களின் மீன்பி  உபகரணங்கைள இந்த அரசு 
அரசுைடைமயாக்குகிற  என்பதைன இந்த ேநரத்தில் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

எம  எல்ைலக்குள் அத் மீறி வ ம் இந்திய இ ைவப் 
படகுகைள ம், வள்ளங்கைள ம் ைகப்பற்றி அரசுைடைம 
ஆக்குவதன் லம் மட் ேம இவர்களின் அத் மீறைலத் தைட 
ெசய்ய ம். இவர்கைளத் த க்காவி ல் எதிர்காலத்தில் 
கடல் உண கைள இறக்குமதி ெசய்ேத உண்ணேவண் ய 
நிைல எம  மக்க க்கு ஏற்ப ம். ஆகேவ, இவர்களின் 
அத் மீறைலத் த த்  வடக்கு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
ேமம்ப த்த ேவண் ெமன்  இந்த அரைசக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்திய இ ைவப் படகுகைள 
அரசுைடைமயாக்குவ  எம  ேநாக்கமல்ல. எம  
மீனவர்களின் பட் னிச்சாைவத் த ப்பதற்காகேவ அவற்ைற 
அரசுைடைமயாக்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இேத 
ேவைளயில் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்க க்குத் 
ெதன்பகுதி மீனவர்களால் ஏற்ப ம் பாதிப் க்கைள ம் 
கூறவி ம் கின்ேறன்.      கடற்ெறாழில்   அைமச்சர்   அவர்கள்  
ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

தலாவ , ெகாக்கிளாய் ஆற்றில் இயந்திரப்படகுகள் 
லம் மீன்பி யில் ஈ ப வைதக் கடற்ெறாழில் திைணக்களம் 
ற் தாகத் தைட ெசய் ள்ள .  ஆயி ம், ல்ேமாட்ைட 

மீனவர்கள் அரசியல் பலத்தால் இயந்திரப்படகுகள் லேம 
மீன்பி யில் ஈ ப கின்றார்கள்.  ஆனால், ெகாக்கிளாயி ள்ள 
மீனவர்கள் இயந்திரப்படகுகள் லம் மீன்பி யில் 
ஈ ப வதற்குக் கடற்பைடயா ம் கடற்ெறாழில் திைணக்கள 
அதிகாாிகளா ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல.   

இரண்டாவ , ெகாக்கிளாய் தல் க நாற் க்ேகணி 
வைர ள்ள மீனவர்க க்குக் கைரவைலத் ெதாழில் ெசய் ம் 12 
இடங்க க்கான உாிமப்பத்திரங்கள் இ ந்தன. அதற்குாிய 
ஆதாரங்க ம் தற்ேபா  உள்ளன. எம  மக்கள் த்தத்தால் 
இடம்ெபயர்ந்  பின் 2010ஆம் ஆண்  மீள்கு ேயறியேபா  
கைரவைலத் ெதாழில் ெசய் ம் 12 இடங்க க்கான உாிமப் 
பத்திரங்கைளத் ெதன்பகுதி மீனவர்கள் ைவத்தி ந்தார்கள். 
இ விடயம் ெதாடர்பாகக் கடற்ெறாழில் பணிப்பாளாிடம் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்கள் வினவியேபா , 
"நீதிமன்றம் ெசல் ங்கள்!" என்  அசமந்தப்ேபாக்கில் 
பதிலளித் ள்ளார்.   

ன்றாவ , ல்ைலத்தீ  மாவட்டக் கடற்ெறாழில் 
திைணக்களத்தால் ெதன்பகுதிக்குாிய 72 மீன்பி ப் 
படகுக க்கு மட் ேம அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள . ஆனால், 
ெதன்பகுதி மீனவர்களின் 300க்கும் அதிகமான படகுகள் 
இரா வ உதவி டன் மீன்பி யில் ஈ ப கின்றன. 
இவ்விடயங்கைளக் கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
ேநர யாகச் ெசன்  பார்ைவயிட் , ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மீனவர்க க்குச் சாியான ைறயில் நீதி வழங்கி, 
நல்லாட்சிைய உ திப்ப த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු විජිත ෙහේරත් 

මහතා  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගන ආ ෙයෝජනාවට අනුව 
ඉන්දීය ධීවරයන් ශී ලංකා මුහුදු සීමාව ආකමණය කරමින් අප 
රෙට් මත්ස්ය සම්පත උදුරා ගැනීම සහ එයින් අප රෙට් ආර්ථිකයට 
සිදු කරනු ලබන හානිය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම අප කියන්න ඕනෑ, ෙම් පශ්නය අද ඊෙය් ආරම්භ 
වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියන එක. අද අප ෙම් හිර ෙවලා ඉන්නා 
උගුල අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් පැවැති කාලය තුළ දී කමානුකූලව 
ඔඩු දුවපු පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය පැවැති කාලෙය්දී 
තස්තවාදය නිසා උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල සිටින අෙප් 
ධීවර ජනතාවට අප රට වටා තිෙබන මුහුදු තීරෙයන් පෙයෝජන 
ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වුණා. එම යුද්ධය අවසන් වුණායින් 
පසුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, මහ මුහුෙදන් වට වුණු රටක් 
හැටියට ධීවර කර්මාන්තෙයන්, සංචාරක කර්මාන්තෙයන් උපරිම 
පතිලාභ ෙනළා ගන්නා රටක් බවට අෙප් රට පත් ෙවයි කියලායි. 
ෙකෙසේ නමුත් තස්තවාදී කාලය තුළ උතුර සහ නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ජීවත් වන අෙප් ශී ලාංකීය ධීවරයන්ට ඒ මුහුදු තීරෙයන් 
පෙයෝජන ලබා ගන්න බැරි අවස්ථාව පාවිච්චි කරමින් ඉන්දීය 
ධීවරයන් ෙපොකුරු මට්ටමින් ෙටෝලර් යාතා අෙප් මුහුදු සීමාවට 
ෙගනැල්ලා ඒ දැල් මුහුදු පත්ලටම දමලා -විෙශේෂෙයන්ම bottom 
trawling කියන කමය භාවිත කරමින්- අෙප් මුහුදු සම්පත විනාශ 
කරන මට්ටමට පත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මත්ස්ය සම්පතින් ඔවුන් 
ආර්ථික වාසි ලබා ගන්නා ගමන්, අෙප් මුහුදු සම්පත විනාශ කිරීම 
නිසා පරිසර අසමතුලිතතාවන්ටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක අප පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමහි අහිතකර 
පතිඵල අපට දකින්නට ෙවන්ෙන් අද ෙනොෙවයි, අනාගතෙය්දීයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු ඉන්දියානු ධීවරයන් 
ෙමය ඔවුන්ෙග් පාරම්පරික ආර්ථික කමෙව්දයක් බවට පත් කර 
ෙගන තිෙබන ආකාරය අපට ෙපෙනනවා. ෙම් හරහා ලැෙබන 
ඵලදාව පාවිච්චි කිරීම සඳහා තමිල්නාඩුෙව් කර්මාන්තශාලා පවා 
ආරම්භ කරපු තත්ත්වයක් තිෙබන බව අප දන්නවා. අපි ෙම් 
තත්ත්වය ගැන මාසයකට සැරයක්, මාස තුනකට සැරයක් 
වශෙයන් කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් කථා කරනවා. හැබැයි, ෙම් 
වනෙතක් ෙමම ගැටලුවට සැබෑ විසඳුමක් පසු ගිය ආණ්ඩුවලින් 
ලැබී නැහැ. එම නිසා රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් ඉන්දියාවත් එක්ක 
කථා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගැනීමට ෙම් ආණ්ඩුවට වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාව අපට වඩා හයියක් තිෙබන, අපට වඩා ෙලොකු 
රටක් වුණාට, අපට අෙප් මුහුදු සීමාව ඔවුන්ෙග් ධීවරයන් 
ආකමණය කරනකම් බලාෙගන ඉන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
තමිල්නාඩුෙව් ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය ෙම් 
හරහා ෙගොඩනඟා ෙගන තිෙබන නිසා ඉන්දීය මධ්යම රජයත් ෙම් 
සඳහා ඇහුම් කන් ෙදන ස්වභාවයක් දක්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාගර 
පඥප්තියට අත්සන් කරපු රටවල් හැටියට ඉන්දියාවත්,                
ශී  ලංකාවත් අෙප් මුහුදු සීමාවන් නිර්ණය කර තිෙබනවා. 1974 දී 

කච්චතිව් දූපත සම්බන්ධව පැවැති සාකච්ඡාවලදීත්, 1976 දී ෙපෝක් 
සමුද සන්ධිය ආශිතව මන්නාරම් මුහුදු සීමාව පිළිබඳව පැවැති 
සාකච්ඡාවලදීත් ෙම් මුහුදු සීමාවන් ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා 
නිර්ණය කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ සාකච්ඡාවලින් පැමිණි 
එකඟතාවන්ට අනුව අෙප් මුහුදු සීමාව තුළ තිෙබන මත්ස්ය සම්පත 
ආරක්ෂා කර ගන්න අෙප් රටට පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මීට කාලයකට කලින් ෙයෝජනාවක් ඇවිත් තිබුණා, 
අවුරුද්ෙද් දින 365න් දින 83ක් ෙම් මුහුදු සීමා හුවමාරු කර ෙගන 
මාළු අල්ලන්න එෙහම නැත්නම් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්නය කියා. ඒ ෙයෝජනාව අෙප් රටට අවාසියක්. 
ෙමොකද, අෙප් ෙබෝ ට්ටු දහයක් යද්දී, ඔවුන්ෙග් ෙබෝට්ටු තිහකට 
ආසන්න පමාණයක් ෙපොකුරු ෙටෝලර් යාතා හැටියට 
පැමිෙණනවා. 2013 වසෙර් වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත්, ලංකා 
මුහුදු සීමාවට ඉන්දියාෙවන් ධීවර ෙබෝට්ටු -විෙශේෂෙයන්ම ෙටෝලර්
- 1,700කට අධික පමාණයක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
45,000කට අධික ධීවරයන් පමාණයක් පැමිණ අෙප් මත්ස්ය 
සම්පත අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධෙයන් පසුව අද අපි උතුර 
සහ නැ ෙඟනහිර පළාත් සංවර්ධනය කරන ෙකොට, උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර පළාත ෙදකත් රෙට් අනිත් පළාත් වාෙග් සාමාන්ය 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න හදන ෙකොට, යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන ෙකොට, අධ්යාපනය දියුණු කරන්න හදන ෙකොට, රැකියා 
අවස්ථා බිහි කරන්න හදන ෙකොට, උතුරු පළාෙත් ජීවත් වන අෙප් 
ශී ලාංකික දමිළ ධීවරයන්ට ෙමම මත්ස්ය සම්පෙතහි පතිලාභ ලබා 
දිය යුතුයි, ඉන්දියානු ධීවරයන්ට ලබා දීමට වඩා. විෙශේෂෙයන්ම 
පසු ගිය අවුරුදු තිහක කාලයක් තුළ පැවැති යුද්ධෙයන් පීඩා විඳි 
ජනතාවක් ජීවත් වන උතුරු පළාෙත් එම ජනතාවෙග් ගම ව ටා 
තිෙබන, ඔවුන්ෙග් පළාත වටා තිෙබන මුහුදු සීමාෙවන් ඔවුන්ට 
ඵල ෙනළා ගන්නට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් අප ඒ මුහුදු 
සීමාව තුළ ඉන්දියානු ධීවරයන්ට ඵල ෙනළා ගැනීමට ඉඩ ෙදනවා 
නම් අප නිරායාසෙයන්ම උතුෙර් ජනතාව තමිල්නාඩුව කරා තල්ලු 
කරනවා යැයි කියන එකයි මෙග් හැඟීම වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අප එක කාරණයක් 
ෙත්රුම් ගත යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් වත්ත 
වෙට් තිෙබන වැට හයිය නැත්නම් හරෙකක් වුණත් එය කඩාෙගන 
ඇතුළට එනවා. හරකා කඩාෙගන ඇතුළට ආෙවොත් එය අෙප් 
වත්තට වන ෙලොකු හානියක්. ඒ නිසා ෙමහි තිෙබන බරපතළ 
තත්ත්වය අෙප් රජය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙත්රුම් ගත යුතුයි. රාජ්ය 
තාන්තික සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරලා, රාජ්ය තාන්තික මට්ටෙම් 
ගනු ෙදනුවකට ගිහින්, ෙම් සඳහා වූ ස්ථිරසාර  විසඳුමකට පැමිණීම 
වර්තමාන රජෙය් මුඛ්ය කාර්යයක් කියන එක අප පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. දකුණු පළාත ආරක්ෂා කරන්න අපට තිෙබන 
වුවමනාව වාෙග්ම, බස්නාහිර පළාත ආරක්ෂා කරන්න අපට 
තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, වයඹ පළාත ආරක්ෂා කරන්න අපට 
තිෙබන වුවමනාව වාෙග්ම, උතුරු පළාතත්, නැ ෙඟනහිර පළාතත් 
ආරක්ෂා කරලා, ඒ හරහා අෙප් ශී ලාංකිකයන්ට ෙමහි පතිලාභ 
ලබා දීම අෙප් අරමුණ විය යුතුයි. යුද ජයගහණෙය් සැබෑ  දිනුම 
ලබා ගන්න නම්, එහි පතිලාභ පුරවැසියන්ට සමානව ෙබදී යන්න 
නම් ෙම් සම්පත ආරක්ෂා කරෙගන, ෙම් හරහා ආර්ථික වශෙයන් 
ලබාගන්න පුළුවන් වාසියත් ලබාෙගන සමාජයීය වශෙයන්, 
සංස්කෘතික වශෙයන් ඔවුන් ශී ලාංකික ජාතියක් හැටියට අප තුළ 
තබා ගැනීම සඳහා ගත හැකි උත්සාහයත් ෙමහිදී ගන්න පුළුවන් 
කියන එක මෙග් විශ්වාසයයි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන 
කුණු පුත්තලමට   ෙගන ගියාම පුත්තලම පෙද්ශෙය් ධීවර 
කර්මාන්තය විනාශ ෙවනවාය කියා අෙප් නවවි මන්තීතුමා පකාශ 
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කළා. එක්තරා ආකාරයකින් එතුමා සමඟ එකඟ ෙවන ගමන් මා 
හිතනවා, ෙකොෙළොන්නාව ආසනය නිෙයෝජනය කරන 
සංවිධායකවරයා හැටියට මා ඒ සම්බන්ධව වචනයක් කථා කළ 
යුතුයි කියා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන 
කුණු බලහත්කාරෙයන් ෙකොෙළොන්නාවට, මීෙතොටමුල්ලට 
ෙගනැත් දමලා අක්කර 12ක පමණ පමාණයක කුණු කන්දක් 
නිර්මාණය කළා. ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය, 
අධ්යාපනය, ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාකප්පල් කළ ඒ 
කුණු කන්දට විසඳුමක් හැටියට තමයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
පුත්තලෙමන්, දුම්රිය මාර්ගෙයන් ෙගන යන්න උත්සාහ කෙළේ. 
ෙම් කුණු කන්ද ෙකොෙළොන්නාෙව් තියාෙගන පසු ගිය කාල 
වකවානුව තුළ ඊට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය කළ අෙප් අහිංසක, 
අසරණ ජනතාව සුදු වෑන් දමලා උස්සන, ඔවුන්ට ෙවඩි තියන, 
ඔවුන් මරා දමන තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා; 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිබුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා ෙම් කටයුතු කරන්න ෙකොළඹ මහ නගර සභාවටත් 
වුවමනාව තිබුණා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ තිෙබන සම්බන්ධය 
ෙමොකක්ද කියලා; ඒ පිටුපස තිෙබන ගනු - ෙදනු ෙමොනවාද කියා  
අපට තවම නිශ්චය කර ගන්න අමාරුයි. ඒ කුණු පුත්තලමට ෙගන 
යනවා කියා ඉබාගාෙත්, ඉබි ගමෙන් යන විසඳුමක් තමයි ෙයෝජනා 
කර තිබුෙණ්.  

අද අපට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න 
පුළුවන්. ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව -පසු ගිය කාලය තුළ- අප 
විෙශේෂෙයන්ම අගාමාත්යතුමා එක්ක ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. 
අෙප් අගාමාත්යතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් අනිකුත් දියුණු රටවල තිෙබන තාක්ෂණය 
පාවිච්චි කරලා, ෙම් සඳහා පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරලා, ඒ පශන්ය විසඳන්න කියලා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ නුදුරු 
කාලෙය්දී කියාත්මක වුණාම ෙකොෙළොන්නාවට කුණු එන්ෙනත් 
නැහැ; පුත්තලමට කුණු යන්ෙනත් නැහැ. එතැනට තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක අප පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ. දැක්මක් සහිතව, අලුත් රටක් ෙවනුෙවන් පත් වුණු                     
ෙම් ආණ්ඩුව ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 
නායකත්වෙයන් ෙම් තිෙබන සියලු පශ්නවලට, විෙශේෂෙයන්ම 
මුහුදු සීමාෙව් සිදු ෙවන ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධවත්, අනිකුත් 
පෙද්ශවලට ෙම් නිසා සිදු වන බලපෑම්වලටත් නිසි විසඳුම් ලබා දීම 
සඳහා ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් 
ඉදිරිපත් කරාවි යයි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.51] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ජනතා විමුක්ති 

ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද, ඉන්දීය 
ධීවරයන් විසින් ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත  ෙකොල්ල කෑම 
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි කඩිනම් පියවරක් ගන්න කියන ඒ 
ෙයෝජනාව කාෙලෝචිතයි. හැබැයි, අප හිතුවා ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දායින් පසුව අෙප් ධීවරයන්ට ෙහොඳ කලක් යයි කියා. 
ෙමොකද, පසු ගිය රජෙයන් එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැතැයි 
කියමින්, ධීවරයන්ට සාර්ථක රජයක් ලබා ෙදන්ෙන් කවුද කියන 
එක විමසමින්, හලාවත අෙප් ඇන්ටනී සෙහෝදරයාව ඉස්සරහින් 
දමාෙගන, ඒ සෙහෝදරයා ජීවිතය පරිත්යාග කළ එක ඉස්සරහින් 
දමාෙගන, මුළු රටටම පකාශ කරලා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරු ෙම් විප්ලවය කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුර නැ ෙඟනහිර මුහුද ගැන 
අප අද කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහේ ඉඳලාද කියා අෙප් ඇතැෙමකුට 
අමතක ෙවලා තිෙබන බවක් අපි දකිනවා. උතුර නැ ෙඟනහිර මුහුද 
ගැන කථා කරන්න අපට කාලයක් තිබුණා ද කියා අප මතක් කර 
බලන්න ඕනෑ. අවුරුදු 30ක යුද්ධය ගැනත් අද කථා කරනවා; 
මතක් කරනවා. ඉන්දීය ධීවරයන් කලිනුත් ඇවිල්ලා ෙමෙහේ 
මත්ස්ය සම්පත ෙගන ගියා. හැබැයි ඒ ගැන කථා කරන්න, උතුර 
නැ ෙඟනහිර මුහුද ගැන කථා කරන්න සදාචාරයක් තිෙබනවා නම්, 
යුද්ධය අවසන් කිරීම සම්බන්ධවත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙගෞරවයක් ෙදන්න ඕනෑ කියායි මා හිතන්ෙන්. ෙමොකද, හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වීෙරෝදාර නාවික හමුදාව 
ඇතුළු ෙසේනාංක සමඟ කටයුතු කර 2009 දී උතුර, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශ මුදාගත්ෙත් නැත්නම්, ඒ පශ්නය විසඳාගත්ෙත් නැත්නම්, 
යුද ජයගහණය ලබාගත්ෙත් නැත්නම්, උතුර නැ ෙඟනහිර මුහුදට 
ඇවිල්ලා ඉන්දීය ධීවරයා ෙකොල්ල කන අෙප් මත්ස්ය සම්පත ගැන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථා කරන්න අද අපට හැකියාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ; ඒ වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔවුන්ට පින් සිද්ධ වන්න තමයි අද අප ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
අෙප් මත්ස්ය සම්පත ගැන කථා කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිත පතිකා ලැබිලා ඇති. 
ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන මනාව ෙපන්නුම් කර දී තිෙබනවා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති, අෙප් මත්ස්ය සම්පත ෙමොන 
විධියට වර්ධනය වුණාද කියන එක. උතුර සහ නැ ෙඟනහිර 
ධීවරයා, වයඹ ධීවරයා, බස්නාහිර ධීවරයා, දකුෙණ් ධීවරයා ඇතුළු 
අෙප් සියලු ධීවරයන්ට රට වෙට් ගිහිල්ලා මත්ස්ය සම්පත 
ෙනළාගන්න පුළුවන් වාතාවරණය අද හැදිලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා ඒ වාෙග් ෙදතුන් ගුණයක් අෙප් 
මත්ස්ය සම්පත අරෙගන යනවා. අපි එයට වැඩ පිළිෙවළ ෙයදුවා. 
ඒ නිසා තමයි දකුණු ඉන්දියානු ෙද්ශපාලනඥයන් අෙප් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පින්තූර පුච්චලා, එතුමා 
දකුණු ඉන්දියාෙව් පඹෙයකු කර, එයට ගින්දර තියලා, නානාපකාර 
ෙද්වල් කර, එතුමා සමඟ ෛවරයක් ඇති කර ගත්ෙත්. දකුණු 
ඉන්දියාෙව් පාන්තවල ෙජයලලිතා ඇතුළු මහ ඇමතිවරු ඒ 
ෛවරය  අවියක් කරගත්තා. "ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත ෙකොල්ල 
කන්න උඹලාට ඉඩ ෙදන්නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ පලවා හරින්න 
කටයුතු කරපල්ලා" කියා කිව්වා. ෙමවැනි යුගයක්, ෙමවැනි 
කමයක්, ෙමවැනි වටා පිටාවක් තිබුණා. ඒක අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. එවැනි පශ්නයක් -ගැටලුවක්- තිෙබද්දී තමයි 
ධීවරයන් ගැන නැවතත් අපට අද කථා කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ම අප 
මතක් කර ෙදනවා, අෙප් මත්ස්ය අෙළවිය සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපා 
සංගමෙය් පැන නැඟී තිෙබන ගැටලුවලටත් ඉදිරිෙය්දී විසඳුම් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා. අෙප් කාලෙය් අප විශාල විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් ලංකාවට ෙගන්වා ගත්තා. නමුත් අද ඒ ව්යාපාරය 
විශාල වශෙයන් -සියයට 60කටත් වැඩිෙයන්- කඩා වැටී 
තිෙබනවා. ෙම්වාට විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා කිව්වා, "දැන් 
ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ, ඔන්න GSP සහනය ෙහට හම්බ ෙවනවා, 
අනිද්දා හම්බ ෙවනවා, ඒ වාෙග්ම, මත්ස්ය අෙළවිය 
සම්බන්ධෙයන් පනවපු යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනම ඉවත් ෙවනවා, 
ඔන්න ෙහට නැත්නම් අනිද්දා පිට රටවලට අෙප් මත්ස්ය සම්පත 
යවන්න පුළුවන්" කියා. හැබැයි, මාස 10ක් වන තුරු කිසිම 
විසඳුමක් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමාෙග් පකාශය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමා පකාශ කළා, "සහනාධාර ෙදන්න අවශ්ය නැහැ" කියා. 
සහනාධාර දීෙම් අවශ්යතාව ගැන ෙනොෙවයි අප කියන්ෙන්. ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය කල්පිටිෙය්, බත්තලංගුණ්ඩුෙව්, වයඹ 
පළාෙත්, එෙහමත් නැත්නම් අෙනකුත් පළාත්වල ගිහින් 
ධීවරයන්ට කිව්වා, "අපි ෙම් ඉන්දියානු ධීවරයන් හා සම්බන්ධ 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙගෙනනවා, ඒ කාල වකවානු තුළ අපි ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහනදායිව වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ 
ෙදනවා" කියා. ෙමවැනි  ෙබොරු ෙයෝජනා කර, ෙමවැනි ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු දීලා ඒ ධීවරයා ෙම් ආකාරයට රැවටුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විධියට අප සියලු ෙදනා එකතු ෙවන්න ඕනෑ. එකතු ෙවලා 
අගමැතිතුමා කියන්නා වාෙග් ෙම් සැබෑ පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙසොයන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට එයට 
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙගන ඉන්නවා ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අවස්ථාව අපට ෙකෙසේ සපුරා ෙද්වි ද කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීගමුෙව් අෙප් ධීවරයාෙග් 
තත්ත්වයත් කනගාටුදායකයි. අද ෙප්සාෙලයි පැත්තට ගියාම 
දකින්න ලැෙබනවා, දහස් ගණන්, ලක්ෂ ගණන් ෙබෝට්ටුවලින් 
ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිත් අෙප් මිනිසුන් අඬ අඬා බලා සිටිද්දී 
මත්ස්ය සම්පත ෙගන යනවා. අෙප් නාවික හමුදාව ෙයොදවලා, ඒ 
අයට අවශ්ය බල තල දීලා අෙප් මුහුද සීමාව හරියාකාරව ආරක්ෂා 
කරනවා නම් අෙප් ධීවරයාට යම්කිසි වටිනාකමක් ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් කාරණයක් මතක් 
කර ෙදන්න ඕනෑ. උතුර,  නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලින් ලැෙබන 
මත්ස්ය සම්පත හරියාකාරව පෙයෝජනයට ගන්නා කමෙව්ද ඒ 
වකවානු තුළ තිබුණා.  අෙප් ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා පකාශ 
කළාට,  උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශවල උතුරු වසන්තය, 
නැ ෙඟනහිර නෙවෝදය වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් එදා තිබුණා. අද ඒ 
මත්ස්ය සම්පත පැය ගණනාවක් ඇතුළත  ෙකොළඹ පෙද්ශයට 
ෙගනැවිත්, පෑලියෙගොඩ පෙද්ශයට ෙගනැවිත් අෙළවි කර ගන්න 
පුළුවන් වට පිටාව හදලා තිෙබනවා.  රට වෙට්ටම ඒ ව්යාපාර 
කරන්න පුළුවන් හැකියාව හදලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම්වා 
සිල්ලරට දමන්න එපා.  අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් කරපු වැඩ 
ෙබොෙහෝයි.   ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩු කාලෙය්ත්  ඒ ආකාරයට  වැඩ 
කටයුතු කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීම.    ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇහුම් කන් 
ෙදන්න වුණත් අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  ඇමතිතුමන්ලා සහ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙබොෙහොම අඩුයි.  ඒ ගැන අද අපි කනගාටු 
ෙවනවා.   ඒ නිසා ධීවරයා ගැන මීට වඩා හිතන්න.  ධීවරයා ගැන 
මීට වඩා ෙහොයන්න, බලන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මීට වඩා 
පමාණයක් ඇහුම් කන් ෙදන්න සිටියා නම් ෙහොඳයි කියන එකත්  
ෙයෝජනා කරමින් මට ලබා දුන් කාල ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.58] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අදහස් දක්වන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මෙග් මංගල කථාෙව්දී 
පථමෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා  මා හට නාම ෙයෝජනා ලබා 
දීපු පක්ෂෙය් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
ෙජ්යෂ්ඨ නායකයන්ටත්  ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මැද ෙකොළඹ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු සංවිධායක හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  
ෙමොෙහොමඩ් මහරුෆ් මැතිතුමාවත් මම මතක් කරනවා.  ෙමොකද, 
මට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් උඩට එන්න එතුමාෙගන් හුඟක් 
සහෙයෝගය හා ආශිර්වාදය ලැබුණා.  ඒ නිසා එතුමාවත් මම 
අනිවාර්යෙයන්ම මතක් කළ යුතුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අෙප්  ගරු  විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව,  සමාජයට කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමොකද,  ඉන්දියානු 
ධීවරයන් අනවසරෙයන් ලංකාෙව් මුහුදු සීමාට ඇතුඵ ෙවලා ඒ 
මුහුදු සීමාෙව් එනම් ලංකාෙව් උතුරු පළාෙත් ජීවත්වන 
ධීවරයන්ෙග්  ෛදනික කටයුතුවලට  බාධාවක් ෙවලා  තිෙබනවා. 
ෙම් කාරණය අද  ෙම් රෙට් විශාල ජාතික පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි දන්නවා, උතුෙර් ජනතාවෙග් මූලික 
ජීවෙනෝපාය වී ෙගොවිතැන වුණත්, ඔවුන්ෙගන් 30,000කට වඩා 
අධික පමාණයක්  ධීවරයන් හැටියට රස්සාවල් කරන බව.  අද 
උතුරු පළාෙත් ජනතාව ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය රැකියාව හැටියට 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටිනවා.  අපි  අතීතය දිහා බැලුෙවොත් 
1983 ෙවනෙකොට ලංකාෙව් සමස්ත ධීවර නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
42ක වාෙග් පමාණයක් උතුරු පළාෙත් ධීවර ජනතාව විසින්  
සපයනු  ලැබුවා කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ.  ඊට පස්ෙසේ 
1983 කලබලත් සමඟ, නැවත ෙම් රට යුද්ධයකට ගමන් කිරීමත් 
සමඟම  උතුරු පළාෙතන් අපිට ලැෙබන මත්ස්ය සම්පත, ඒ ධීවර 
සම්පත එෙහමම කඩාෙගන වැටුණ බව අපි දැක්කා.  එෙහම 
කඩාෙගන වැටිලා අවුරුදු 30කට පමණ පස්ෙසේ, යුද්ධය අවසාන 
වුණාම  නැවත ඒ උතුරු පළාෙත් ජනතාවට ධීවර රැකියාව 
කරන්න අද අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ අවස්ථාව ලැබුණත් 
ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට තමන්ට නිදහෙසේ ඒ  මත්ස්ය සම්පත ලබා 
ගන්න අද ඉන්දියානු  ධීවරයන්ෙගන් විශාල බාධාවක්  එල්ල 
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  

 අද ඉන්දියානු ධීවරයන්  ලංකාෙව් මුහුදු සීමාව ආකමණය 
කිරීම නිසා, උතුෙර් ජීවත්වන විශාල ජනතාවකට තමන්ෙග් 
රැකියාව කර ගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා.   වාර්තා ෙවන අන්දමට 
දිනකට  ෙබෝට්ටු 1,500ක වාෙග් පමාණයක් අෙප් මත්ස්ය සම්පත 
ෙසොරා ගන්න ලංකාෙව් මුහුදු සීමාවට පැමිෙණනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙම් මාළු ඇල්ලීම,  ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙග් ෙම් කියාවලිය නිසා  
අද ෙවනෙකොට එය ෙක්රළ ගංජා, ෙහෙරොයින් වැනි ෙනොෙයකුත් 
මත් දව්ය සහ අවි ආයුධ පවාහනයට  ෙයොදා ගන්නා මාර්ගයක් 
හැටියට  ෙම් මාර්ගය  පත්ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා  රජයක් 
හැටියට ෙම්ක නවත්වන්න විශාල වගකීමක් තිෙබනවා.   
ඉන්දියානු ධීවරයන් අත් අඩංගුවට ගැනීෙමන් පමණක් ෙම් 
පශ්නය  විසඳා ගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා.  ෙම්කට රාජ්ය 
තාන්තික විසඳුමක් අවශ්යයි කියන එක අපි සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නා  කාරණයක්.   ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ  සියලුම 
මන්තීවරු පකාශ කළා, ෙම් පශ්නයට රාජ්ය තාන්තික 
මැදිහත්වීමක් අවශ්යයි කියා. රාජ්ය තාන්තික මැදිහත්වීෙම්දී  
තමිල්නාඩු ආණ්ඩුවට, තමිල්නාඩු රජයට ෙම්ෙක් විශාල වගකීමක්  

599 600 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත්  මහතා] 
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පැ වෙරන බව අපි දන්නවා.  ඒ ගැන අපට අමතක කරන්න බැහැ. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව තමිල්නාඩුවත් එක්ක ඇති කර ගත් 
ෙනෝක්කාඩුකම සහ යම් යම් පශන් නිසා ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
තමිල්නාඩුවට ගමන් කිරීම පවා ඒ  කාලෙය් අපට අපහසු ෙවලා 
තිබුණු ආකාරය අප දැක්කා. අද අලුත් ආණ්ඩුවක් බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට අලුතින් හිතන්න පුළුවන්, ඔවුන්ව අලුතින් 
ආමන්තණය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අලුත් ගිවිසුෙමන්ද දන්ෙන් නැහැ, තමිල්නාඩුවට අෙප් මුහුෙද් 

මාළු අල්ලන්න ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඇයි, ඔවුන් ඉස්සර අෙප් මුහුෙද් මාළු ඇල්ලුෙව් නැද්ද? [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් නායකයා ඉන්න කාලෙය් එෙහම මාළු 
ඇල්ලුෙව් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] ඇල්ලුවා ෙන්. එතෙකොට 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. දැන් මට බාධා 
කරන්න එපා. ෙම් සිදු කරන්ෙන් මෙග් මංගල කථාව. ෙම්, 
කැලණිය පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තුව බව 
මතක  තියා ගන්න. ෙම් කැලණිය පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. 
ෙමතැන මර්වින් සිල්වා නැහැ. ඒ නිසා කට වහෙගන ඉන්න. 
[බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න, අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 
මට බාධා කරන්න එපා. ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන්න දැන ගන්න. 
මම මෙග් මංගල කථාව  ෙම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
හරි, හරි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒ චණ්ඩිකම් එෙහේ තියා ගන්න. ෙමෙහේ චණ්ඩිකම් දමන්න 

එන්න එපා. ඒ චණ්ඩිකම් මර්වින් සිල්වාත් එක්ක තියා ගන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පධාන ජාතික 
පශ්නයක් ගැන කථා කරන ෙකොට ඒවා ගැන ෙත්රුම් ගන්න බැරි 
වුණු අයත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින බව අපට ෙත්ෙරනවා. මම ඒ 
ගැනත් මෙග් කනගාටුව පළ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණෙය්දී තමිල්නාඩුව 
පධානයි. තමිල්නාඩුව අමතක කර අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමා අද විතරක් ෙනොෙවයි 
එදාත් කිව්වා, නව දිල්ලිය එක්ක පමණක් ෙනොෙවයි, තමිල්නාඩුව 
එක්කත් ෙම් පශ්නය ගැන කථා කළ යුතුයි කියලා. විපක්ෂ නායක 
සම්පන්දන් මැතිතුමාත් අද පකාශ කළා, ෙම් පශ්නය දිල්ලිය සමඟ 
විතරක් ෙනොෙවයි තමිල්නාඩුව සමඟත් කථා කරන්න ඕනෑය 
කියලා. ඒ නිසා මම ෙම් විවාදෙය්දී ෙයෝජනා කරනවා, සම්පන්දන් 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමාත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සුමන්තිරන් මැතිතුමාත්, උතුරු පළාත් සභාව 
කියන ඒ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශන්ය ගැන කථා 
කරන්න අප තමිල්නාඩුවට යමු කියලා. මමත් ඒ ගමනට යන්න 
එන්න ලැහැස්තියි. අප ගිහිල්ලා ෙජයලලිතාත් එක්ක ෙම් පශ්නය 
ගැන කථා කරමු. උතුෙර් සිටින අෙප් ධීවර ජනතාවට 

සාධාරණත්වය ඉෂ් ට කරන්න අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
කටයුතු කරමු. සම්පන්දන් මැතිතුමා පකාශ කළ ආකාරයට අප 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා, තමිල්නාඩුවට ගිහිල්ලා, ෙජයලලිතා 
මහ ඇමතිතුමියත් එක්ක ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරලා, මාළු 
අල්ලලා ඒ මාළු ටිෙකන් ජීවත් වන උතුෙර් ජනතාවට 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න මැදිහත් ෙවමුයි කියමින් මෙග් 
මංගල කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය මහතා 
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எட்டாவ  பாரா மன்றத்திேல என  கன்னி உைரைய 
ஆற் வதற்கு ன்பாக, இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு என்ைனத் 
ெதாி  ெசய்வதற்காக வாக்களித்த வன்னி வாழ் மக்க க்கும் 
ேதசியப்பட் ய ல் இடமளித்த என  கட்சியின க்கும் 

த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 
வடக்கு மீனவர்கள் எதிர்ெகாள் ம் பிரச்சிைனகைளத் 
ெதாிவிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கும் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெதன்பகுதி டன் ஒப்பி ைகயில் வடக்கின் 
ெபா ளாதாரமான  சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்களின் 
காலத்தி ந்ேத மிக நன்றாக இ ந்த . பல  வடங்களாக 
வட பகுதிையச் ேசர்ந்த சில கிராமத்தவர்கள் மரப்படகு கட் ம் 
ெதாழில் ட்ப ம் அ பவ ம் ெகாண்டவர்களாக இ ந்தனர். 
இவர்கள் ஜா-எல, நீர்ெகா ம்  ேபான்ற பகுதிகளில் மரப்படகு 
கட் ம் ெதாழிைலச் சிங்களத் ெதாழிலாள க்குக் 
கற் க்ெகா த்தனர். இந்தப் பின்னணியிேல த்தத் க்கு ன் 
1983ஆம் ஆண் ல் வட மாகாணமான  48,776 ெமற்றிக் 
ெதான் மீன் உற்பத்திைய ேமற்ெகாண்  நாட் ன் ெமாத்த மீன் 
உற்பத்தியில் 40 த பங்களிப்ைபச் ெசய்த .  இ  2000ஆம் 
ஆண் ல் 2,211 ெமற்றிக் ெதான்னாக மிக ேமாசமான  

ழ்ச்சிையக் கண்ட . இந்நிைலைம எம  மக்கள் மீன்பி த் 
ெதாழி ல் சந்தித்த பின்னைடவிைன ம் அவர்கள  
ெபா ளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட மிக ேமாசமான நிைலைமைய ம் 
எ த் க் காட் கின்ற . 

த்த ம் சுனாமியின் பாாிய அழி க ம் மீன்பி த் 
ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகயில் பாாிய இழப் க்கைள 
ஏற்ப த்தின.  2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் த்தம் 

வைடந்தேபா ம் வடக்கு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப் 
பாதிக்கும் வைகயில் அத் மீறிய இந்திய மீனவர்களின் 
வ ைக ம் சட்டத் க்கு ரணான சிங்கள மீனவர்களின் 
நடவ க்ைகக ம் இரா வத்தினாின் ெசயற்பா க ம் 
ேதாற் ப்ேபான எம  மக்கைள மீண்ெடழவிடா  
ெதாடர்ந் ம் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகாண்ேடயி க்கின்றன. மீள்கு ேயறிய எம  வடபகுதி 
மக்கள் பாரம்பாிய ைறயில் மீன்பி த் ெதாழிைலச் 
ெசய் ம்ேபா , இந்திய மீனவர்க ம் சிங்கள மீனவர்க ம் 
பயன்ப த் ம் ந ன ெதாழில் ட்ப மீன்பி  இயந்திரங்கள் 
எம  மீனவர்களின் ெதாழிைலப் பாதிப்ப டன் அவர்கள  
வைலகைள ம் சின்னாபின்னமாக்கிப் பாாிய நட்டங்கைள ம் 
ஏற்ப த் கின்றன. 1976களிேலேய இந்திய மீன்பி  
ேராலர்கள் இலங்ைகக்குள் எல்ைல தாண் னா ம், இன்  
500 ெதாடக்கம் 2,000 வைரயான மீன்பி  ேராலர்கள் 
இலங்ைகயின் வட கட ல் மீன்பி யில் ஈ ப வதாகப் 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன.  
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வட பகுதி மீனவர்களில் 89 தமானவர்கள் 
இடப்ெபயர்விைன அ பவித்தவர்கள். இவர்கள் தம  
அைனத்  உைடைமகைள ம் இழந்தவர்கள். இம்மக்களின் 
வாழ்ைவ வளப்ப த்த இத்ேதசிய அரசாங்கம் 
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம். ள்ளிவாய்க்கால் 
அவலத்தின்ேபா  அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் ெசாத் ச் சுகங்கள் 
யா ம் அழிக்கப்பட்டன.  வடக்கில் மீள்கு ேயற்றம் 
நைடெபற் , ஐந்  வ டங்களாக வசந்தம் சுவதாகக் 
கூறப்பட்டேபா ம் நல்லாட்சி நைட ைறக்கு வந்  இன்  
பத்  மாதங்களாகி ம் எம  கடல் ெதாழிலாளர்களின் 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, நான் இங்ேக 
குறிப்பிட ள்ள பிரச்சிைனக க்கு உடன யாகத் தீர் கள் 
எட்டப்பட ேவண் ம் என இவ்வரைசத் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தலாவதாக, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் கடல்வள 
உற்பத்தியில் க்கிய இடத்ைத வகிக்கும் ெகாக்கிளாய், 
ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி, நாயா  ஆகிய 
கிராமங்களில் மீன்பி த் திைணக்களத்தால் அ மதிக்கப்பட்ட 
இடங்களில் மக்கள் ர் கமாகத் தம  ெதாழிைலச் ெசவ்வேன 
ஆற்றிவந்தனர். ஆனால், 35 வ டங்க க்கு ன்னர் 
இரா வத்தின் உதவி டன் அங்கு வந்த சிங்களவர்கள் எம  
மக்கைள விரட் ய த்த டன் அவர்களின் ெதாழிைல ம் 
ஆக்கிரமித் க்ெகாண்டனர். தற்ேபா  மீள்கு ேயற்றம் 
நைடெபற்  ஆ  வ டங்களாகி ம் அவர்கள  ர் கத் 
ெதாழி டங்க க்கு அவர்கள் தி ம்பிச்ெசல்ல யா ள்ள . 
அவர்கள  ெதாழில் வாய்ப்  அவர்களிடம் தி ப்பி 
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள  ெதாழிைல அவர்கள் 
மீள ஆரம்பிப்பதற்கு இவ்வரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

இரண்டாவதாக, அக்கிராமங்களில் எ வித பதி க ம் 
இல்லாத சிங்கள மீனவர்கள் சட்டத் க்கு ரணாக நீாி ள் 
ஒளி பாய்ச்சி ம் 'ைடனைமற்' ெவ த் ம் சு க்கு வைல 
அைமத் ம் மீன்பி க்கின்றார்கள். இதனால், மீள்கு ேயறிய 
எம  மக்களின் ஜீவேனாபாயம் பாதிக்கப்ப வ டன் எம  
மீனினம் அழிக்கப்ப கின்ற ; இயற்ைகச் சமநிைல 
பாதிக்கப்ப கின்ற .  

ன்றாவதாக, ெகாக்கிளாய் ஆற்றில் சட்டத் க்கு 
ரணாகச் சிங்கள மீனவர்கள் இறால் வளாப்் த் திட்டத்தில் 

ஈ பட் ள்ளனர். இதற்குப் பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயனக் 
கழி நீர் ெவளிேயற்றப்ப ம்ேபா  கடல் நீேராி 
அசுத்தமைடகின்ற . அத் டன், இரா வத்தின ம் 
கட் மரங்கைளப் பயன்ப த்தி இறால் பி க்கின்றனர். இ  
உடன யாக நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

நான்காவதாக, ல்ைலத்தீவின் ேகப்பாப்பில  கிராமத்ைத 
இரா வம் தன்வசம் ைவத் ள்ள . இதனால் மாதிாிக் 
கிராமத்தில் மீள்கு ேயறிய மக்கள் தம  கடற்ெறாழிைல 
ேமற்ெகாள்ள யாமல் பல இன்னல்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். இரா வம் கடேலாரத்தில் 
அைமத் ள்ள ேவ ைய அகற் வதற்கு உடன யாக 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

ஐந்தாவதாக, யரம் சுமந் ள்ள நந்திக்கடல் பகுதியில் 
த்தத்தின்ேபா  அைமக்கப்பட்ட காவலரண்கள் இ வைர 

நீக்கப்படாைமயால் அப்பகுதிவாழ் கு ம்பங்கள  ச்சுத் 

ெதாழில் தைடப்பட் , ஜீவேனாபாயம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . 
இதைனத் ப்பர ெசய்  த வதற்கு இவ்வரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

ஆறாவதாக, பரந்தன் - ல்ைலத்தீ  தியில் 
அைமந் ள்ள வட் வாகல் பாலம் 100 வ டங்க க்கு 
ேமலாகத் தி த்தம் ெசய்யப்படாமல் உள்ள . இ  
உடன யாகப் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

இன்  எம  நாட் ன் ெதற்கில் சீன அரக்கர்கள் 
ெகாள்ைளைய ஆரம்பித் ள்ளனர். வடக்கில் இந்தியக் 
ெகாள்ைளயர்கள் பல வ டங்களாக எம  கடல் வளங்கைளக் 
ெகாள்ைளயி கின்றனர். எனேவ, மீனவச் ச கத் க்கான 
ஜீவேனாபாயத்தின் ன்ேனற்றத் க்ெகனப் 
ெபாறி ைறெயான்ைற வகுப்ேபாம்! ேம ம், மீனவச் 
ச கத்தின் நலன்க தி சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்கவின் 
திட்டத்ைதப் பின்பற்றி மீனவக் கூட் ற ச் சங்கங்கைளப் 
பலப்ப த் ேவாம்! ஆழ்கட ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ந ன 
ெதாழில் ட்பம் மீனவச் ச கங்கைள அழி ப்பாைதக்கு 
இட் ச்ெசல்வதால், தற்கா கமாக எந்த இைட க ம் 
இல்லாத கடேலாிகைள ம் நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழிைல ம் 
வி த்தி ெசய்ேவாம்! யாழ். கடேலாி, ெதாண்டமானா , 

யரம் சுமந் ள்ள நந்திக்கடல், நாயா , நகாி ெதாடக்கம் 
மன்னார் வைரயான பரைவக் கடல் என்பவற்றில் ந ன 

ைறயில் மீன் பண்ைணகைள அைமப்பதற்கான நிதிக் 
கண் பி ப் க்கைளச் ெசய்ேவாம்!   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි , ඔබතුමියෙග් ක ථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය මහතා 
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Please give me one more minute. 

வட பகுதியி ள்ள ெபாிய நீர்த்ேதக்கக் குளங்களான 
இரைணம , வ னிக்குளம், த்ைதயன்கட் , தண்ணி றிப் , 
மதவளசிங்கன், கட் க்கைரக்குளம் ேபான்றவற்றிேல நல் ன 
மீன் வளர்ப் த் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்குத் ாித 
அபிவி த்தித்திட்டம் ஒன்ைற ஏற்ப த் ேவாம்! இதற்கான 
திைணக்களங்கைள நாம் அைனவ ம் ேசர்ந்  பலப்ப த்தி 
ஒ  சிறந்த ெபாறி ைறைய வகுத் க் ெகா ப்ேபாம்! இறால் 
பண்ைணகள் மற் ம் நல் ன மீன்குஞ்சு வளர்ப் த் 
திட்டங்களி டாகக் கணிசமான மக்களின் ஜீவேனாபாய 
மார்க்கத் க்கு அ த்தளமி ேவாம்! இதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இத்ேதசிய 
அரசாங்கத்ைத நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இ தியாக, ஆழ்கடல் மீன்பி யில் எம்மக்க க்கு 
இ க்கும் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் , நன்னீர் மீன்பி த் 
ெதாழிைல ம் கடல் நீேராி மீன்பி த் ெதாழிைல ம் ேவகமாக 
உ திப்ப த்தி, த்தத்தா ம் அயல் நாட்டா ம் இயற்ைக 
அழிவா ம் ெநாந் ேபான எம  மீனவச் ச கத் க்கு 
வாழ்வளிக்கும்வைகயில் இந்த நல்லாட்சியிேல 
நல் ணக்கத்திற்கு ஒ  குறிகாட் யாக நான் குறிப்பிட்ட இந்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம் என 
இவ்வரைசத் தயவாக ம் விநயமாக ம்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

603 604 

[ගරු ශාන්ති ශී ස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව  ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 
 

[අ.භා. 5.15] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියානු ධීවරයන් ශී ලංකා 

මුහුදු තීරෙය් අනවසරෙයන් මසුන් ඇල්ලීම ආශිත ගැටලුව 
සම්බන්ධෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදහස් 
පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා සතුටු වනවා.  

අෙප් රෙට් අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය 
නිසා උතුරු නැ ෙඟනහිර මුහුදු තීරෙය් ධීවර සම්පත එක්තරා 
විධියකට ආරක්ෂා ෙවලා තිබුණාය කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. වර්ග කිෙලෝ මීටර් ලක්ෂ 5කට 
අධික මුහුදු තීරය පාවිච්චි කර, ලක්ෂ 4 1/2ක ධීවර පජාවක්, ඒ 
වාෙග්ම ලක්ෂ 15ක් වන ඒ ධීවර පවුල්වල සාමාජික පමාණයක් 
ෙම් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වනවා. 2014 දී අෙප් රෙට් මුළු මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 535,050යි. එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට රුපියල් මිලියන 176,239ක වටිනාකමක් එකතු 
කළා. 2014 වර්ෂෙය්දී මත්ස්ය සම්පත ආශිත නිෂ්පාදන අපනයන 
ආදායම රුපියල් මිලියන 34,797යි. මත්ස්ය හා ඒ ආශිත නිෂ්පාදන 
මඟින් විෙද්ශ ෙවෙළඳාෙමන් රුපියල් මිලියන 15,937ක් අෙප් රට 
හම්බ කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ආදායමක් ලබන විෂයයක් 
ගැන තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ෙම් විෂයය තමයි අද 
අවදානමකට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීති උල්ලංඝනය කර 
දවසකට ඉන්දියානු ධීවර යාතා දහස් ගණනින්  අෙප් මුහුදු තීරයට 
ඇතුළු වනවා. එෙසේ ඇතුළු ෙවලා දස දහස ්ගණනින් අෙප් ධීවර 
සම්පත මං ෙකොල්ල කනවා. ෙම් සඳහා ඉන්දියානු ධීවරයන් අපට 

වඩා දියුණු තාක්ෂණය ෙයොදා ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් රෙට් දියුණු තාක්ෂණය ෙකෙසේ ෙවතත්, පසු 
ගිය කාලෙය් ඉන්ධන ඉල්ලුවාම ධීවරයන්ට ෙවඩි උණ්ඩ තමයි හිමි 
වූෙය්. ඒ උදවිය අද වැරදි හදා ගන්න යහ පාලනය ආණ්ඩුව සමඟ 
එකතු ෙවලා සිටිනවා. ඒ ගැනත් සතුටුයි.  

කලාපෙය් මුළු මත්ස්ය ආනයනෙයන් සියයට 75කට වැඩි 
පමාණයක දායකත්වය දරන්ෙන් අෙප් රටයි. මීට කරවල, 
හාල්මැස්සන්, උම්බලකඩ, ටින් මාළු හා ආහාරයට ගන්නා මසුන් 
ඇතුළත් වනවා. මුළු ආනයනෙයන් සියයට 50ට වැඩි 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන් කරවල හා හාල් මැස්සන්ය. අපට 
මත්ස්ය නිෂ්පාදන සපයන රටවල් අතරට ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, 
පාකිස්තානය, මාලදිවයින හා චීනය විෙශේෂෙයන්ම ඇතුළත් 
වනවා. පසු ගිය කාලෙය් චීනයටත් අෙප් මුහුදු සීමාෙවන් මාළු 
අල්ලන්න අවසරය ලබා දීලා තිබුණා. ෙම් විධියට බැලුවාම 
ෙපෙනනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දියාව අෙප්ම මාළු ෙහොරකම් කර අපටම විකුණනවා. ෙම්ක 
තමයි තත්ත්වය.  

ෙමම තත්ත්වය වළක්වා ගන්නා නීති  1979 අංක 59 දරන 
ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) පනෙත් 1, 2, 3, 4, 
5 යන වගන්තිවල සඳහන් වනවා. එම පනෙත් 6 වන වගන්තිය 
විෙශේෂයි. ඒ වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වන්ෙන්, "නියමිත ගාස්තුව 
ෙගවීම මත, අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතිය ඇතිව අධ්යක්ෂවරයා 
විසින් ෙහෝ ඒ සඳහා ඔහු විසින් විෙශේෂෙයන් බලය ෙදනු ලැබූ යම් 
තැනැත්තකු විසින්,  බලපතයක් -අවසර පතයක්- නිකුත් කළ හැකි 
බවයි". හැබැයි, ගාස්තු ෙගවීම කියා සඳහන් වුණාට, පාෙයෝගිකව 
සිද්ධ වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ධීවර සම්පත 
නිකම්ම නිකම් මං ෙකොල්ල කෑමයි. ෙම් ගැන පවතින නීති යටෙත් 
කටයුතු කරන්න ගියාම සිද්ධ වන්ෙන්, එක්ෙකෝ විෙද්ශ 
සම්බන්ධතා ගැන ගැටලු ඇති වනවා; ඉන්දියානු රජය 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලු ඇති වනවා. ඒ වාෙග්ම තමිල්නාඩු 
පාන්තෙය් පාලනය සම්බන්ධෙයන් ගැටලු ඇති වනවා.  

අපට අයිති මුහුදු සීමාෙව් අෙප් ධීවර සම්පත - ෙම් වර්ග 
කිෙලෝමීටර් ලක්ෂ 5කට වැඩි පමාණය තුළ තිෙබන මාළු ටික - 
එක එක්ෙකනා ඇවිල්ලා මං ෙකොල්ල කන්නට ඉස්සර ෙවලා  
විෙශේෂ පතිපාදන ෙයොදවලා, විෙශේෂ පහසුකම් ෙයදාවලා, උසස් 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අල්ලා ගන්න අපට හැකියාව  
තිෙබන්නට ඕනෑ කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
විෙශේෂ පුහුණු කණ්ඩායම් වාෙග්ම ආරක්ෂාව සඳහා නාවික හමුදාව 
ඇතුඵ ශී ලංකාෙව් අෙනකුත් හමුදාවන් ෙයොදවා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. එෙහම නැත්නම් අනවසර ධීවර 
යාතා විශාල පමාණයක් එක් වර අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් 
මට්ටෙම් ෙමෙහයුම් කියාත්මක කරන්නට සිදු ෙවනවා. කලින් 
කථා කළ  ගරු මන්තීතුමන්ලාත්  අදහස් පළ කළ ආකාරයට එම                  
ෙමෙහයුම් කියාත්මක කරලා, නීතිය ශක්තිමත් කරලා, ෙම්             
යාතා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට අවශ්යයි. තමිල්නාඩු 
පාන්තය ෙහෝ ෙවනත් පාන්තවල ෙම් ෙටෝලර් යාතා සහ 
ෙබෝට්ටුවල සත්ය හිමිකරුවන් ෙම් රටට ෙගන්වලා උසාවියට 
ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු ෙවනවා. එෙහම දඬුවම් කෙළේ නැත්නම් 
අපට ෙම් පශ්නෙයන් ගැලෙවන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමම ගරු සභාෙව්  කළ කථා මා අහෙගන 
සිටියා. දඩ නියම කිරීමක් ගැන කථා කරනවා මට 
ෙකොතැනකදීවත් ඇහුෙණ් නැහැ. 1979 අංක 59 දරන ධීවර 
පනෙත් 4වැනි ෙකොටස  යටෙත් සඳහන්ව තිෙබනවා, අවසරයකින් 
ෙතොරව මාළු ඇල්ලීම සම්බන්ධෙයන් ලක්ෂ 15කට ෙනොවැඩි 
දඩයක් නියම කළ හැකි බව. අනවසරෙයන් මාළු ඇල්ලීම 

605 606 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 15කට ෙනොවැඩි දඩයක් නියම 
කරන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අවසර ලබා දීලා තිෙබන 
පෙද්ශෙයන් පිටතට ගිහින් මාළු ඇල්ලුෙවොත් රුපියල් ලක්ෂ 
හතහමාරක දඩයක් නියම කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නඩුව අවසන් වන ෙතක් 
ධීවර යාතාව උසාවිෙය් රඳවා ගන්නත්  පුළුවන්. එම නීතිය 
කියාත්මක ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ජලජ ශාක විකිණීම සහ 
ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධව යාතාව රාජ සන්තක කිරීෙම් 
හැකියාවත් අෙප් නීතිය අනුව තිෙබනවා. ෙම්වා කියාත්මක 
වන්ෙන් නැති පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්.  ෙම්කට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද කියලා මම කලින් කිව්වා.  

පසු ගිය කාලෙය් යුද්ධය පැවතුණා. යුද්ධය පැවැති කාලෙය් 
අපට ඉන්දියාව ෙහොඳ මට්ටෙමන් - on good terms - තියා ගන්නට 
සිදු වුණු නිසා අපට යම් යම් කැප කිරීම් කරන්නට සිදු වුණා. ෙම්වා 
තව දුරටත් කියාත්මක කරනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව අප 
ඉදිරිෙය් දී කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් 
නායකතුමා මෑතක දී තමයි ඉන්දියාෙව් ගිහින් ආෙව්. 

ෙමය වළක්වා ගැනීම සඳහා ෙදරෙට් නාවික හමුදාවන් 
ඒකාබද්ධ මුර ෙසේවාවක් ෙයදිය යුතු ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
දිගින් දිගටම ගැටුම් ඇති ෙවන්නට පුළුවන්.  

අවුරුදු 30ක කාලයක් පැවැති යුද්ධය නිසා ඉන්දියානු 
ධීවරයන් අෙප් මුහුද භුක්ති වින්ද බව ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා කිව්වා. ඒක ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. භුක්ති වින්ද 
පළියට ඔප්පුවක් තිෙබන ඉඩමක් නිකම් ෙදන්න බැහැ ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙද්ශ සීමා තිෙබන රටක මුහුදු සීමා භුක්ති වින්ද පළියට 
ෙදන්නට බැහැ. එෙහම ෙදනවාට මම විතරක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් කවුරුවත් එකඟ 
ෙවන එකක් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් අෙප් රෙට් ජනතාවට, 
විෙශේෂෙයන් ධීවර ජනතාවට රැකියාව කර ගන්න තැනක් නැති 
ෙවනවා. එම නිසා ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් කිව්වාට ෙවන කවුරුත් ෙම් වාෙග් ෙදවල් කියන 
එකක් නැති ෙවයි.  

අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා කිව්වා, මුහුදු ෙකොටි 
සාමාජිකයන්ව සිටි අය අද ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා, ඒ 
අයට ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙගන් බලපෑම් ඇති ෙවනවා කියලා. 
ඇත්තටම එය සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ කාලෙය් චණ්ඩිකම් කළ අයට 
ෙමෙහම ෙවන එක ගැන ඇත්තටම කනගාටුයි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගරු සභාෙව් දී GSP ගැන 
කථා කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් GSP  
නැති කළ බව. එම නිසා ඒ ආශිත කර්මාන්තශාලා විශාල 
පමාණයක් වැසී ගියා. අප දැන් යහ පාලන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ඒ යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෙලෝකය තුළ අප 
පිළිබඳව තිෙබන මතය  ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී 
අපට GSP ලැෙබනවා. ඒ සඳහා හදිසි ෙවලා හරියන්ෙන් නැහැ. 
අපට ඕනෑ විධියට හදිසියට GSP ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් ගැන මම කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අපි  GSP සහනය යළි ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කරනවා.  

ඉන්දියානු නායකයන් සමඟත්  ෙම් ධීවරයන්ෙග්  පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු රහුමාන් 

මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග් අපත් ගිහින් කථා කරන්න වුණත් 
ලැහැස්තියි. ධීවරයන්ෙග් පශ්නය ගැන ෙලොකු ගැටලු අපටත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් ධීවරයන්ෙග් පශ්නය ගැන කියන විට 
මමත් උතුරු මැද පළාෙත් ෙකෙනක් විධියට  කියන්නට ඕනෑ,  
අෙප් මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තයටත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබන 
බව. පසු ගිය කාලෙය් "spotted mackerel"  කියලා මාළුෙවක් 
ෙගනාවා.  ඒ  අමු මාළු ෙම් රටට ෙගනල්ලා,  කැලණිෙයන් බාලා 
අනුරාධපුරයට ෙගන යනවා. ගෙම් වැෙව් මාළු කිෙලෝව රුපියල් 
175ක්, 200ක් පමණ වන විට ෙම් මාළු කිෙලෝව  රුපියල් 125 
ගණෙන් අනුරාධපුරයට බානවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් පසු ගිය 
කාලෙය් තිබුණා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ තත්ත්වය අද අප ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී ෙම් 

සියලුම වැරැදි නිවැරැදි  කරෙගන ෙම් ගැටලුව අප විසඳා ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකව මමත් ඒ ෙවනුෙවන් ඕනෑම කැප 
කිරීමක් කරන්න ලෑස්තියි. ඒ නිසා අප ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා, 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත්  වැරැදි නිවැරැදි කරෙගන ඉදිරියට 
යමු කියලා පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ඔබ සියලුම 
ෙදනාටම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.23] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 

සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙමොෙහොතක ෙම් ගරු සභාව ආමන්තණය 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජපානය, මැෙල්සියාව, 
බුරුමය, අයිස්ලන්තය වාෙග් රටවලටත් වඩා ඉතාම විශාල වූ 
ආර්ථික අනන්ය කලාපයක් අපට තිෙබනවා. ෙම් කලාපය වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 517,000ක් පමණ ෙවනවා. අෙප් කලාපෙය් ඉතාම 
ඉහළ මත්ස්ය සම්පතක් තිෙබනවා. එෙහත් ෙම් සාකච්ඡා වන 
කරුණු අතර වැදගත්ම කාරණය හැටියට මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකු ඉස්මතු කරපු කරුණක් ගැන අවධානය  ෙයොමු කරන්නට 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අ ෙප් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීම සඳහා 
දියුණු තාක්ෂණික කමෙව්දයක් අපට නැහැයි කියන කාරණය. එම 
කාරණය ගැනත් අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ඉන්දියානු 
ධීවරයින් අ ෙප් මුහුදු සීමාව අතිකමණය කරලා විශාල ෙටෝලර් 
යාතා මඟින් අෙප් ලංකා වට අයිති මුහුදු කලාපෙය් මසුන් ඇල්ලීම 

607 608 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 
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එයට පබල  ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ආපසු හැරිලා 
බලන්න සිදු ෙවනවා.  අෙප් රජය කාලෙය් ෙමෙහමයි; ෙම් රජය 
කාලෙය් ෙමෙහමයි කියලා අපි එකිෙනකාට කියා ගන්නවාට වඩා, 
ගත වූ කාල සීමාෙව් දී අපි ෙකොෙතක් දුරට අෙප් ධීවර කර්මාන්තය 
දියණු කර ගැනීම සඳහා ගත හැකි උපාය මාර්ග අරෙගන 
තිෙබනවා ද, අපට මඟහැරුණු තැන් ෙමොනවාද කියලා කල්පනා 
කර බැලීම වැදගත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැටලුව තිෙබන බව අපි 
කවුරුත් පිළිගන්නවා. ෙමය රටටත්, අෙප් ධීවර පජාවටත්, එම 
ධීවර පජාවෙගන් යැෙපන ලක්ෂ 11කට, 12කට ආසන්න 
ජනතාවටත්,  ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ආරක්ෂාවටත් එක පැත්තකින් 
බරපතළ තර්ජනයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කාටත් 
පැහැදිලියි. නමුත් ෙම් ගැටලුවට විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන අපි කවුරුත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. 
අපට ෙමවැනි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජාතික වශෙයන්  රට ඇතුෙළේ 
ගත යුතු තීන්දු තීරණ තිෙබනවා; ජාත්යන්තරව ගත යුතු තීන්දු 
තීරණ තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  මුහුදු සීමාව 
ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය තාන්තික වශෙයන් සාකච්ඡා 
කරලා ෙදරට අතර එකඟතාවක් ඇති කර ගත යුතුයි. ෙම් පිළිබඳව 
වැඩ පිළිෙවළකට අප යා යුතුව තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්තට 
පමුඛතාව දිය යුතුය කියන එක පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සාකච්ඡාවට ලක් ෙවන 
අවස්ථාෙව්දීම අප ෙකොයි තරම් දුරට මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙයන් 
ස්වයංෙපෝෂිත ද කියන කාරණය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. අෙප් මත්ස්ය ආනයනික පමාණයන් ගැන  සංඛ්යා  
ෙල්ඛනවල සඳහන් ෙවනවා.   2012 වසෙර් දී  රුපියල් මිලියන 
2,883ක කරවල ආනයනය කර තිෙබනවා.  රුපියල් මිලියන 
5,100කට වියළි හාල් මැසස්න් ආනයනය කර තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියල 955කට උම්බලකඩ ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ෙමය 
කම කමෙයන් වැඩි ෙවලා 2013 වසෙර් දී කරවල රුපියල් මිලියල 
3,274ක, වියළි හාල් මැසස්න් රුපියල් මිලියන 7,127ක, 
උම්බලකඩ රුපියල් මිලියන 857ක ෙම් ආදී වශෙයන්  ආනයනය 
කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට  අෙප් රට වෙට්ට මහ මුහුද තිබුණත්, 
විශාල ධීවර පජාවක් හිටියත්,  අෙප් රෙට් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ 
කර ගැනීමට පවා අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදනයන් පමාණවත් ෙවලා 
නැහැ කියන එක අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් අෙප් ධීවර 
කර්මාන්තයට දියුණු තාක්ෂණික කමෙව්ද හඳුන්වා දී ධීවරයා ඉතා 
උසස් තැනකට ෙගනැල්ලා, ඒ උදවියෙග් පවුල්වල සුභසාධනය 
ඇති කරලා,  ඔවුන්ට කිසියම් විධියක සුරක්ෂිතතාවකින්, 
අභිමානයකින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් බවට 
ෙමම කර්මාන්තය පත් කරලා ෙමය අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය 
ෙගන්වා ගන්නා මාර්ගයක් බවට පත් කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දීම කල්පනා කළ යුතුයි, ඒ 
වාෙග්ම සිහි තබාගත යුතුයි. 

දකුෙණ් ඉපදුණු ෙකෙනක් හැටියට කාලයක් මා සමඟ දකුණු 
පළාත් සභාෙව් එකට කටයුතු කළ ගරු ධීවර රාජ්ය ඇමතිතුමා දැන් 
ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා ඉන්න හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත්, 
මම ජීවත් වන ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත් කරදිය ධීවර කර්මාන්තය 
වාෙග්ම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයත් දියුණු කළ හැකි තත්ත්වයක 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියාත් ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙවලාෙව් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදස 
බැලුෙවොත් පසු ගිය වසරවල ඉන්දීය ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට ගත් 
පමාණයන් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. 2013 දී අත් අඩංගුවට ගත් 
ෙබෝට්ටු සංඛ්යාව 124යි, ධීවරයන් සංඛ්යාව 666යි. 2014 දී ෙබෝට්ටු 
167යි, ධීවරයින් 807යි. ඒ වාෙග්ම 2015 අද දවස ෙවන ෙකොට 
ෙබෝට්ටු 39ක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවරයන් 
261ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන ෙම් ෙවන ෙකොට 21ෙදෙනක් 
අත් අඩංගුෙව් පසු ෙවනවා.  ෙමහි අෙනක් පැත්ත ගත්ෙතොත් 
ඉන්දීය මුහුදු කලාපය අභිභවා ගිහිල්ලා 2012 දී අෙප් ධීවර ෙබෝට්ටු 
24ක් අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවරයින් 
120ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2013 දී ෙබෝට්ටු 
63යි, ධීවරයින් 333යි. 2014 දී ෙබෝට්ටු 40යි, ධීවරයින් 221යි. 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 9වැනිදා ෙවන ෙකොට ෙබෝට්ටු 7යි, ධීවරයින් 
38යි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව බැලුවාම ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අත් 
අඩංගුවට ගත් පමාණයන්ෙග් යම් කිසි අඩුවක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ 
මුහුදු සීමාව උල්ලංඝනය කිරීම්වල අඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා ද, 
එෙහම නැත්නම් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අත් අඩංගුවට ගැනීම්වල අඩුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා ද කියා අපට නිගමනයකට එන්න ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොෙහොමද ඉන්දියානු 

රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා රාජ්ය තාන්තිකව ෙම් ගැටලුව 
විසඳා ගන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව ෙමතැනදී  ඉතා ෙහොඳ 
අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් ගැටලුව නිරාකරණය කර 
ගැනීමට ද්විපාර්ශ්වික එකඟතාවකට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක පිළිබඳව ඉන්දීය මධ්යම රජය සමඟත්, තමිල්නාඩු රජය 
සමඟත් සාකච්ඡා කළ යුතු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, තමිල්නාඩුෙව් ඇතැම් ෙද්ශපාලන නායකයන් 
ෙමවැනි ගැටලු උපෙයෝගි කර ෙගන ෙද්ශපාලනික කියා 
මාර්ගවලට එළැෙඹමින්, ෙද්ශපාලනික මතිමතාන්තර ඇති 
කරන්න කටයුතු කළ අන්දම අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
රටවල් ෙදෙක්ම අනාගතය දිහා බලා, පජාවෙග් අනාගතය දිහා 
බලා ෙබොෙහොම සැලකිල්ෙලන් සහ සීරුෙවන් මාරුෙවන් ෙම් 
පශ්නය විසඳාගත යුතුයි කියන එකයි අෙප් අදහස. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී ඉදිරිපත් වූ ඇතැම් 
ෙයෝජනාවලට මෙග් එකඟතාව පළ කරනවා. ඊට එකඟතාව පළ 
කරන අතර, එම කාරණා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා 
වාෙග්ම ධීවර පජාවෙග් සුභසාධනය ෙවනුෙවන් කැප වී කටයුතු 
කරන ෙලසත් මම ගරු ධීවර ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගාලු දිස්තික්කෙය් ෙකෙනක් හැටියට මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් බලපිටිෙය් 
ධීවරයන් රාශියක් අනතුරකට පත් වුණාය කියන එක. මීට වසර 
එකහමාරක් පමණ මෑත කාලෙය් ඔවුන් විශාල ෙඛ්දවාචකයකට 
මුහුණ දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව් අපි එම ස්ථානයට ගියාම ඒ ධීවරයින් 
ජීවත් වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක -ඒ අයෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක- අපි දැක්කා. ෙම් රෙට් කවුරු 
ෙකොයි විධියට පුරසාරම් ෙදඩුවත්, කවුරු ෙමොන විධියට ඇමතිකම් 
දැරුවත් අද ධීවරයා  ඉතාමත් පහළ ජීවන තත්ත්වයකයි සිටින්ෙන්. 
ඒ අයෙග් පවුල්වල තත්ත්වය වාෙග්ම දරුවන්ෙග් අධ්යාපන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වය ඉතාමත් ෙඛ්දනීයයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් සුභසාධනය 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්යයි කියන එක සඳහන් 
කරමින්, මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මංගල කථාව කරන අවස්ථාෙව්, මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න මට ඒ ශක්තිය ලබා දුන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය 
කරන ෙදවිනුවර ආසනෙය් ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම මාතර 
දිස්තික්කය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජයගහණය 
කරන්න ශක්තිය ලබා දීම පිළිබඳවත්, මට ෙපෞද්ගලික ජයගහණය 
ලබා දීම පිළිබඳවත් මෙග් ෙගෞරවයත්, ස්තුතියත් පළ කරන්න 
මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා  සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව වශෙයන් ඉදිරිපත් කළ, "ඉන්දියානු ධීවරයන් නීති 
විෙරෝධී ෙලස ශී ලංකා මුහුදු ෙවරළ තීරය ආකමණය කරන නිසා 
එයින් ඇති වන ගැටලු සහ ඒ ගැටලු සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා 
දිය යුතුයි" කියන ෙයෝජනාව ඉතාමත්ව කාෙලෝචිත එකක් 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ජනතාවෙග් ගැටලු ගැන කථා කරද්දී, 
උතුර සහ නැෙගනහිර පළාත් ෙදෙක් ධීවරයන් වාෙග්ම, දකුණු 
පළාෙත් ධීවරයන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු පධානම ගැටලු පසු 
ගිය කාලය පුරාම ෙනොෙයක් අවස්ථාවල පවෘත්ති පතවල, 
රුපවාහිනිෙය් අපි දැක්කා. ඉන්දියානු ධීවරයන් උතුරු සහ 
නැෙගනහිර මුහුද ආකමණය කර උතුරු, නැෙගනහිර මුහුෙද් 
මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගන්නවා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ධීවර යාතාවලට, අෙප් ධීවරයන්ෙග් ධීවර ආම්පන්නවලට හානි සිදු 
කිරීම  වැනි විශාල ගැටලු ගණනාවක් ගැන පසු ගිය කාලය පුරාම 
කථා ෙවනවා අපි දැක්කා.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රට මුහුදින් වට ෙවලා 
තිබුණාට, 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනිදාට ෙපර දකුෙණ් ධීවර 
ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම උතුරු සහ නැෙගනහිර ධීවර ජනතාවට 
අෙප් මුහුෙද් තුෙනන් ෙදකක ධීවර කර්මාන්තය කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා දවෙසේ එල්ටීටීඊ තර්ජනයට එක 
පැත්තකින් මුහුණ දීලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ෙග් ආකමණවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් තිබුණා. දකුෙණ් ධීවරයන්ට නැවත වරක් උතුරට, 
නැෙගනහිරට; තමන් ඉතිහාසෙය් ධීවර රැකියාව කළ ස්ථානවලට 
ගිහිල්ලා ධීවර රැකියාව කරන්න පුළුවන් පරිසරය අද උදා ෙවලා 
තිබීම ගැන අද දවෙසේ අපි සතුටු ෙවනවා. පසු ගිය මාස කිහිපය 
පුරාම, විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා දිගින් දිගටම 
ඉන්දියානු ධීවරයන් උතුරු සහ නැෙගනහිර මුහුද ආකමණය 
කරනවා අපි දැක්කා. ඒ ගැන අප කනගාටු ෙවනවා. පසු ගිය 

කාලයට වඩා එන්න එන්නම ඒ තත්ත්වය වැඩි වීෙම් පවණතාවක් 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ පවණතාවත් එක්ක අද අපි ෙනොෙයක් 
දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.   

ෙමම සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කළ 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන්, bottom trawling  කමය, තහනම් ධීවර 
ආම්පන්න කම, පන්න කම පාවිච්චි කිරීම නිසා ෙම් රෙට් ධීවර 
සම්පත නැති වී යන ආකාරය ගැන කරුණු දැක් වූවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අනාගතෙය් ධීවර සම්පත නැති ෙවයි කියන 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. අද දවෙසේත් ඒ ධීවර සම්පත නැති වී 
යාෙම් පතිඵල අපි දකිනවා. 

අපි ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත ගත්තාම, මුළු රට වෙට්ම මුහුද 
තිබුණත්, පිට රටවලින් ෙම් රටට මත්ස්ය සම්පත ෙවනදාටත් 
වැඩිය ආනයනය කරන්න අද අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
පෑලියෙගොඩ මාළු ෙවන්ෙද්සිෙපොළට ගිෙයොත් ෙවන දා අපට 
දකින්න  නැති, ආනයනය කරන ලද මත්ස්යයන් වර්ග රාශියක් අද 
දකින්න තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම් රෙට් සාගර සම්පත් තුළ ෙනොමැති මත්ස්ය සම්පත් 

ඉතිහාසෙය්ත් ආනයනය කර තිෙබනවා. නමුත් අප දකිනවා, 
ෙබෝල්ලා, දැල්ලා වැනි කුඩා මාළුන් විශාල පමාණයක් අද 
ආනයනය කරන හැටි. එෙසේ ආනයනය කරන්න ෙහේතුව ෙවන 
කාරණයක් ෙනොව පසු ගිය කාලය පුරාම ඉන්දියානු ධීවරයන් අෙප් 
රෙට් මුහුදු සීමාව ආකමණය කිරීම නිසා මුහුදු පතුල 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා පසු ගිය 
කාලෙය් සිට අපට උතුරු නැ ෙඟනහිර මුහුදු සීමාවලින් ලබා ගත 
හැකි මත්ස්ය සම්පත නැති වී ෙගන යමින් තිෙබනවා. ධීවර ගැටලු 
සාකච්ඡා කිරීෙම්දී සමඟ  අවස්ථා ගණනාවකදී සාකච්ඡා පැවැත් වූ 
බව. සාකච්ඡාවලදී ෙයෝජනා වුෙණ් ඉන්දියානු ධීවරයන්ට 
ලංකාෙව් මුහුදු සීමාවට ඇවිත් අෙප් රටට අයත් මත්ස්ය සම්පත 
ෙනළා ගන්න කාල වකවානුවක් ලබා ෙදන්න කියායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙයෝජනාව  ඉතාම භයානක 
ෙයෝජනාවක්. අපි  ඉන්දියානු ධීවරයන්ට අවස්ථාව ෙදනවා නම් 
ෙමොනම ආකාරයකින් ෙහෝ ලංකාෙව් මුහුදු සීමාවට ඇතුළු ෙවලා 
ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගන්න, මම හිතන්ෙන් 
අනාගතෙය් අෙප් ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය  වැඩි කාලයක් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන එකක් නැහැ කියායි.  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අද වන විට   ධීවර 
පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා සිටිනවා. එම 
නිසා ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි හිතන්න ඕනෑ; ඔවුන්ෙග් 
සුභසාධනය ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට 
අවශ්ය පහසුකම් ෙවනුෙවන් පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ තුළ ධීවර 
වරායවල්, නැංඟූරම් ෙපොළවල් විශාල පමාණයක් පතිසංස්කරණය 
කරන්නට ෙයදුණා. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොව මම 
නිෙයෝජනය කරන ෙදවිනුවර ආසනෙය් නිල්වැල්ල ධීවර වරායට 
රුපියල් මිලියන 450කුත්, ඒ වාෙග්ම සුදුවැල්ල වරායට රුපියල් 
මිලියන 550ක මුදලක් ෙයොදවලා අංග සම්පූර්ණ වරායන් බවට 
පත් කළා.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු 

ගිය අය වැය තුළදී මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙයෝජනා කළා, "ගන්දර වරාය සඳහාත් මුදලක් ෙවන් කර, එම 
වරාය අංග සම්පූර්ණ ධීවර වරායක් බවට පත් කරන්න" කියා. අදට 
මාස 9ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මාස 9කට ෙපර සැලසුම් සකස ්
ෙවලා තිෙබනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කළා කියන එක පසු ගිය 
කාලෙය්   එවකට හිටපු ධීවර අමාත්යවරුන්ෙගන් මාස 9කට ෙපර 
අවස්ථා ගණනාවකදී සඳහන් වුණා. නමුත් අද වන විට වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ ෙවලා නැහැ. අද ධීවර රාජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන නිසා එතුමාෙග් කඩිනම් අවධානය 
ෙම් සඳහා ෙයොමු ෙවලා ගන්දර ධීවර වරාෙය් වැඩ කටයුතුත් 
ආරම්භ කරන්න අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් 
කරමින්, ලංකාවට ඇතුළත් වන ෙම් ඉන්දීය ධීවර ආකමණය 
නවත්වන්න නාවික හමුදාව ශක්තිමත් කර, නැත්නම් 
ෙවරළාරක්ෂක බල කාය ශක්තිමත් කර ඒ කටයුත්ත ඉදිරියටම 
කරෙගන යන්න කියන ෙයෝජනාවත් නැවත වරක් කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 5.41] 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දීය ධීවරයන් ලංකාෙව් 

උතුරු නැ ෙඟනහිර මුහුදු තීරය ආකමණය කිරීම පිළිබඳව  අද ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙගන ආ ෙයෝජනාව 
ඉතා කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් බව කියන්න ඕනෑ. එම ෙයෝජනාව 
ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවල 
ගරු මන්තීතුමන්ලා අදහස් පකාශ කළා. කියාත්මක කළ යුතු 
කටයුතු ගැන පකාශ කළා. එෙහම පකාශයන් කිරීම ගැන මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ සියලුම පකාශ පථමෙයන්ම මම අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර, ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කර, ෙම් ෙමොෙහොෙත් විෙද්ශ ගත ෙවලා සිටින අෙප් ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර ජාත්යන්තර තීරණයකට 
යන්න අපි එළෙඹනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා.  

අපි ෙම් ගැන ෙලොකු සමීක්ෂණයක් කළා. 2014 ජනවාරි මස 
18වැනි දින අෙප් හිටපු ධීවර ඇමති ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා නවදිල්ලියට ගිහින් ඉන්දියානු මධ්යම රජයත් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා, ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් අෙප් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
මත්ස්ය සම්පත මං ෙකොල්ලකෑම පිළිබඳ පශන්ය ෙකොෙහොමද 
විසඳා ගන්ෙන් කියන එක ගැන. ඊට පස්ෙසේ 2014 මැයි මස 
12වැනි දින එම රටවල් ෙදෙකහි නිරීක්ෂකයන්ෙග් 
පධානත්වෙයන් ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු පාන්තෙය්දී ෙමරට ධීවර 
සමිති සමඟ සාකච්ඡාවක් සිදු කළා.  

ඊට පස්ෙසේ 2014.08.29 වැනි දා අෙප් රජයත්, ඉන්දියාෙව් 
මධ්යම රජයත් අතර ෙදවැනි සාකච්ඡාව නව දිල්ලි නුවරදී 
පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත්, ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු නිලධාරිනුත්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත් සහභාගි ෙවලා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙසව්වා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී තීරණය වුණා, 
ෙදරෙට්ම ධීවර ජනතාව සමඟ මුහුණට මුහුණලා සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ කියා. ඒ අනුව 2015.03.24 
වැනි  දින ෙපර වරු 11.00ට ඉන්දීය ධීවරයන් සමඟ ශී ලාංකික 
ධීවරයන් මුහුණට මුහුණලා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඉන්දීය 
ධීවරයන් ෙයෝජනා හයක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසු   අෙප් ධීවරයන් 
උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ධීවරයන් සමඟ සාකච්ඡා කර 
මැයි මාසය අවසානෙය්දී ඒ පිළිබඳව දැනුම් ෙදන බව පකාශ කළා. 
ඒ ඉදිරිපත්  කළ ෙයෝජනා හය අපට පිළිගන්න බැහැ. 2015.03.24 
වැනි දින වන තුරු අෙප් රජයත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත් ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වලා 
තිෙබනවා. අෙප් නව ආණ්ඩුව තුළින් අපි ඒ සාකච්ඡා ඉදිරියට 
ෙගන යන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා හෙයන් එක ෙයෝජනාවක් තමයි, 
ඉන්දියාෙව් ගැඹුරු මුහුෙද් ෙකළවල්ලන් මාළු ඇල්ලීම සිදු කිරීමට 
අවශ්ය පරිදි අලුත් ධීවර ෙබෝට්ටු මිල දී ගැනීමට සියයට 50ක 
සහනාධාරයක්- උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 30ක්- එක් ධීවරෙයකුට 
ලබා දීම. සටන්කාමී නායිකා  “අම්මා” මැතිනිය, තමිල්නාඩු 
පධාන අමාත්යතුමිය ෙමම ධීවර යාතා ව්යාපෘතිය සඳහා ඉල්ලුම් 
කරන ලද රුපියල් ෙකෝටි 975ක් සහ ඒ පෙද්ශෙය් ධීවර වරායක් 
ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතියට ඉල්ලුම් කරන ලද රුපියල් ෙකෝටි 112ක් 
සඳහා මධ්යම රජෙය් -ගරු අගමැතිතුමාෙග්- අනුමැතිය කඩිනමින් 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවට ෙයෝජනාවක් පවතිනවා. 

එෙසේම ෙපෝක් සමුද සන්ධිය ආසන්නෙය් ධීවර කටයුතුවල 
ෙයෙදන සියලුම ෙටෝලර් යාතා ඉදිරි අවුරුදු තුන ඇතුළත කම 
කමෙයන් බහු දින ධීවර යතා බවට ෙවනස් කර අවුරුදු තුනක 
කාලය අවසානෙය්දී ෙටෝලර් යාතා භාවිතය සම්පූර්ණෙයන් 
නවත්වන බවටද ඔවුන් පකාශ කර තිෙබනවා.  

ෙමම අවුරුදු තුනක කාලය තුළදී ශී ලාංකීක ධීවරයන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ෙගන ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස ් මට්ටමකට ෙගන යාම සඳහා ඉන්දීය ධීවරයන්                       
ශී ලංකා මුහුදු පෙද්ශෙය් ධීවර කටයුතුවල නියැලීම දින 120 සිට 
දින 83 දක්වා අඩු කරන බවටත් තමිල්නාඩු ධීවරයන් පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් අවුරුද්දකට දින 120ක් රැකියාව කරන්න 
අවශ්යයි කියා ඉල්ලා තිබුණා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් එය දින 83ක් 
දක්වා අඩු කරන බව පකාශ කර තිෙබනවා. ඉදිරි අවුරුදු තුනක 
කාල සීමාෙව්දී ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මධ්යම රජෙයන් මුදල් ෙවන් කර 
ෙගන වරාය ඉදි කර ලංකාෙව් මුහුදු තීරය ආකමණය කරමින් 
ෙකළවල්ලන් පන්නය සිදු කරන ධීවරයන් සඳහා බහු දින                
යාතා හදලා ෙදන බව පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට 
කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්න බැහැ. ෙමොකද, අවුරුදු තුනක් යන විට 
ෙම් කර්මාන්තය කඩා ෙගන වැෙටනවා. ඒ නිසා ෙමම සංෙව්දී 
ගැටලුවට පිළියමක් ෙලස, ෙමම පන්න කමය නවත්වා ගත හැකි 
සුදුසුම කියා මාර්ගය ෙලස මාෙග් අත් දැකීම අනුව මා ෙයෝජනා 
කරනවා, නාරා ආයතනය, ශී ලංකා නාවික හමුදාව සහ අදාළ 
අෙනකුත් ආයතන සමඟ ඉතා ගැඹුරින් පර්ෙය්ෂණයක් සිදු කර 
ෙමම යාතා ගමන් ගන්නා මාර්ග නිශ්චිත ෙලස හඳුනා ෙගන, එම 
මාර්ග හරහා කිසියම් බාධක යම් දුර පමාණවලින් ස්ථානගත කිරීම 
ෙමම පන්න කමය නවත්වා ගත හැකි එකම හා සුදුසුම කියා 
මාර්ගය කියා. උතුරු නැෙගනහිර මුහුදු තීරෙය් ෙබෝට්ටු trawling 
කරන ෙකොට මුහුදු පතුෙල් ඉන්න මත්ස්යයන් පවා එයට හසු 
වනවා. උතුරු නැෙගනහිර මුහුදු තීරෙය් සිදු වන ෙමම කියාව 
සම්බන්ධෙයන් නාරා ආයතනය සමඟත්, නාවික හමුදාව සමඟත් 
සාකච්ඡා කර එය බාධා වන ආකාරයට ෙකොන්කීට් ගල් දැමීම ෙහෝ 
සුදුසු යම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කෙළොත් ෙම් තත්ත්වය නවත්වා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ මඟින් මුහුදු පැළෑටි විනාශ වීමත් 
නවත්වා ගන්න පුළුවන් වනවා.  
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ඒ සමඟම ෙම් කියාවලිෙය්දී අන්තර්ජාතික සම්මුති පිළිබඳව 
අපෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර විනාශ වී ඇති ෙකොරල් පර 
ෙවනුවට මුහුදු පතුෙළේ කෘතිම ෙකොරල් පර වැවීම වැනි 
ව්යාපෘතියක් සිදු කිරීම වඩාත් ෙයෝග්ය වන බව මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අන්තර්ජාතික පරිසර සංවිධානය හා 
සාකච්ඡා කර  එම පෙද්ශය ෙවනම කලාපයක් ෙලස නම් කර 
ජාත්යන්තර අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කිරීම මඟින් ඉන්දීය 
ධීවරයන්ට බලපෑමක් සිදු කළ හැකියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ජාත්යන්තර 
සහෙයෝගය දිනා සිටින අෙප් රජය සහ ඉන්දියානු රජය සමඟ ඇති 
සුහදශීලී බව මත ෙමම ගැටුම නිරාකරණය කිරීමට විශාල හයියක් 
ඇති බව මා ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් දූරදර්ශී 
රාජතාන්තිකභාවය ෙමම පශ්නය විසඳීමට මහත් උපකාරයක් වන 
බව මා සිතනවා. එබැවින් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මා හිතවත් 
ගරු මන්තීවරුන් ඇතුළු විපක්ෂෙය් දායකත්වය ඇතුව ෙමම 
කියාවලිය සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා සර්වපාක්ෂික කමිටුවක් ෙම් 
සඳහා පිහිටුවිය යුතු යයි මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Indian Ocean Tuna 
Commission එක හරහා ජාත්යන්තර සමුළුවක් කැඳවීමට අවශ්ය 
බවත් මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදමළ ජාතික 
මන්තීවරුන් ඇතුළු සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් එකතු කර 
කමිටුවක් පත් කර ජාත්යන්තර සමුළුවක් පැවැත්වීම මඟින් තමයි 
අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් 
සාකච්ඡා මඟින් ෙම් කාර්ය කරන්න අපට හැකියාවක් නැති බව මා 
ෙම් ගරු සභාවට කියනවා. යුෙරෝපා සංගමය මඟින් ද ෙම් පශ්නය 
විසඳීමට හැකි බව මට හැඟී යනවා. ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවීම 
සඳහා ෙබෝට්ටු ඇතුළු සහනාධාර ලබා ෙදන්න අවශ්යයි කියා 
සියලුම පක්ෂවල ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙයෝජනා කළා. නමුත් ෙම් 
රජය පත් ෙවලා තවම සුළු කාලයක් තමයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සමඟ අප 
විෙද්ශීය ආධාර ලබා ෙගන ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශය ෙගොඩනඟන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප ධීවර 
හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය, ධීවර ක්ෙෂේතය, ධීවරයා, 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයා සහ ධීවර ආම්පන්න 
කියන ෙම් සෑම ෙදයක්ම විෙද්ශීය රටවලින් ආධාර ලබා ෙගන 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. 1977 දී පැවැති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්දී ෙම් රටට සියයට අනූෙව් 
සහනාධාර කම ලැබුණා; නිවාස කම ලැබුණා; දැල් සහනාධාර 
කම ලැබුණා. ඒ සෑම සහනාධාර කමයක්ම ෙම් රටට ලබා ෙගන  
ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් 
නායකතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන බව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පධානම සම්පතක් 
තමයි, මත්ස්ය සම්පත. අප ඒ ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 
ඕනෑ. එෙසේ නඟා සිටුවන්න නම් පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම 
පක්ෂ නායකයන් සහ සියලුම මන්තීවරුන් ඇතුළු අප කවුරුත් 
එකට එකතු ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ එකතු වී ඉන්දීය ධීවරයන් අෙප් 
ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත සූරා කෑම ගැන දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරලා රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් -අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා ඒ රෙට් අගමැතිතුමා පමුඛ නායකයන් සමඟ- 
සාකච්ඡා කර ඒ පශ්නය විසඳීමට ඉදිරි අනාගතෙය්දී පියවරක් 
ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියන කාරණය පකාශ 
කරමින් ෙම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ සියලුම ෙදනාට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. සත්ුතියි. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.51ට, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 

මස 20 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 
அதன்ப  பி.ப. 5.51மணிக்குப் பாரா மன்றம், 2015 ஒக்ேராபர் 

20, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
Adjourned accordingly at 5.51 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

20th October, 2015. 
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[ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා] 
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தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

கஷி ண்டா ஸ்ரீலங்கா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) -   
[மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா] ‐ தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
உள்நாட் த் திைறேசாி உண் யல் கட்டைளச் சட்டம்: 

தீர்மானம்  
 
உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தம்) சட்ட லம் :  

இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

 

நிதிச் சட்ட லம் : 
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட   

ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 
සම්මත කරන ලදී 

 
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 
සම්මත කරන ලදී 

 
ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 
සම්මත කරන ලදී 

 
ඔට්ටු ඇල්ලීම  හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 
සම්මත කරන ලදී 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 දිළිඳු පවුල් සවිබල ගැන්වීම 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட   
 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட   

 
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) சட்ட லம் :    

இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

 
பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 வறிய கு ம்பங்கைள வ ட் தல் 

FINANCE BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as amended 
 

VALUE ADDED TAX ( AMENDMENT) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as amended 
 

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as amended 
 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as amended 
 

BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) BILL: 
Read a Second, and the Third time, and passed as amended 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
Empowerment of Poor Families 
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______________________ 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා ]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR.SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් නියමයන් සහ 

අත්තිකාරම් ගිණුම් 
2013இன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டக் 
கட்டைளகள் மற் ம் ற்பணக் கணக்குகள் 

ORDERS AND ADVANCE ACCOUNTS UNDER APPROPRIATION 
ACT, NO. 36 OF 2013 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2015 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 

පතෙය් දිනට නියමිත කටයුතුවල දැක්ෙවන විෂය අංක 1 සිට 6 
දක්වා වන 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් අංක 32, 33, 34, 35 හා 36 දරන නියමයන් සහ 
අත්තිකාරම් ගිණුම් සීමා ෙවනස් කිරීෙම් විධානය අනුමත කිරීම 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වූ අවස්ථාෙව්දී 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
රීති පශ්නය පිළිබඳව මාෙග් තීරණය දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙය් 
නියමයන්ට අනුව 2015 මැයි මස 31 වැනි දාට පථමව පමණක් 
විෂය භාර අමාත්යවරයාට අදාළ ෙවනස් කිරීම් කිරීමට හැකියාවක් 
ඇති බවත්, එය පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් එදිනට ෙපර පමණක් 
අනුමත කර ගත හැකි බවත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා කරුණු ඉදි රිපත් කරමින් ෙපන්වා ෙදන ලදී.  

ෙමම කරුණ පිළිබඳව මවිසින් ෙහොඳින් අධ්යයනය කරන ලද 
අතර අවශ්ය නීති උපෙදස්ද ලබා ගත්ෙතමි.  

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය පහත 
සඳහන් පරිදි ෙව්.  

"8 (1) අමාත්යවරයා විසින් ආණ්ඩුෙව් අනුමැතිය ඇතිව ෙම් 
පනෙත් ෙතවන උපෙල්ඛනෙය්  

(අ)  II වන තීරෙය් iv වන තීරෙය් සහ v වන තීරෙය් දැක්ෙවන 
උප රිම සීමා අතුරින් කිසිවක්;  

(ආ)  III වන තීරෙය් දැක්ෙවන අවම සීමා;  

නියමයක් මඟින් 2015 මැයි මස 31වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර 
ෙවනස් කිරීම ෙහෝ විවර්තනය කිරීම ෙහෝ කරනු ලැබිය හැකිය. 

(2)  1 වන උපවගන්තිය යටෙත් කරන ලද කිසිම නියමයක් 
ෙයෝජනා සම්මතයක් මඟින්  පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් එය 
අනුමත කර ඇත්නම් මිස බල ෙනොපැවැත්විය යුතුය. 

(3) 1 වන උපවගන්තිය යටෙත් යම් නියමයක් කරනු 
ලබන්ෙන් යම් දිනයකදී ද ඒ දිනයට ෙපරාතුව වූ දිනයක 
සිට එය බලාත්මක විය යුතු යයි එහි පකාශිතවම සඳහන් 
වන්ෙන් නම් එකී පකාශිතව සඳහන් වන දින සිට එය 
බලාත්මක වූ ෙලස සැලකිය යුතුය. " 

ඒ අනුව 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8වැනි 
වගන්තිෙය් පතිපාදන පකාරව විෂය භාර අමාත්යවරයාට 2015 
මැයි මස 31වන දිනට පථම අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
ෙතවන උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් උපරිම සීමා සහ අවම සීමාවන් 
ෙවනස් කිරීම ෙහෝ විවර්තනය කිරීමට බලයක් ඇත.  

ඒ අනුව ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් - 

* විෂය අංක 30602 දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - 
 දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  සීමාවන් ෙවනස ්කිරීම සඳහා 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 9 වන 
දින ද; 

* විෂය අංක 24702 අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද ෙහෝ රාජ 
සන්තක කරන ලද බඩු දව්ය පිළිබඳ වියදම් අත්තිකාරම් 
ගිණුම 

* විෂය අංක 21302 ෙපොත් මුදණය පචාරණය හා අෙළවිය 
අත්තිකාරම් ගිණුම 

* විෂය අංක 31002 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම 

* විෂය අංක 31003 කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම  

 යන ගිණුම්වල සීමාවන් සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව 2015 
මාර්තු මස 18 වන දින ද; 

* රාජ්ය නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් ගිණුම සම්බන්ධ සීමාවන් 
ෙවනස ් කිරීම සඳහා 2015 අෙපේල් මස 01 වන දිනද, 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත.  

එෙසේ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව 
ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් එකී ෙවනස් කිරීම් සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අදාළ ෙයෝජනා 2015 
අෙපේල් මස 21 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 
එෙසේ වුවද, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින දිනය ෙතක් 
ෙමම ෙයෝජනාවන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත ෙකොට 
ෙනොතිබුණු බව මා විසින් තහවුරු කරගන්නා ලදි.  

ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 2015 සැප්තැම්බර් මස 09 වන 
දින ෙමකී සියලු ෙයෝජනාවන් යළිත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
ෙකොට සම්මත කර ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය්  අනුමැතිය 
ලබා ෙගන 2015 සැප්තැම්බර් මස 23 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත ඉදිරිපත් ෙකොට ෙයෝජනා සම්මත කර ගැනීමට පියවර ෙගන 
තිබුණි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8වන වගන්තිය පකාරව 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් අදාළ සියලුම අත්තිකාරම් මුදල් 
ගිණුම්වල සීමාවන් ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ විවර්තනය කිරීමට  
අමාත්ය මණ්ඩලෙය්  අනුමැතිය 2015 මැයි මස 31 වන දිනට 
පථමව ලබා ෙගන ඇති බව තහවුරු ෙව්.  

2013  අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8වන වගන්තිෙය් (2) 
උප වගන්තිය පකාරව  එබඳු නියමයක්  බල පැවැත්වීමට නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය කරුණක් වුවද,  
එයට කාල සීමා නියමයක් ෙපර කී පනෙත් නිශ්චිතව දක්වා 
ෙනොමැත.   

එෙසේ ෙහයින්  ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 2013 අංක 36 
දරන විසර්ජන පනෙත් 8වන වගන්තිෙය්  දැක්ෙවන විධිවිධාන 
පකාරව කටයුතු කර ඇති බවත්, නිශ්චිත වශෙයන් දැක්ෙවන 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය නියමිත කාල සීමාව ඇතුළත ලබා 
ෙගන ඇති බවත්, ඒ අනුව 2015 සැප්තැම්බර් මස 23වන දින 
න්යාය පතයට ඇතුළත් කර  තිබූ දිනට  නියමිත  කටයුතුවල අංක  
1 සිට 6 දක්වා විසර්ජන පනත යටෙත් වූ  ෙයෝජනා  පිළිබඳව එදින 
ආරම්භ කරන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වා ෙගන ෙගොස් අදාළ 
ෙයෝජනා හය සභාෙව් සම්මත කර ගැනීමට හැකි  බව දන්වා සිටිනු 
කැමැත්ෙතමි.  

මීළඟට, ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම.  

ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඔබතුමා ෙම් 

පකාශය කරන්ෙන් Attorney-General ෙග් උපෙදස් මත ද කියලා. 
ෙමොකද, එතුමාෙග් මතය ගත්ෙත් නැත්නම් අප අවදානමකට 
මුහුණ පාන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ පාර්ශ්ව උසාවියට ගිෙයොත්, 
ඔබතුමාෙග් පකාශය මත ෙනොෙවයි, Attorney-Generalෙග් 
පකාශය මත තමයි ඒ අය කටයුතු කරන්ෙන්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැනදී ඒ උපෙදස් ලබා ෙගන තමයි කටයුතු කෙළේ. මම 

කල් ගත්ෙතත් ඒකයි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එය සටහන් කර ගන්න එක ෙහොඳයි.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ලංකාෙවන් බැහැරව සිටි 

අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් හිටපු පධාන සංවිධායක ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ අප නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට ෙම් හා සම්බන්ධෙයන් ලිපියක් ෙයොමු කළා. ඒ 
ලිපිෙය් දක්වා තිෙබන කරුණ පිළිබඳව ඔබතුමා අද දුන්නු 
නිෙව්දනය අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විශාල අර්බුදයකට මුහුණ 
ෙදන්නට, අධිකරණය හමුෙව් ෙපනී සිටින්න සිද්ධ ෙවනවා. මක් 
නිසාද යත්, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත, නිෂ්පාදන  (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) බදු පනත, ආදායම් සංරක්ෂණ බදු පනත යන ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා විටින් විට ගැසට් නිෙව්දන 
නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කර තිෙබන 
අවස්ථාෙව් සමහර ඒවා මාස තුනක් ඇතුළත, සමහර ඒවා මාස 
හතරක් ඇතුළත අනිවාර්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කළ 
යුතුයි.  

ආදායම් සංරක්ෂණ පනෙත් 7වන වගන්තිෙය් "ආ" ෙකොටෙසේ 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, එෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කෙළේ 
නැත්නම් එම මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ආපසු ඒ බදු ෙගවූ 
අයට නැවත ෙගවන්න අවශ්යයි කියලා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දන ඒ 
වන විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවලා නැහැ. ගැසට් 
නිෙව්දන සම්මත ෙවලා නැතිව තිෙයද්දී ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ 
බදු අය කර තිෙබනවා. එෙසේ බදු අය කළාට එවැනි බදු අය කිරීම 
සඳහා නීත්යනුකූලව බලය ලැෙබන ගැසට් නිෙව්දනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා නැහැ. ඒ පනෙත්ම හත්වන 
වගන්තිෙය් කියනවා, එෙසේ ෙනොකෙළොත් ඒ මුදල් ආපසු ෙගවන්න 
මහා භාණ්ඩාගාරය බැඳී සිටිනවා කියා. එෙහම නම් අදාළ 
පාර්ශ්වයන් අධිකරණයට ගිෙයොත්, ෙම් බදු ආපසු ෙගවන්න මුදල් 
ඇමතිතුමාට සිදු ෙවනවා. ෙම් හා සම්බන්ධ විශාල අවුල් ජාලාවක් 
ෙම් හැම ගැසට් නිෙව්දනයකම තිෙබනවා. ඔබතුමා න්යාය 
පුස්තකයට ඉදිරිපත් කර තිෙබන එක එක ගැසට් නිෙව්දනය 
අරෙගන ෙවන ෙවනම කරුණු ඉදිරිපත් කෙළොත්, සමහර පනත් 
ෙකටුම්පත් ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලාවත් 
නැති බව ෙපෙන්වි, ගරු කථානායකතුමනි. කලින් ගැසට් 
නිෙව්දනය තිෙබනවා; ඊට පසු ගැසට් නිෙව්දනය නැහැ. නමුත් ඒ 
ගැසට් නිෙව්දන මා ළඟ තිෙබනවා. ඒවා ගැසට් ෙවලා website 
එෙක් තිෙබනවා. ෙම් නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව විශාල හෑල්ලුවකට 
ලක් කිරීමක් සිදු ෙවනවා ෙසේම අදාළ පාර්ශ්වයන් අධිකරණයට 
ගිෙයොත්, අප සියලු ෙදනා කිසිදු වගකීමකින් ෙතොරව කටයුතු කරපු 
පිරිසක් ෙලස ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අද ෙමය සාකච්ඡාවට 
ගැනීමට ෙපර,  ගැසට් නිෙව්දන ද සහිතව ඔබතුමාටත්,  ෙම් 
ෙල්කම්තුමාටත් කරුණු එකින් එක පැහැදිලි කරන්න ඔබතුමා 
අපට විෙශේෂ අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියායි.   

එතෙකොට ඔබතුමාට ෙම්ෙක් තිෙබන බරපතළකම වැටෙහයි. 
අපි ෙම් උදවුෙවන්නයි හදන්ෙන්. කඩාකප්පල් කරන්න ෙනොෙවයි.  
ෙමොකද, අධිකරණයකට ගියාට පස්ෙසේ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148 වන ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ අපට දීලා තිෙබන බලය 
අපි -මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම-  වැරැදි ෙලස පාවිච්චි කිරීමක් සිද්ධ 
කළා ෙවනවා. මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් හිටපු මන්තී ෙසෝමවීර 
චන්දසිරි මැතිතුමා විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට  ඉදිරිපත් වී කරුණු 
දැක්වූවා. එම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැතුව ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා කියලා ඒ අවසථ්ාෙව්දී 
අධිකරණෙය්දී කිව්වා.  දැන් ඒ ඉල්ලා අස්කර ගත් ඒවා නැවත 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
148 ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ දක්වා තිෙබනවා: 

619 620 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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"රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු 
වන්ෙන්ය. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ නීතියක ෙහෝ 
පවත්නා යම් නීතියක ෙහෝ අධිකාරය අනුව ෙහෝ ඒ යටෙත් ෙහෝ මිස 
කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු අධිකාරයක් 
විසින් ෙහෝ කිසිම බද්දක්, වරිපනමක් ෙහෝ ෙවනත් යම්කිසි බදු 
විෙශේෂයක් නියම කිරීමට බලය ෙනොමැත්ෙත් ය."   

එත ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මූලික නීතියට අනුව  
එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා නැති ෙදයක් පනවන්න 
බලයක් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 70.(4) අනු ව්යවස්ථාෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"යථා පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගන එනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වාරය අවසාන කරන අවස්ථාව වන විට කටයුතු නිම කරනු ලැබ 
ෙනොමැති යම් කාරණා ඇත්ෙත් ද, ඒ සියලු කාරණා පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඊළඟ සභා වාරෙය් දී ඉතිරි පියවර ගැනීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ඇත්ෙත් ය." 

එෙහම බලයක් ලැෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, යථා පරිදි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගෙනන ලද ෙදයක් තිෙබනවා නම් 
පමණයි. ෙමය යථා පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගනැල්ලා 
නැහැ. යථා පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා නැති ෙදයක් 
ෙමෙලසින් සම්මත කර ගැනීම තුළ අප අධිකරණය හමුෙව් 
බරපතළ පශ්නයකට මැදි ෙවනවා. අප සියලු ෙදනාෙග්ම ෙපොදු 
යහපත ෙවනුෙවන් එක් එක් ගැසට් නිෙව්දනය පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් ෙල්කම් මණ්ඩලයට පැහැදිලි කරන්න අපට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියා අප ඉතාම කරුණාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද සහ ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද 

කරන්න ඕනෑ වැඩ කටයුතු ඒ ආකාරෙයන්ම අප විවාද කරනවා. 
අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට බය තිෙබන්ෙන් අධිකරණය 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියන කාරණය සම්බන්ධෙයනුයි. අපට අය 
වැය ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා  "බලය නැහැ" කියා 
අධිකරණය කිව්ෙවොත් ආපසු නීතියක් ෙගනැල්ලා ඒක 
සංෙශෝධනය කර ඇතුළත් කර ගනිමු. මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු 
වනවා, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
නීතිෙය් ආධිපත්ය මතක් වීම පිළිබඳව. 

2013 විසර්ජන පනතට විරුද්ධව අප දුන්නු තීන්දුව පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මතක ඇති. එහිදී ශිරානි තිලකවර්ධන 
විනිශ්චයකාරතුමිය කිව්වා, "විෙද්ශ මුදල් ගනුෙදනු කරන ෙකොට ඒ 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ." කියා. එෙහත් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව පැවරුණු යුතුකම තමයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ අනුව කියා කරන්න ඕනෑය කියන එක. එෙහත් 
එවකට හිටපු නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදසක් අරෙගන ඒ කටයුත්ත 
සිදු කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් 
නැතිව හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත් කළා. අපි එෙහම 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මුදල් ෙරගුලාසි ගැන පශ්නයක් 
තිබුෙණොත් අපි අලුෙතන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. අෙප් 
ඇමතිතුමන්ලාට පුළුවන්, අදාළ නීතිය ෙගනැල්ලා ඒවා 
සංෙශෝධනය කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම තවම කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් 
පශ්නය? මට ඕනෑ ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට පශංසා 
කරන්න, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙහෝ නීතිය අනුව කියාත්මක වීම ගැන. 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම- [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ එතුමාට කියන්න පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්]  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

"උදලාගම" සහ "පරණගම" ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් වාර්තාව.- 
[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න මා තවම නැඟී සිටිමින් 

ඉන්නවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් පිසස්ාට 
 

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

වාඩි ෙවන්න කිව්වා නම් - [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද පිස්සා? 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද පිස්සා? 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Let the Hon. Member finish. After that, I will give you 

an opportunity.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, "ෙම් 

සභාෙව්දී ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් නැතිව හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමියව 
ඉවත් කළා" කියා. 

ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි 
අසත්යයක් පකාශ කරන්න ගරු අගමැතිතුමාට පුළුවන් ද? [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඔබතුමා තීන්දුව දීලා හමාරයි. 

[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා තීන්දුව දීලා හමාරයි. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙම්වා ගැන 

කථා කරන්න බැහැ. දැන් තීන්දුව දීලා හමාරයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද අපි තීරණය දීලා අවසානයි. එම නිසා අද ෙමය විවාදයකට 

ගත යුතු කාරණයක් ෙනොෙවයි.  

ඊළඟට, ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම. ගරු අගාමාත්යතුමා සහ 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගාමාත්යතුමා ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වූවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, මම පිළිගැන්වූවා. ගරු කථානායතුමනි, අප ෙපොෙරොන්දු වූ 

පරිදි, "උදලාගම" සහ "පරණගම" ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභා වාර්තා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මීට ඉස්ෙසල්ලා 
පැවැති ආණ්ඩුව LLRC වාර්තාවත් ෙම් විධියටම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කළා. දැන් අපට තිෙබන්ෙන් බහස්පතින්දා ඒ ගැන විවාද 
කරන්නයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, the Joint Resolution that Sri Lanka 

signed against Sri Lanka has not been presented before 
Parliament. That is the most important thing. So, I request 
the Government-[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා අපි පක්ෂ නායකයන්ෙගන් 

ඉල්ලුෙව් ෙම් ෙකොමිෂන්  සභා වාර්තාව. එෙහත් මම ලැහැස්තියි, 
ෙහට දිනෙය් දී ෙමම ගරු සභාවට ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. 
මෙග් මිත ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමය කිෙයව්ෙව් 
නැත්නම් ඊෙය් ගිහින් රැස්වීමක් තිබ්ෙබ් ෙකොෙහොමද, ෙම් රට පාවා 
ෙදනවාය කියා? [බාධා කිරීම්] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා මම කියපු ඒවා අහ ෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගන්වන්න. 
ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් 2014 වර්ෂෙය් පැවැති 103 වැනි 
සැසිවාරෙය්දී පිළිගනු ලැබූ 29වැනි සම්මුතිය සඳහා මූල ෙල්ඛය; සහ 

ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් 2014 වර්ෂෙය් පැවැති 103 වැනි සැසි 
වාරෙය්දී පිළිගනු ලැබූ නිර්ෙද්ශය.- [කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப  மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා නවීන තාක්ෂණ 

පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

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

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

Notification made by the Minister of Finance, under Section 25 read 
with Section 32 of the Excise Ordinance (Chapter 52) regarding 
Excise Licenses and published in the Gazette Extraordinary No. 
1901/19 of 13th February 2015. - [The Hon. Ravi Karunanayake.] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Sir, I present the Annual Report of the Ministry of 

Finance for the year 2014 and move that this Report be 
referred to the relevant Consultative Committee.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
Performance Report of the Department of Fiscal Policy - The 
General Treasury for the year 2014. - [The Hon. Ravi 
Karunanayake.] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, I present: 

(i)   the Annual Report of the Consumer Affairs 
Authority for the year 2012; and 

(ii)  the Annual Report of the Sri Lanka Cement 
Corporation for the year 2012 

and move that these Reports be referred to the 
relevant Consultative Committee. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම 2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස ෙකො ළඹ ෙකොමර්ෂල් ෙපොෙහොර 
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

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

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

2013 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

  
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2014 වර්ෂය සඳහා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමා  ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
Programmes and Performance Report of the Department of Hindu 
Religious and Cultural Affairs for the year 2014. - [The Hon. D.M. 
Swaminathan.] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Regulations made by the Minister of Finance under Section 20 read 
with Sub-section 3 of Section 4 and Section 14 of the Imports and 
Exports (Control) Act, No. 1 of 1969, as amended by Act, No. 48 of 
1985 and Act, No. 28 of 1987 and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1918/22 of 11th June, 2015. - [The Hon. Malik 
Samarawickrama.] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත : නියමයන් 

ඉටු කිරීම  
நிதி காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டம் : 

விதிகளின் நிைறேவற்றம் 
 FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) ACT: 

FULFILLMENT OF REQUIREMENTS 
1/’15 

1.   ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශ්නය : 

(අ) (i) 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) 
පනෙතහි 10 වැනි වගන්තිෙයන් දැක්ෙවන 
නියමයන්, 2015 වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් ඉටු කරනු 
ලැබ තිෙබ් ද;  

 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඒ හා සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලබන ඉදිරි කියා මාර්ගයන් කවෙර්ද; 

           යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்  வினா: 

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம் இலக்க, நிதி 
காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டத்தின் 10 வ  

பிாிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விதிகள், 2015 ஆம் 
ஆண்  ெதாடர்பில் நிைறேவற்றப் 
பட் ள்ளனவா; 

 (ii) அவ்வாறின்ேறல், அ  சம்பந்தமாக ேமற் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற வ ங்கால நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether the requirements of Section 10 of 

the Fiscal Management (Responsibility) 
Act, No. 3 of 2003 have been fulfilled in 
respect of the year 2015; and 

 (ii) if not, the future measures taken in this 
regard? 

(b) If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) ඔව්.  

  2015 වසර මැද මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
2015 ජූනි 30 දින පකාශයට පත් කර ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, වසර මැද මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව මම මුදල් අමාත්යතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන අතර මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය මම 
අහනවා.  

එම වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබන ආකාරය අනුව, 2014 
වර්ෂෙය් පළමුෙවනි කාර්තුව සමඟ සැසඳීෙම්දී 2015 වර්ෂෙය් 
පළමුෙවනි කාර්තුෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පහත වැටිලා 
තිෙබනවා. එෙසේ පහත වැටීමට ෙහේතුව ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
පැහැදිලි කරනවා ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කළ පකාශය නිවැරැදියි. නමුත්, 

rebase කරලා තිෙබන නිසා ඒ ෙවනස ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එතැනින් බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් 
පගතියක් අපට මාසයකින්, ෙදකකින් ෙපන්වන්න බැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් තිබුණු ආර්ථිකය අපි ඉදිරියට අරෙගන යන 
අවස්ථාෙව්දී එහි තිෙබන විෂමතාවන් තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙදවැනි කාර්තුෙව්දී  සියයට 6.7ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙනොකියන්ෙන් 
ඇයි? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වාෙග්ම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ගිය 

කාර්තුෙව්දී සියයට 22ක වාෙග් ඉතාම ඉහළ වර්ධනයක් ති බිලා, 
එය සියයට ෙදකක වාෙග් පහළම වර්ධන මට්ටමකට ෙගන 
ඒෙමන් පැහැදිලි ෙවන්ෙන් සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම ෙම් 
රජය බලයට පත් වූ වහාම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය නතර වූ බවයි.  
ෙමම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් කඩා වැටීම නිසා ෙම් රෙට් වැලි ෙගොඩ 
දමන, ගෙඩොල් කපන එෙහම නැත්නම් වඩු වැඩ කරන, ෙම්ෂන් 
වැඩ කරන, ස්වයං රැකියා කරන ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසකෙග් 
ආදායම් හා රක්ෂා අවස්ථා නතර වීමක් සිදු වී තිෙබනවා. මෙග් 
පශ්නය, ඒ ඉදි කිරීම් පසු ගිය රජෙය් පැවැති ආකාරයටම නැවත 
වතාවක් ෙම් වන විට ආරම්භ කරලා තිෙබනවාද කියන එකයි. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වටරවුමක ගියාට අපට කියන්න 

තිෙබන්ෙන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙයහි අඩුවීමක් වුෙණ් නැහැ කියන 
එකයි. ඒවාෙය් පැවැති දුෂණ අපි මාස තුනක කාලයක් තිස්ෙසේ 
නිවැරදි කළා. ඒවා කිසිදු ෙටන්ඩරයක් නැතිව හිතුමෙත්ට කැමැති 
අයට භාර දීලා තිබුණා. එෙසේ දීලා තිෙබන ඒවා සියයට 35කට, 
40කට වැඩිය අපි ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ජනතාවට අපි විනිවිද 
භාවයකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතු නිසා අපි එහි විනිවිද භාවයක් 
ඇති කළා. මාස ෙදක තුනක කාලයක් තිස්ෙසේ එහි නිවැරැදි කිරීමක් 
තුළ අඩුවීමක් ඇති වුණා. එය අපි පිළිගන්නවා. නමුත් මාස හතරක් 
ගතවුණාට පසුව ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සියයට 25කින් වැඩි වුණා. 
දැන් ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් හැම 
තැනකම සංවර්ධන කටයුතු සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්යාපෘති ගැන ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්. ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා සමස්ත ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතයට ගම් මට්ටමින්, බිම් මට්ටමින් ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත් ලක්ෂ 4,000, 5,000 ලබා දීපු-   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණාකර මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 

කිරීමක්] මුදල් ඇමතිතුමා තමයි මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන්.  

බිම් මට්ටමින්, ගම් මට්ටමින් සිදු වුණු සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල 
ඉදි කිරීම් දැන් නතර ෙවලා තිෙබන්ෙන් දූෂණ නිසා ෙනොෙවයි 
ෙන්. මීට කලින් හැම අවුරුද්ෙද්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
විමධ්යගත අය වැය යටෙත් රුපියල් මිලියන 5ක් දීලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා රුපියල් මිලියන 10ක් ෙදනවා කියලා. 
නමුත් ඒ රුපියල් මිලියන 5ක මුදලවත් ෙම් එක 
මන්තීවරෙයකුටවත් ලැබිලා නැහැ. ඒ ෙහේතුෙවන් පහළ මට්ටෙම් 
සංවර්ධන ව්යාපෘති තව ෙවන තුරු ආරම්භ කරන්න හැකියාව 
ලැබිලා නැති නිසා, ෙම් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් බිම් මට්ටෙම් 
සංවර්ධන ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට ෙම් වර්ෂෙය් ඒ මුදල ලබා 
ෙදනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, පසු ගිය මැතිවරණය පැවැත්තුෙව් අෙගෝස්තු 

මාසෙය්. තවම අවුරුද්දක් ගත ෙවලා නැහැ. විමධ්යගත අරමුදල් 
ලබා ෙදන්ෙන් අවුරුද්දකට. ඔබතුමා දැන දැන ජනතාව ෙනොමඟ 
යවන පකාශයක් කෙළේ. අපි අගමැතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව 
රුපියල් මිලියන 5ක්ව තිබුණු ඒ මුදල මිලියන 10ක් කළා. ඔබතුමා 
දන්නවා මීට ෙපර මන්තීවරෙයකුට රුපියල් මිලියන 5ක් හම්බ 
වුෙණ් නැහැ කියලා. රුපියල් මිලියන 4.1යි ලැබුෙණ්. ඒෙකනුත් 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් ලක්ෂ 9ක් බදු වශෙයන් අය කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඡන්දයට පස්ෙසේ තවම අවුරුද්දක් 

ගත ෙවලාත් නැහැ. ඒ සියල්ලම සලකා බලා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
ෙම් කාර්යය පටන් ගන්ෙන් කියලා අගමැතිතුමාෙගන් නිර්ෙද්ශ 
ලබා ගන්නවා. අපි ඒ මුදල සියයට සියයක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මින් පසුව අපි ෙමය උද්ධමනයටත් link 
කරලා කටයුතු කරන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] බය 
ෙවන්න එපා. අපි යමක් කිව්ෙවොත්, ඒක කරනවා. එච්චරයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් කටයුතු සජීව විකාශය වන බව ෙමම 

ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. 

 
ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය සඳහා පරිත්යාග කරන ලද 

ෙද්ෙපොළ: අයථා පරිහරණය 
ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத் க்கு 

நன்ெகாைடயளிக்கப்பட்ட ஆதனம்: ைறயற்ற 
பாவைன 

PROPERTY DONATED TO UNIVERSITY OF COLOMBO: 
IMPROPER USE 

7/'15 

2.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1):  
(අ) (i) ෛවද්ය ශිවා චින්නතම්බි ෙමෙනවිය විසින් සිය 

අන්තිම කැමති පතය මඟින් ෙකොළඹ 
විශව්විද්යාලෙය් කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් 
සඳහා පරිත්යාග කරන ලද ෙකොළඹ 07, ෙහේවා 
ඇවනියු, අංක 11 දරන සථ්ානෙය් පිහිටි ඇයෙග් 
අභාවෙයන් පසු කුමාරාජ් චිතන්ජන් නඩරාජා 
නමැත්තා විසින් භුක්ති විඳින ලද ෙද්පළ, 
නීතිවිෙරෝධීව බලහත්කාරෙයන් සහ වංචනිකව 
අත් පත් කරෙගන භුක්තිවිඳීම පිළිබඳව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කරනු ලබන 
පරීක්ෂණවල පගතිය කවෙර්ද; 

 (ii) එම ෙද්ෙපොළ විශව්විද්යාලය  සතු ෙද්ෙපොළක් 
ෙලස අත් පත් කර ගත්ෙත්ද; 

 (iii) ඊට අදාළ වැඩිදියුණු කිරීම් සම්බන්ධෙයන් දරන 
ලද වියදම් කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම නිවෙසේ කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් ආරම්භ 
ෙනොෙකොට සුපිරි ආපනශාලාවක් ආරම්භ කිරීෙම් 
පදනම කවෙර්ද; 

 (v) එය පවත්වාෙගන යන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උසාවි නිෙයෝග මත මුදා තැබූ ෙමම නිවස 
අධිකරණ අවසරයකින් ෙතොරව විවෘත කර එහි 
ඇති ගෘහභාණ්ඩ ඇතුළු සියලු වටිනා ෙද් පැහැර 
ගැනීම පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබ්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பல்கைலக்கழக கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ெகா ம்  07, ேஹவா ஒ ங்ைகயில், 11ஆம் 
இலக்க இடத்தில் அைமந் ள்ள, ம த் வர் 
(ெசல்வி) சிவா சின்னத்தம்பிக்கு ெசாந்தமாக 
இ ந்த ம் அவர  மரண சாசனம் லம் 
ெகா ம்  பல்கைலக்கழக மகளிர் வி தி 
ெயான்றிற்காக நன்ெகாைடயாக வழங்கப் 
பட்ட ம் அவ ைடய மரணத்ைத ெதாடர்ந்  
குமாராஜ் சித்ரஞ்சன் நடராஜா என்பவரால் 
அ பவிக்கப்பட்  வந்த மான ஆதனம் சட்ட 
விேராதமான ைறயில் வ க்கட்டாயமாக ம் 
ேமாச யாக ம் ைகப்பற்றப்பட்  அ பவிக்கப் 
ப வ  ெதாடர்பாக குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத 

ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஆதனம் பல்கைலக்கழகத் க்கு 

ெசாந்தமான ஒ  ஆதனமாக சு காிக்கப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ேகற் ைடயதான ேமம்பாட்  நடவ க் 
ைககள் ெதாடர்பாக ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இல்லத்தில் மகளிர் வி திெயான்ைற 
ஆரம்பிக்கா  ஆடம்பர உணவகெமான்  
ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் அ ப்பைட யாெதன் 
பைத ம்; 

 (v) அ  யாரால் ெகாண்  நடாத்தப்ப  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i )  நீதிமன்ற உத்தரவின்ேபாில் த்திைரயிடப் 

பட் ந்த இந்த இல்லத்ைத நீதிமன்ற 
அ மதியின்றி திறந்  அங்கி ந்த தளபாடங்கள் 
உள்ளிட்ட சகல ெப மதியான ெபா ட்க ம் 
தி டப்பட்டைம ெதாடர்பாக லனாய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத டன் ெதாடர் ைடய 
சந்ேதகநபர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of University Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House -  

 (i)  the progress of the investigations that are 
being carried out by the Criminal 
Investigations Department into the illegal, 
forcible and fraudulent acquisition and 
possession of the property located at No.11, 
Hewa Avenue, Colombo 07, which was 
donated to the University of Colombo for a 
women’s hostel by Dr. (Ms.) Shiva 

Chinnathambi by her Last Will, and 
consequent to her death that was in 
possession of a person named Kumaraj 
Chitranjan Nadaraja;  

 (ii) whether it has been acquired as a property 
of the University; 

 (iii) the expenditure incurred in respect of its 
improvements; 

 (iv) the basis on which a luxury cafeteria being 
started there without using it as a women’s 
hostel;   

 (v) as to who runs it?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether an inquiry will be conducted into 
the opening of this house sealed on court 
orders without permission of the judiciary 
and the forcible  removal of furniture and 
all valuable items therein;   

 (ii) if so, whether any suspects have been 
arrested in this connection?  

 (iii) If not, why?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) දිවයින පුවත් පෙතහි 2014.05.30 දින පළවූ පධාන 

පවෘත්තිය අනුව එම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා 
අදාළ කර ගනු පිණිස අවශ්ය ෙතොරතුරු ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් 2014.06.16 වන 
දින අදාළ ෙල්ඛනවල සහතික කරන ලද පිටපත් 
සමඟ අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධ්යක්ෂ ෙවත යවා ඇත. එහි පගතිය ෙමෙතක් 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (ii) ඔව්.  නීත්යනුකූල හිමිකරු වූ ෛවද්ය ශිවා 
චින්නතම්බි ෙමනවියෙග් අන්තිම කැමති පතය 
පරිදි, ෙකොළඹ විශව්විද්යාලයට එම ෙද්ෙපොළ 
පවරා දීෙම් භාරකරුවන් වශෙයන් කියා කරන ලද 
මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් නීතිඥ සමාගම විසින් 
ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් එකඟත්වය ඇතිව එම 
ෙද් ෙපොෙළහි ඔප්පු සකස ්ෙකොට 2011.01.12 වන 
දින ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය ෙවත පවරා තිෙබ්. 

 (iii) ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය විසින් දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 16.5ක මුදලක් වැය කර එම 
නිවස සම්පූර්ණෙයන් අලුත්වැඩියා කර ඇත. 

 (iv) ෙමම නිවස තුළ සුපිරි ආපන ශාලාවක් කිසිදු 
අවසථ්ාවක ආරම්භ කර ෙහෝ පවත්වා ෙගන ෙහෝ 
ෙගොස ්ෙනොමැත. එවක උපකුලපතිව සිටි ආචාර්ය 
ඩබ්ලිව්.ෙක්. හිරිඹුෙර්ගම මහතාෙග් 
පධානත්වෙයන් 2012.09.12 වන දින පැවති 
රැසව්ීෙම්දී Capital Mall (Pvt) Limited 

631 632 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ආයතනයට ෙමම නිවස වසර ෙදකක කාලයකට 
බදුදීමට ෙහෝ කුලියට දීමට ෙහෝ තීරණය කර ඇත. 
ඒ බව විශව්විද්යාලෙය් පාලක සභාව ෙවත දැනුවත් 
කර ඇති අතර, එම උපකුලපති විසින් අදාළ බදු 
ගිවිසුම අත්සන් කර ඇත. 

 (v) ඉහත (iv) අනුව පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය විසින් භාර ගත් පසු එවැනි 
සිදුවීමක් සිදු වී ෙනොමැත. ඒ අනුව අභ්යන්තර 
පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන නැඟී 
ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද ෙම් සම්බන්ධව ජනාධිපති 
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ කර 
ඇති පරීක්ෂණය සඳහා ෙමම අමාත්යාංශය විසින් 
අදාළ ෙතොරතුරු දැනටමත් ලබා දී ඇත.  

 (ii) ඒ පිළිබඳව විසත්ර අමාත්යාංශය ෙවත වාර්තා වී 
ෙනොමැත.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෛවද්ය ශිවා චින්නතම්බි ෙමෙනවිය තමන්ෙග් නිවාස ඇතුළු ඒ 
අවට ෙද්ෙපොළ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට පවරනු ලැබුෙව් කාන්තා 
ෙන්වාසිකාගාරයක් පවත්වා ෙගන යෑෙම් අරමුණින්. ඒක ඉතා 
පැහැදිලිව ඇයෙග් අන්තිම කැමැති පතෙය් සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා. කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා 
එම තැනැත්තිය පවරන ලද ෙද්ෙපොළ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
උපකුලපතිවරයා විසින් shopping mall එකක් පවත්වා ෙගන 
යන්න බදු ෙදනවා. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 
නිශ්චිත වශෙයන්ම කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් පවත්වා ෙගන 
යෑම සඳහා කරන ලද පරිත්යාගයක් ෙමවැනි shopping mall එකක් 
පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා බදු ලබා දීම සාධාරණ ද කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පැහැදිලිවම එය අසාධාරණ කියාවක්.  ගරු කථානායකතුමනි, 

ඇය දවිඩ ෛවද්යවරියක්. ඇයෙග් ෙකොළඹ 07 පිහිටි නිවස 
කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් සඳහා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට තෑගි 
දුන්නා. නමුත් විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපතිවරයා University 
Council එකත් එක්ක එකතු ෙවලා එය ෙහෝටලයකට බදු ෙදනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පිළිබඳව නීතිමය වශෙයන් පියවර ගත යුතුයි. 
ෙම්ක අපරාධයක්; It is a criminal offence.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නීතිමය වශෙයන් පියවර ගන්න ඕනෑ මා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි CID එකට දන්වලා තිෙබනවා. ඇමතිවරයා නඩු 

පවරන්ෙන් නැහැ. අපි විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසමට දන්වලා 
තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා දැන් පැහැදිලිව සඳහන් කළා, ෙමම නිවස සහ 
නිවෙසේ තිබුණු සියලු ෙද්ෙපොළ විශ්වවිද්යාලයට පවරා ෙදනු ලැබුවා 
කියලා. නඩුවක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් නිවස 
වසා දමා තිබුණා. ඉන් අනතුරුව නඩු තීරණෙයන් පසුව තමයි ෙම් 
නිවෙසේ භුක්තිය විශ්වවිද්යාලයට පවරා ෙදනු ලැබුෙව්. ෙම් නිවෙසේ 
ගෘහ භාණ්ඩ විශාල පමාණයක් තිබුණා. ඇමතිතුමාෙග් උත්තරෙය් 
සඳහන් වුණා, එම නිවෙසේ තිබුණු ගෘහ භාණ්ඩ පැහැර ෙගන 
යාමක් ෙහෝ ෙසොරකම් කිරීමක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාලයට එම ෙද්ෙපොළ පවරා දුන්නාට 
පසුව ඉඩම - භූමිය - හැර එහි තිබුණු අෙනකුත් චංචල ෙද්ෙපොළ 
ෙවනත් පුද්ගලයකු විසින් එම ස්ථානෙයන් පැහැර ෙගන ෙගොස් 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා  දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දුන් 
පිළිතුෙර් සඳහන් වන්ෙන් එවැනි සිදු වීමක් වී ෙනොමැති බවයි. 
"උසාවි නිෙයෝග මත මුදා තැබූ ෙමම නිවස අධිකරණ 
අවසරයකින් ෙතොරව විවෘත කර එහි ඇති ගෘහ භාණ්ඩ ඇතුළු 
සියලු වටිනා ෙද් පැහැර ගැනීම පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කරන්ෙන් 
ද?" යන පශ්නයට ඇමතිතුමා "නැහැ" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එවැනි පැහැර ගැනීමක් සිදු වී තිෙබනවා.  එම 
නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න කැමැතියි, එවැනි 
පැහැර ගැනීමක් පිළිබඳව -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ. පරීක්ෂණ 

කරන්න ෙපොලීසියට භාර දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් එවැනි පැහැර ගැනීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා 

කියලා ඔබතුමා - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 එවැනි පැහැර ගැනීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා 

ෙපොලීසිය තමයි පරීක්ෂා කරලා කියන්න ඕනෑ. උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොෙහන් හරි පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්න 

ඕනෑ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්න ඕනෑ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ 

පරීක්ෂණයක් කරන්න අපි ෙපොලීසියට භාර දීලා තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්  එතැන තිබුණු ෙද්ෙපොළ අතුරුදහන්  වීමක් සිදුවී 

තිෙබන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවා.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සමහර විට ෙවන්න ඇති. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පරීක්ෂණයක් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ගරු කථානායකතුමනි, 

එෙහම ෙමොකක්වත් සිදු ෙවලා නැත්නම් පරීක්ෂණයක් කරන්ෙන් 
ෙමොකටද? ඒ පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද? පරීක්ෂණයක් කරන්න 
ෙපොලීසියට භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලීසිය ෙම්ක ගැන සම්පූර්ණෙයන්ම දන්නවා. ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා. එම නිවෙසේ 
භාණ්ඩ තිබුණා ද, නැද්ද, කවුද අර ෙගන ගිෙය් කියලා තවම 
හරියට ෙහෝඩුවාවක් නැහැ, ගරු කථානායාකතුමනි. ෙමය 2014 
වසෙර් දී සිදුවුණු සිද්ධියක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔව්, වැඩි කාලයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මා 

අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙමතුමා කියනවා, දැන් ෙපොලීසිය පරීක්ෂණයක් 
සිදු කරනවා කියලා. ෙපොලීසිය නිකම් පරීක්ෂණ සිදු කරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය නිකම් පරීක්ෂණ සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ. අදාළ ෙද්ෙපොළ අයිති රාජ්ය ආයතනය විසින් 
ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කළ යුතුව තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපොලීසිෙයන් නිකම් පරීක්ෂණ සිදු කරන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. රාජ්ය ෙද්ෙපොළ තිෙබනවා. රජයට පවරා ගත් ෙද්ෙපොළ 
තිෙබනවා. ඒ හැම ෙද්ෙපොළක් සම්බන්ධෙයන්ම ෙපොලීසිය නිකම් 
පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. පරීක්ෂණයක් කරන්න නම් 
ෙපොලීසියට යම් පැමිණිල්ලක් ලැබී තිෙබන්නට ඕනෑ. එතෙකොට 
ෙම් ඇති වී තිෙබන - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් දී ඒ 

ෙගොල්ලන් ෙම් ඉඩම බදු දුන්නා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දීලා ෙකොමිස් ගහන්න ඇති. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයක් සඳහා ලබා දුන්  ඉඩම පසු ගිය 

ආණ්ඩුව කාලෙය් දී බදු දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් බදු දුන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ඒක නවත්වන්න එපා යැ. [බාධා 

කිරීම්]  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහොෙටල් එකකට බදු දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර අවශ්ය 

පියවර ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, this house that was gifted by Dr. (Ms.) 

Shiva Chinnathambi for the female students of the 
Colombo University has been given for a hotel by the 
Vice Chancellor together with the University Council. 
This has taken place during the previous Government.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes. You will have to take appropriate action. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එම නිවස ෙහෝටලයකට දුන්නා. අපි ඒ ගැන inquiry එකක් 

කරනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මා අහන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් පළමුවන පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන් සියලු පරීක්ෂණ 

ෙපොලීසියට භාර දුන්නාය කියලායි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක් ගැනද? [බාධා කිරීම්] පරීක්ෂණය ෙමොකක් ගැනද? 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පළමුවන එක තමයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් දී 

විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපතිවරයායි, කවුන්සිල් එකයි කාන්තා 
ෙන්වාසිකාගාරයක් සඳහා ලබා දුන් ෙමම ඉඩම ෙහෝටලයකට බදු 
දුන්නා. ඒක එකක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, එහි තිබුණු චංචල ෙද්ෙපොළ - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒවා ගැනත් ෙසොයනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් ෙකෙරනවාද? 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලීසිය පමණක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 

සභාෙවනුත් පරීක්ෂණයක් කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් හරි ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කරපු වංචාවක් ගැන 
ෙන් දැන් ෙමතුමා කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ 
වංචාවන් ෙහළිදරවු කරන්නත්, ඒ අයට දඬුවම් ලබා ෙදන්නත්. 
හැබැයි මා කියන්නද? ඔබතුමා ඔය පුටුෙව් ෙන් ඉන්ෙන්. ඔබතුමා 
ඉන්න පුටුෙව් ඉඳලා - 1,2,3,4,5 - ඔය  5වන පුටුෙව් ඉන්න,  එතුමා 
තමයි පැහැර ෙගන ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] පැහැර ෙගන ගිෙය්, බඩු 
ටික.  පරීක්ෂණය තිෙබන්ෙන්  එතැන.  ගණන් කරලා බලන්න. 
ෙමන්න තිෙබනවා, වාර්තාව. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමන්න තිෙබනවා වාර්තාව, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමාට 

විරුද්ධව තමයි පරීක්ෂණය තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එතුමායි, 
එතුමාෙග් ෙනෝනයි  පැහැර ෙගන ගිෙය්.  ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ළඟ වාඩි කරවා ගන්න පුළුවන්, පැහැර ෙගන 
ගිය අයව. ඔබතුමා ඉන්න පුටුෙව් සිට 5වන පුටුෙව් තමයි එතුමා 
වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -22/'15-, ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

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

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

 
 
 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය : 
නළ ජල සැපයුම 

நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைப : 
குழாய் நீர் விநிேயாகம் 

NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD: 
SUPPLY OF PIPE-BORNE WATER 

25/’15 
5.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය :    

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2014 දක්වා ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාවෙග් 
පරිෙභෝජනය සඳහා නිකුත් කළ ජලය ලීටර් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) දැනට නළ ජල පහසුකම් ලබා ගන්නා මුළු 
පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාරිෙභෝගික සංඛ්යාව සමසත් ජනගහනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ෙම් වනවිට නළ ජල පහසුකම් ෙනොමැති, එෙහත් 
ජල පහසුකම් අත්යවශ්ය ජනතාව පිළිබඳ 
සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඔවුන්ට ජලය ලබා දීම සඳහා අවශ්ය  වන ජලය 
ලීටර් පමාණය ඇසත්ෙම්න්තු කර තිෙබ් ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම ජල පමාණය සපයා ගැනීමට පමාණවත් ජල 
මූලාශ රට තුළ තිෙබ් ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) මුහුදු ජලය පිරිපහදු කර පානීය ජලය ෙලස 
ජනතාවට ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) 2010 தல் 2014ஆம் ஆண்  வைர நீர்வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப்  சைப மக்களின் 
பாவைனக்காக விநிேயாகித் ள்ள நீாின் அள  
தனித்தனியாக எத்தைன லீட்டர் என்பைத ம்; 

 (ii )  தற்ேபா  குழாய் நீர் வசதிையப் 
ெபற் க்ெகாள்கின்ற பாவைனயாளர்களின் 
ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெமாத்தச் சனத்ெதாைகயின் சத தமாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  குழாய் நீர் வசதிகளில்லாத, ஆயி ம் 
நீர் வசதி ேதைவப்ப கின்ற மக்கள் பற்றிய 
ஆய்ெவான்  நடத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii )  இவர்க க்கு நீர் வழங்கத் ேதைவயான நீாின் 
லீட்டரள  மதிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv )  ஆெமனில், அதன் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v )  ேமற்ப  நீாின் அளைவப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குப் ேபாதியளவிலான நீர் 

லங்கள் நாட் ள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கடல் நீைரச் சுத்திகாித்  கு நீராக மக்க க்கு 
வழங்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா ? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amount of litres of water 
issued by the National Water Supply and 
Drainage Board for the consumption of 
people from 2010 to 2014; 

 (ii) the total number of consumers who receive 
pipe-borne water facility at present; and 

 (iii) the above number of consumers as a 
percentage of the total population?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted on the 
people who need water facilities necessarily 
but do not have pipe-borne water facilities 
at present; 

 (ii) if so, the number of such people;  

 (iii) whether an estimate of the amount of litres 
of water needed by those people has been 
made; 

 (iv) if so, the amount of water so required; and 

 (v) whether sources of water sufficient to meet 
that requirement are available in in the 
country?  

(c) Will he state - 

 (i) whether a plan to purify sea water and 
provide it to people as drinking water, has 
been made; and 

 (ii) if so, whether that plan would be presented? 

(d) If not, why?  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

 (අ) (i)  

 

 (ii) 2014 වර්ෂය අවසානෙය්දී නල ජල පහසුකම් ලබා 
ගන්නා මුළු පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 
9,303,000කි. 

     වර්ෂය  2010 2011 2012 2013 2014 
පරිෙභෝජනය 
සඳහා 
නිෂ්පාදිත 
ජල පරිමාව 
(ඝ.මී. 
මිලියන) 

 470  490  526   547   575 
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 (iii)  සමසත් ජනගහනෙයන් සියයට 44.3කි.  (ජල 
සම්පාදන මණ්ඩලය සියයට 33.4ක් ද පජා මූල 
ව්යාපෘති සියයට 10.9ක් ද ෙව්.)  

(ආ) (i) ඔව්. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් පාෙද්ශීය ෙසේවා මධ්යසථ්ානවලට 
ලැෙබන ඉල්ලීම් පමුඛතාව මත සුදුසු ජල ව්යාපෘති 
ෙයෝජනා සකස ්කරනු ලැෙබ්.  

 (ii) 2020 වන විට පානීය නල ජලය ලබා දීමට 
අෙප්ක්ෂිත පමාණය ජනගහනෙයන් සියයට 61කි. 

 (iii) ඇසත්ෙම්න්තු කර ඇත. 

 (iv) 2020 වන විට අලුතින් එකතු වන ගෘහසථ් හා 
අෙනකුත් පතිලාභීන් සඳහා වසරකට අවශ්ය වන 
ජල පමාණ ඇසත්ෙම්න්තුව ඝන මීටර් මිලියන 
353කි. තවද, 2020 වන විට ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලය සතු සමසත් පතිලාභීන් සඳහා වසරකට 
අවශ්ය ජල පමාණ ඇසත්ෙම්න්තුව ඝන මීටර් 
මිලියන 928කි.  

 (v) වාර්ෂික වර්ෂාපතනෙයහි පමාණය සියලු කටයුතු 
සඳහා ෛසද්ධාන්තිකව පමාණවත් වුවද ෙගෝලීය 
උණුසුම්කරණය ආදී ෙහේතු මත සිදු වන භූෙගෝලීය 
කාලානුරූප ෙවනසක්ම් හා ජලය රැඳීෙම් ව්යාප්තිය 
අනුව වර්ෂය පුරා නල ජලය සපයා දීෙම් ගැටලුවක් 
පවතී. 

 (ඇ) (i) ඔව්.  

 (ii) මුහුදු ජලය පිරිපහදු කර පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව අධ්යයනය කර ඇත. එෙමන්ම ජල මූලාශ 
ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි පුත්තලම සහ යාපනය 
වැනි පෙද්ශ සඳහා මුහුදු ජලය සැපයීමට දැනට 
සැලසුම් කරමින් පවතී.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමියනි, ෛවද්යවරියක් විධියට ඔබතුමියත් ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව ෙහොඳින්ම දන්නවා ඇති. පානීය ජලය 
ක්ෙලෝරනීකරණය තුළින් රසදිය, ඊයම්, කැඩ්මියම් පිළිබඳ 
 අර්බුදයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  අෙප් සෑම ජල සම්පාදන 
ෙයෝජනා කමයක් තුළම රසදිය, ඊයම් සහ කැඩ්මියම් ගැන 
ෙහොයන සංෙව්දී උපකරණ නැහැ. සමහර තැන්වල කියැෙවනවා,  
CFL bulb එකක තිෙබන mercuryවලින් වකුගඩු ආබාධ ඇති 
කරන මට්ටමට වතුර ලීටර් 6,000ක් දූෂණය කර පුළුවන් කියලා. 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  ඒ නිසා සියලු ජල සම්පාදන ෙයෝජනා 
කම තුළ රසදිය, ඊයම් සහ කැඩ්මියම් ෙකොපමණ තිෙබනවා ද 
කියන කාරණය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්නට අමාත්යාංශය 
ෙයොදා ෙගන තිෙබන දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළ, සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙවනම පශ්නයක් හැටියට 

ඇහුෙවොත් එයට පිළිතුර ෙදන්න පුළුවන්.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් ගැන කියන්න ඔබතුමිය දන්ෙන් නැද්ද? තවමත් ඒ ගැන 

වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද? 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙයන් ආරක්ෂිත 

ජලය ෙදනවා. නමුත් ජල අවශ්යතාෙවන් සියයට 10ක් ෙදන්ෙන් 
පජා ජල ව්යාපෘති හරහා.  පජා ජල ව්යාපෘතිවල ජලය,  ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ජලය තරම්ම ආරක්ෂිතව 
ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලෙයන් ක්ෙලෝරීනකරණයට අමතරව ෙපරනය 
කිරීමට සිද්ධ වනවා. එයින් සියලුම බැර ෙලෝහ අයින් කරලා බීමට 
පමිතිගත පමාණයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය පජා ජල ව්යාපෘති සම්බන්ධවයි. 

ඔබතුමියෙග්  පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, සමස්ත රෙට් 
ජනගහනෙයන්  සියයට 10ක් පජා ජල ව්යාපෘති මතයි තමන්ෙග් 
පානීය ජල අවශ්යතාව ඉෂ්ට කර ගන්ෙන් කියලා.  හැබැයි අපි 
දන්න ෙදයක් තමයි, ෙබොෙහෝ පජා ජල ව්යාපෘති  නිසියාකාරෙයන් 
පවත්වාෙගන යාෙම් ගැටලු  ෙබොෙහෝ තැන්වල ඇති ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒකට  අරමුදල් පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉදිරි අය 
වැෙයන්වත් ෙම් ගැන කටයුතු කිරීමට අමාත්යාංශෙය් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඔව්. ඇත්තටම ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හදලා තිෙබනවා, 

පජා ජල ව්යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා. සමහර පජා ජල 
ව්යාපෘති සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් සමහර තැන්වල 
පජාව  පාලනය කිරීම තුළ ගැටලු මතු වුණු තැන් තිෙබනවා. ජල 
මූලාශවල ගැටලු ඇති වුණ තැන් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අධීක්ෂණය කරන්න, නියාමනය කරන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නයත් ජලය 

පිළිබඳවයි. හැබැයි මම එය ෙයොමු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමාට.   

ජලය නිසා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොටසක් ෙම් වන 
ෙකොට වැහිලා තිෙබනවා. මම කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි, ඒ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඒ වැසී ඇති 
ෙකොටස සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරනවා මිසක් -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කමක් නැහැ, සතුටු නම් එතුමා පිළිතුරක් ෙදයි. එතුමා සතුටු 

නම් පිළිතුරක් ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න,  ගරු කථානායකතුමනි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුරක් ෙදන්න කැමැතිද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් තිෙබන පස් කන්ද ගැන ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, ඔව්. ඒක ෙම් රෙට් ෙලොකු පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් මම ඒක බලන්න ගියා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒකට උත්තරයක් ෙදනවා නම් ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතාමත් ඉක්මනින් එය ඉවත් කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙකොච්චර කල් යයි ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතාමත් ඉක්මනින්. ඒක ෙහමිහිට ඉවත් කරන්න ඕනෑ.  

හදිසිෙය් ඉවත් කරන්න බැහැ.  

හදිසිෙය් ඉවත් කෙළොත් තව පශ්න එයි.  [බාධා කිරීමක්] No, 
we are doing it.  

2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) 
පනත : පකාශන 

2003இன் 3ஆம் இலக்க காைமத் வ 
(ெபா ப் கள்) சட்டம்: கூற் கள் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) ACT, NO.3 OF 2003: 
STATEMENTS 

     2/'15 
7.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය:  

(අ) 2015 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 2003 අංක 3 දරන මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම්) පනෙතහි 12 (1) වගන්තිෙයහි 
(අ), (ආ), (ඇ) (ඈ) සහ (ඉ) යන උප වගන්තිවල 
පකාශනයන් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 2015 ஆம் ஆண் க்காக 2003 ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம் 

இலக்க, நிதி காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டத்தின் 
12 (1) ஆம் பிாிவின் (அ); (ஆ); (இ); (ஈ); மற் ம் (உ) 
ஆகிய உட்பிாி களின் கூற் கைள இச்சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he submit to this House the statements of 
Subsections (a), (b), (c), (d) and (e) of Section 12 
(1) of the Fiscal Management (Responsibility) Act, 
No. 3 of 2003 in respect of the year 2015? 

(b) If not, why?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)   ඔව්.  

 2015 වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙවහි 
අදාළ පකාශයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ෙමම වාර්තාව 2015 
ජුනි 30වැනි දින මහජනයා ෙවත නිකුත් කර ඇති අතර, 
2015 සැප්තැම්බර් මස 22වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කර ඇත.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය හා 

මැතිවරණයට ෙපර තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තා ෙදක තමුන්නාන්ෙසේ 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වන 
අතෙර්, ඒ පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාෙව් අපට දින ෙදකක විවාදයක් 
ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමට ඔබතුමා එකඟ වනවාද කියා මා දැන 
ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ගරු අගමැතිතුමනි, සම්පදායානුකූලව 
හැම දාම මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත යටෙත් තිෙබන 
වාර්තාව පිළිබඳ විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා අපට දින ෙදකක විවාදයක් ලබා ෙදන්න කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් ෙකොෙහොමත් අය වැය ෙයෝජනාත් එන නිසා ඒ එක්කම 

ඔබතුමා කියන ඔය කාරණයත් අරගන්න එකයි සුදුසුම කමෙව්දය.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් කලින් තිබුණු ආර්ථිකය 

ගැන. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදාය අනුව කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපට පශ්නයක් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි 

තීරණයක් ගනිමු.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිසි අර්ථයක් නැහැ. නමුත්, අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ඒ 

කාරණයත් ෙදකම ඒකාබද්ධ කරලා අය වැෙයන් වැඩි ෙවලාවක් 
අරෙගන සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අය වැයට ෙපර. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Give us a chance to speak. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන අපි බහසප්තින්දාට සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳයි, අපි Parliamentary Business Committee එෙක්දී 

සාකච්ඡා කරමු. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් වාර්තාෙව් දක්වා තිෙබනවා, 
2014 පළමු වැනි කාර්තුෙව් ඛනිජ ෙතල් ආනයනය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,761.7ක් වියදම් වුණාය, 2015 පළමු වැනි කාර්තුව 
සඳහා වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 921.7යි කියා. 
එතෙකොට රට ඇතුෙළේ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 840ක් ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 12,012ක්. ෙතල් මිල 
අඩු වීම නිසා ෙමවැනි ඉතා විශාල මුදල් පමාණයක් ඉතිරි වීෙම් 
ෙමවන් වාසියක් ෙම් රෙට් කිසිම රජයකට ලැබී නැහැ. ඉතිහාසෙය් 
ඒ වාසනාවන්ත තත්ත්වය උදා වුණු එකම මුදල් ඇමතිවරයා 
ඔබතුමායි. අද ෙත් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න බැරිව කඩා 
වැටිලා තිෙබනවා. රබර් කර්මාන්තයත් කඩා වැටී තිෙබනවා. වී 
ෙගොවියාත් වැටිලා. ෙම් සල්ලි ටික ගරු වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමාට ෙදන්න. එතෙකොට ෙම් ඉතිරි වුණු මහා 
ධනස්කන්ධෙයන් අෙප් අපනයන කර්මාන්තය නැවත නඟා 
සිටුවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ආනයනවලින් අපට ඉතුරුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 150ක විතර ඉතිහාසයක් තිෙබන අෙප් 
අපනයන කර්මාන්තෙය් ෙත්, රබර් කර්මාන්ත අද කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ඉතිරිෙයන් ෙත් සහ රබර් කර්මාන්තවලට අවශ්ය මුදල් 

ටික ෙදන්න කියා තමයි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙකොටසක් තමයි ඇත්ත කිව්ෙව්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වා ර්තාෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, වාර්තාෙව් එක ෙකොටසක් උපුටාෙගන කථා කිරීම 

ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්. මම ඔබතුමාට සම්පූර්ණ චිතයම 
ෙපන්වන්නම්. ෙතල් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් යූඑස් 
ෙඩොලර් මිලියන 840ක් ඉතිරි වුණාට, අෙප් අපනයන ඔක්ෙකොම -
ෙත්,රබර්,ෙපොල් කර්මාන්ත- සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැ ටිලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක තමයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. ඔබතුමා අෙප් අෙත් සල්ලි 

තිබුණාය කියා කිව්ෙව්. ඒක වැරැදියි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලය තුළ කිසිෙසේත් ආදායම් උපයන්ෙන් නැති ඒවාට කරපු 
පාග්ධන වියදම්වල තවත් වියදම් පමාණයක්ද  ඔය කාල සීමාව 
තුළ තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාර් ආනයනය කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 788ක විෙද්ශ විනිමයක් ද වැය වුණා. 
අවසානෙය්දී, අපනයනය කඩා වැටිලා ඌනතාව ෙලස තවත් 
රුපියල් මිලියන 800ක් විතර අප ෙසොයාගත යුතුව තිබුණා. ඒ 
අමාරු කාර්ය භාරයත් අෙප් ආණ්ඩුව මඟින් කර තිෙබනවා. කිසි 
පශ්නයක් නැතිව අපි ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, වාර්තාෙවන් ෙපොඩි ෙකොටසක් තමයි ඔබතුමා 
ෙපන්නන්න හැදුෙව්. දායාදය විධියට අපට ලැබුෙණ් 
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටී තිබුණු ආර්ථිකයක්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ආර්ථිකය නිසි පරිදි ෙගන යනවාය කිව්වාට, 

ඔබතුමා ගිහින් බලන්න ෙදනියාය පෙද්ශෙය් ෙත්- 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පසු ගිය කාලෙය් මැතිවරණයක් පැවැත්වුණා. අප ඒ 

මැතිවරණෙයන් බලයට පත්ෙවලා ගත වුෙණ් මාස ෙදකයි. 
ඔබතුමන්ලාට අවුරුදු 12ක් තිස්ෙසේ කරන්න බැරි වූ ෙද් අපි ෙම් 
මාස අට, නවය තුළ කර තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙත් කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා 

ෙත් කර්මාන්තයට අවශ්ය මුදල් ටික ඔබතුමා ගරු නවින් 
දිසානායක ඇමතිතුමාට ෙදන්න. ෙමොකද, ඒ නිර්යාත 
කර්මාන්තයක්. ආයාතවලින් වාසියක් ලැබුණාම ඒ වාසිය ෙයොදවා 
නිර්යාත කර්මාන්තය කඩා වැෙටන එක නතර කරන්න උදවු 
කරන්න කියලායි අප ඔබතුමාට කියන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙසේමයි. ඔබතුමන්ලා කඩා වට්ටපු ආර්ථිකයක අපි හදනවා. 

ටිකක් ඉන්න. එෙසේ හැදීම සඳහා අවශ්ය ආදායම අපට ගන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නැති තැන්වලින්. අපි ඒ ආදායම අරෙගන 
අවශ්ය තැන්වලට ඒවා ලබා ෙදන්නම්.  

 
 

ඕෂන් වීව් ඩිවලප්මන්ට් (පයිවට්) ලිම්ටඩ් : දිනෙපොත් 
සහ කැලැන්ඩර් මුදණය 
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8. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය:   

(අ) එවකට පැවති ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත්යාංශයට හා ඒ යටෙත් පැවති 

ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතන සඳහා 2015 වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් දිනෙපොත් හා කැලැන්ඩර් මුදණය සඳහා එකී 
ආයතනවලින් මුදල් එකතු කර ඕෂන් වීව් ඩිවලප්මන්ට් 
(පයිවට්) ලිම්ටඩ් ෙවත රු.14,800,800ක මුදලක් ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එල්ලවී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) පරිදි මුදල් එකතු කෙළේ නම්, එම මුදල 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දිනෙපොත් හා කැලැන්ඩර් මුදණය කිරීම සඳහා මිල 
ගණන් කැඳවා ආයතනයක් ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් 
නම්, එය කවෙර්ද;  

 (ii) ඇණවුම් කරන ලද සහ මුදණ ආයතනය විසින් 
භාර ෙදන ලද දිනෙපොත් හා කැලැන්ඩර් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) මුදණ ආයතනයට මුදල් ෙගවූ ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iv) එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙමම කාර්යය සඳහා අමාත්යාංශය ෙනොවන 
ෙවනත් ආයතනයක් මුදල් ෙගවා තිෙබ් නම්, ඊට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම දිනෙපොත් හා කැලැන්ඩර් මුදණය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාශය මඟින් විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එහි පගතිය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) அப்ேபாைதய நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப்  மற் ம் ெபா  வசதிகள் 
அைமச்சுக்கும் அந்த அைமச்சின்கீழ் காணப்பட்ட 
திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்க க்கும் 2015 
ஆம் ஆண் க்காக தினப்பதிேவ கள் மற் ம் 
நாட்காட் கைள அச்சி வதற்ெகன ஒவ்ெவா  
நி வனத்திடமி ந் ம் பணம் ேசகாிக்கப்பட்  ஓஷன் 

வ் வலப்ெமன்ட் (பிைரேவட்) மிெரட் ற்கு பா 
14,800,800/= ெதாைக ெச த்தியைம ெதாடர்பில் 
குற்றம் சுமத்தப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா? 

(ஆ) அவ்வா  நிதி ேசகாிக்கப்பட் ப்பின், அப் 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) குறித்த தினப்பதிேவ கள் மற் ம் 
நாட்காட் கைள அச்சி வதற்காக விைல 
ம க்கள் ேகாரப்பட்  நி வனம் ஒன்  
ெதாி ெசய்யப்பட் ப்பின் அ  எவ்வா  
இடம்ெபற்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ெகாள்வன க் கட்டைள ெகா க்கப்பட்ட 
மற் ம் அச்சிடல் நி வனத்தினால் அச்சிடப் 
பட்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட தினப்பதிேவ கள் 
மற் ம் நாட்காட் களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (iii) அச்சிடல் நி வனத்திற்கு எந்த நி வனத்தினால் 
பணம் ெச த்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) அப்பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) அைமச்சு அல்லாத ேவ  நி வனெமான்  
இதற்கு பணம் ெச த்தியி ப்பின், அதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தினப்பதிேவ கள் மற் ம் நாட்காட் 
கள் அச்சிடப்படல் ெதாடர்பாக நிதி ேமாச கள் 

பற்றிய லனாய் ப் பிாிவினால் லனாய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் ன்ேனற்றம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction:  

(a) Is he aware that allegations have been made 
regarding a payment of Rs. 14,800,800 to Ocean 
View Development (Pvt.) Limited, out of the 
money that has been collected from the institutions 
coming under the purview of the then Ministry of 
Construction, Engineering Services, Housing and 
Common Amenities for the printing of diaries and 
calendars for the year 2015, for that Ministry, 
departments and institutions under it;  

(b) Will he state, if money was collected as (a) above, 
the amount collected; 

(c)  Will he also state - 

 (i) if quotations have been called to select an 
institution for printing the relevant diaries 
and calendars, the institution so selected; 

 (ii) separately, the number of diaries and 
calendars ordered and the number printed 
and handed over by the press;  

 (iii) the institution which made the payment to 
the press;  

 (iv) the amount so paid?  

(d) Will he inform this House -  

 (i) if money has been paid by an institution 
other than the Ministry, the reasons for 
same; 

 (ii) whether an investigation is conducted by 
the Financial Crimes Investigation Division 
regarding the printing of these diaries and 
calendars;  

 (iii) if so, its progress?  

(e) If not, why?   

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි:  

 
(අ)  ඔව්. මුදල රුපියල් 14,800,800.00ක් ෙනොව 

14,800,080.00ක් පමණි. 
(ආ)  එකතු කළ මුළු මුදල් පමාණය ෙමෙසේයි:  

 ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව රු.   24,570.00 

 ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රු.    80,850.00 

 රජෙය් කර්මාන්තශාලාව රු.    42,580.00 

 ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය රු. 1,08,350.00  

 සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය රු.
 1,07,050.00 

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ හා අභ්යාස ආයතනයරු. 1,77,000.00 

 රාජ්ය නිර්මාණ නීතිගත සංසථ්ාව රු. 9,37,600.00 

 ඕෂන් වීව් ඩිවලප්මන්ට් (පුද්) සමාගම රු. 9,44,900.00 

 රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව රු. 59,68,160.00 

 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය රු. 54,59,020.00 

 අමාත්යාංශෙයන් (ෙවළඳ දැන්වීම් මඟින්) රු. 9,50,000.00 

 එකතුව           රු.14,800,080.00 

(ඇ) (i) ඉමාෂි පකාශන ආයතනය 

 (ii) කළමනාකරණ දිනෙපොත් (Management Diary)  
-7500 

  සාමාන්ය දිනෙපොත් (Desk Diary) -11500 

  දින දර්ශන (Calendar) -29632 

  මුදණය කරන ලද යැයි පකාශිත පමාණය සහ 
ආයතනවලට ලැබුණ පමාණය අතර පරසප්රතා 
ඇත. 

 (iii) ඕෂන් වීව් ඩිව ලප්මන්ට් (පුද්) සමාගම. 

 (iv) රුපියල් මිලියන 12.6929 

(ඈ) (i) ෙමම කාර්යයට මුදල් ෙගවා ඇත්ෙත් 
අමාත්යාංශයට අයත් සමාගමක් විසිනි.  

  අමාත්යාංශ ෙල්කම් 2014.12.23 දින ලබා දුන් 
ලිඛිත උපෙදස ්මත ඕෂන් වීව් ඩිවලප්මන්ට් (පුද්) 
සමාගම විසින් ඉමාෂි පකාශන ආයතනය ෙවත 
ෙමම මුදල් ෙගවා ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත. 

  මූල්ය අපරාධ විමර්ශනයක් සිදු ෙවනවා. මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙමය විමර්ශනය කරමින් 
පවතින අතර අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමද විමර්ශනයක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අදාළ ලිපිෙගොනු සියල්ලක්ම අල්ලස ්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සියලුෙදනාෙග්ම දැන 

649 650 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීම සඳහා, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව අමාත්යාංශය 
සතුව තිෙබන සියලුම ලිපිෙල්ඛන මම ෙම් 
අවසථ්ාෙව් හැන්සාඩ්  වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම 
සඳහා සභාගත* කරනවා. 

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ඔබතුමා (ඇ) (i) යටෙත් සඳහන් කළා, "ඉමාෂි පකාශන 
ආයතනයට දීලා තිෙබන්ෙන්" කියා. එතෙකොට මිල ගණන් 
කැ  ෙඳව්වා නම්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අෙනක් ආයතන 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මිල ගණන් කැඳවපු අනිකුත් ආයතනවල නම් මා සතුව 

තිෙබනවා. ඊට ෙපර මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ අදාළ 
පසම්පාදන ෙරගුලාසි හරියාකාරව අනුගමනය කළා නම් ෙම් 
කර්තව්යයට යන්න තිබුෙණ් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය 
කරමින් බව. නමුත් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. Yellow 
Pagesවලින් ආයතන පහක් පමණ සම්බන්ධ කරෙගන තමයි 
ෙත්රීෙම් කටයුත්තට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් 
ආයතන පහ ෙමොනවාද කියා අහලා තිෙබනවා. RG Graphics, J 
and D Publishing House, RS Enterprises, Imashi Prakashana 
and  Liphwin Printers කියන ෙමන්න ෙම් ආයතනවලින් තමයි 
මිල ගණන් කැඳවා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය රුපියල් ලක්ෂ 148ක ගනු-

ෙදනුවක්. කැබිනට් අනුමැතියකින් ෙතොරව අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාට පමණක් ෙමවැනි ගනු-ෙදනු සඳහා අනුමැතිය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ පිළිබඳවයි ඔබතුමා අහපු පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු 

හැටියට මා කිව්ෙව්. මා ළඟ තිෙබනවා, Procurement Guidelines. 
ෙම් Procurement Guidelines අනුව සීමිත මිල ගණන් 
කැඳවීමකට යන්න පුළුවන් රුපියල් මිලියන 12ක් දක්වා පමණයි. 
ඔබතුමා කිව්ව විධියට රුපියල් මිලියන 14කටත් වැඩි පමාණයක් 
වැය කර තිෙබනවා. ෙම් පශ්නෙය්දී ඇත්ත වශෙයන්ම නියමිත 
පටිපාටිය අනුගමනය කරන්ෙන් නැතිවයි ෙම් කියාදාමෙය් නිරත 
ෙවලා තිබුෙණ්.  

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් පශ්නයට තවත් පිළිතුරක් එකතු 
කරමින් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  රුපියල් මිලියන 
14ක් දින ෙපොත් මුදණය කිරීම සඳහා වැය කිරීම මා දකින්ෙන් 

අත්යවශ්ය කාර්යයක් හැටියට ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
වසෙර්දී ෙම් ආයතනවලින් ෙකෝටි - පෙකෝටි ගණන් මුදල් එකතු 
කර එකම දින ෙපොතක්වත් අප මුදණය කරන්ෙන් නැති බව මා 
කියන්න කැමැතියි. ඒ ආයතනවල සියලුම අරමුදල්, පතිපාදන 
නිවාස සංවර්ධනය උෙදසා ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන 
කාරණය ෙබොෙහොම සතුටින් අප පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් මුදල් වංචාවට අමතරව ෙමම කියාවලියට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් හිටපු ඇමතිවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් සහ 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්. ඔවුන් තමයි ෙතොරතුරු එවන්න කියා ඒ 
ආයතනවලට දැනුම් දීලා, ඒවා සම්බන්ධීකරණය කර තිෙබන්ෙන්. 
ඇණවුම් කළ දින ෙපොත් පමාණය හා කැලැන්ඩර් පමාණය 
ලැබිලාත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කඩිනම් 
පියවර, ඔවුන්ට එෙරහිව ගන්නා විනය කියා මාර්ග පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පධාන අභ්යන්තර 

විගණක සඳහන් කර තිෙබන විස්තර අනුව ඔබතුමා අහපු 
පශ්නයට මා පැහැදිලිවම ෙමෙසේ කියන්න කැමැතියි.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් විධායක දින ෙපොත් 
2,100ක් සපයන්න ඕනෑ තැන සපයා තිෙබන්ෙන් 1,200යි. ඒ 
කියන්ෙන් 900ක හිඟයක් තිෙබනවා. විධායක ෙනොවන දින ෙපොත් 
5,200ක් සපයන්න ඕනෑ තැන සපයා තිෙබන්ෙන් 2,800යි. එතැන 
2,400ක හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දින දර්ශන 11,258ක් ලබා 
දිය යුතු තැන සපයා තිෙබන්ෙන් 5,500යි. ඒ කියන්ෙන්, 5,758ක් 
සපයා නැහැ. ෙගවල් හදන්න තිෙබන, නිවාස ණය ලබා ෙදන්න 
තිෙබන, නිවාස ආධාර හැටියට ලබා ෙදන්න තිෙබන රුපියල් 
ලක්ෂ 140කට වැඩි මුදල් පමාණයක් වියදම් කර දින ෙපොත් 
මුදණය කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අඩුම තරමින් මුදණය 
කරපු දින ෙපොත් පමාණය අදාළ ආයතනවලට ලබා දී නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව අපි අංග සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් අභ්යන්තරවත් කර 
ෙගන යනවා,  බාහිරවත් කර ෙගන යනවා. අපි අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙම් ෙවනුෙවන් "hybrid" පරීක්ෂණයක් කියාත්මක කරනවා. 
ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමත් ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
පරීක්ෂණයක් කියාත්මක කර ෙගන යනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  
ඊළඟට පශ්න අංක 9, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
අන්න ෙහොරා. 

651 652 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් -හීලෑ කළ 

විපක්ෂෙය්- ගරු මන්තීතුමා ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නෙය්දී - [බාධා කිරීම්] හිටපු ඇමතිවරයා 
පිළිබඳව ඇසුවා. හිටපු ඇමතිවරයා කියන්ෙන් මම.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් ඔය කියන පරීක්ෂණය 

සිදු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]- ඔය කියන විධියට අපි නීතියට අනුව 
වරදක් කර තිෙබනවා නම් ෙමලහකට අපව කුදලා ෙගන ගිහිල්ලා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා දී 

අවසානද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අද ෙම් ෙගොල්ලන් එක්ක එකතු ෙවලා අවලාද ගහන නඩයක් 

බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] කැතයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මහතාෙගන් 

පශ්නයක් ඇසුෙව් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]. ෙමෙහම පශ්න 
අහන්න බැහැ. He cannot just get up and speak.  - [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා දී 

අවසානද? 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා points of Orderවලට ඉඩ 

ෙදනවා නම් අවසන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. It is not a point of Order.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට උත්තර ෙදන්න ඉ ඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුර අවසන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට පිළිතුරු ලබා දීමට අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] - Order, please!  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියනවා. [බාධා කිරීම්] -  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා 

දුන්නා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුවත් මෙග් නම සඳහන් කළා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කවුද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඕනෑ ඕනෑ විධියට පශ්න අහන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, දැන් ගරු සජිත් ෙපේමදාස 

මැතිතුමාට පිළිතුර කියවන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව 
ඔබතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒ සඳහා මම අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්. Hon Wimal Weerawansa, do not disturb. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුර අවසන් නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කර ගරු කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා යමක් සඳහන් කළා. මට ඒ ගැන කියන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුර අවසන් නැහැ. - [බාධා 

කිරීම්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 

අමාත්යතුමා පිළිතුර දී අවසන් වුණාට පසුව මම ඔබතුමාට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් පමණක් 

ෙනොෙවයි, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ෙකොටසක්. [බාධා කිරීම්]  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ගරු සජිත් 

ෙපේමදාස මැතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඊට පසුව ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 
[බාධා කිරීම්] -  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Point of Order  එකට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එතුමාෙග් point of Order  එකට අවසථ්ාව ලබා දුන්නා. 

[බාධා කිරීම්] - I gave a hearing to the Hon.Wimal 
Weerawansa. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. එතුමාට සවන්ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම අවස්ථාව දුන්නා, කන් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] -  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමෙහම කරන එක වැරැදියි.  [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැන වරදක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඉවර නැත්නම්, මම තව 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය අපටත් ඕනෑ. 

[බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සහෙයෝගය ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
අලි බබා සහ ෙහොරු හතළිහ. [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා? 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ඇමතිවරයා හැටියට මෙග් නම 

සඳහන් වුණා. [බාධා කිරීම්] හිටපු ඇමතිවරයා හැටියට 
කියැෙවන්ෙන් මා ගැනයි. ඒ නිසා තමයි මම නැඟිටලා කරුණු 
පැහැදිලි කෙළේ. ඒ පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් 
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරනවා. අපි වරදක් කරලා තිෙබනවා නම් 
කුදලාෙගන යනවා. ඒ ගැන ආෙයත් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ඒක කිව්වා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා අවලාද නැඟීම සඳහායි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

මන්තීවරු ඔය පශ්නය ෙගනාෙව්. ඒවාට අපි බය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට මම අවස්ථාවක් දුන්නා. ඔය කරුණ ෙදවැනි වතාවට 

කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔය කරුණ කියන්න 
ඔබතුමාට මම අවස්ථාවක් දුන්නා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ශබ්ද කළාට විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට කථා කරන්න මම 
අවස්ථාවක් දුන්නා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙදවැනි වතාෙව් රීති පශ්නයක් නැඟුවා.[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවැනි වතාෙව් ඒකම නැවත කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට කෑ ෙකෝ ගහලා මෙග් 

පිළිතුර මැඩ පවත්වන එක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම මම 
කියන්න කැමැතියි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමාට කථා 

කරලා ෙනොෙවයි ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ කියන කාරණය. ඒක 
මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි. එෙහම නින්දිත 
ෙද්ශපාලනයක් මම කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා අසා තිෙබන 
පශ්නයටයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අසා තිෙබන අවසාන පශ්නයට 

පිළිතුර ෙමයයි. මිලියන 140ක් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් 
ආයතනවලින් එකතු කරලා ෙගවල් හදනවා ෙවනුවට, නිවාස ණය 
ෙදනවා ෙවනුවට, නිවාස ආධාර ෙදනවා ෙවනුවට කරලා 
තිෙබන්ෙන් diaries මුදණය කරන එකයි. [බාධා කිරීම්] අපි ෙම් 
වස ෙර් එෙහම දින ෙපොත් මුදණය කිරීම සහමුලින්ම අවසන් කරලා 
එක තඹ සතයක්වත් වියදම් කරන්ෙන් නැතුව -එක රුපියලක්වත් 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව- ඒ සියලුම අරමුදල් ෙම් රෙට් ෙගවල් 
හදන ව්යාපෘතියට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

එතුමා මතු කර තිෙබන ඊළඟ කාරණාවට අදාළ පිළිතුර 
ෙමයයි. ෙම් සියලුම ෙද්වල් කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් 
මූල්ය ෙරගුලාසි අවලංගු කරලායි; අෙහෝසි කරලායි. [බාධා කිරීම්] 
විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න කැමැතියි,- [බාධා කිරීම්] ෙම් කෑ 
ගහන කට්ටියට Procurement Guidelines ගැන දැනුමක් නැහැ. 
මිලියන 12කට වඩා වැඩිය ඇණවුම් කරනවා නම් ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිය අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. අනුගමනය කරලා 
තිෙබන්ෙන් සීමිත මිල ගණන් කැඳවීමක්. එෙහම අකමිකතාවන් 
අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, 
ලක්ෂ 140ක් වියදම් කරලා මුදණය කළ දින ෙපොත් අදාළ 
ආයතනවලට නියමිත පමාණෙයන් ලැබිලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් 
දින ෙපොත් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. අපි දැන 
ගන්න කැමැතියි, කවුද ෙම් දින ෙපොත් ටික ෙහොරා කෑෙව් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] අපි දැන ගන්න කැමැතියි, කාෙග් ෙමෙහයවීෙමන්ද 
ෙම්ක කියාත්මක කෙළේ කියලා.  [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ෙම් 
මූල්ය අපරාධය,  ෙම් අකමිකතාව කියාත්මක කළ පුද්ගලයින් 
ෙදෙපොළකෙග් නම් කියැවුණා. ඒ ෙදෙපොළට විරුද්ධව විනය 
පරීක්ෂණ කරන්නට මට බැහැ කියන කාරණය ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමාට මම කියන්නට කැමැතියි. ඒ 
ෙදෙපොළට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කළ යුත්ෙත් ඒ ෙදෙපොළ 
සම්බන්ධ ෙද්ශපලන පක්ෂෙය් නායකතුමායි. එතුමා තමයි විනය 
විෙරෝධී කියාවලට විසඳුම් සපයන්නට ඕනෑ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා, පශ්නය අහන්න.  

 
ශ  ීලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාව : ඉඩම් 

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்: காணிகள் 
SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION: LANDS 

     35/’15 
9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය කටයුතු  
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය : 

657 658 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ශ  ීලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාව සතු ඉඩම් අක්කර 
ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩම් පිහිටා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශ  ීලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාව සතු ඉඩම් විකිණීමට 
තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (iii) එම ඉඩම් විකිණීමට සැලසුම් කර ඇති ආකාරය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එකී ඉඩම් විකිණීම නැවැත්වීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத் க்குச் 
ெசாந்தமான காணியின் அள  எத்தைன 
ஏக்கர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத் க்குச் ெசாந்தமான 

காணிகைள விற்பதற்கு 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள விற்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ள விதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிகள் விற்பைன ெசய்யப்ப வைத 
நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the extent of lands belonging to Sri Lanka 

Broadcasting Corporation in acres; and 
 (ii) the locations of each of the aforesaid lands? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether a decision has been made to sell the 

lands belonging to Sri Lanka Broadcasting 
Corporation; 

 (ii) if so, the reasons for making such a 
decision; 

 (iii) the manner in which plans have been made 
to sell the aforesaid lands; and 

 (iv) whether action will be taken to stop the sale 
of the aforesaid lands? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) සංසථ්ාවට නීත්යනුකූල හිමිකම් ඇති ඉඩම් 
පමාණය - අක්කර 520 රූඩ් 02 පර්චස ්0.7.  

  සංසථ්ාවට භුක්තිය පමණක් ඇති ඉඩම් පමාණය - 
අක්කර 399 පර්චස ්27යි. 

 (ii) සංසථ්ාව සතු ඉඩම් 

1. දියගම - විකාශනාගාරය - ෙකොළඹ 
දිසත්ික්කය, ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. 

2. සීදූව - විකාශනාගාරය - ගම්පහ දිසත්ික්කය, 
කටාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. 

3. ඒකල - විකාශනාගාරය - ගම්පහ ජා-ඇල 

4. මද්දුමාෙගවත්ත - නිල නිවාස - ෙකොළඹ 
දිසත්ික්කය, තිඹිරිගසය්ාය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. 

5. අරුප්ෙපොල - නිල නිවාස - ජාතික නිවාස 
ව්යාපෘතිය, අරුප්ෙපොල, මහනුවර 

6. පුත්තලම - විකාශනාගාරය - පුත්තලම  
දිසත්ික්කය, කල්පිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. 

7. වීරකැටිය - විකාශනාගාරය - හම්බන්ෙතොට 
දිසත්ික්කය, වීරකැටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. 

8. කලටුවාව - ෙමල්බර්න් වත්ත, කලටුවාව, 
ඇහැලිය ෙගොඩ 

9. අනුරාධපුර නිල නිවාස - 823, 2 වන පියවර, 
බුලංකුලම මාවත, අනුරාධපුරය 

10. අනුරාධපුරය - නිවහන - 841, 2 වන පියවර, 
බුලංකුලම මාවත, අනුරාධපුරය 

11. මාතර - රුහුණු ෙසේවය - වලව්වත්ත මහඅද්දර, 
කුමාරතුංග මාවත, මාතර 

12. මහව විකාශනාගාරය - කුරුණෑගල 
දිසත්ික්කය, මහව, කුඹුක්වැව, බලල්ල 

13. නුවරඑළිය නිවහන - නුවරඑළිය දිසත්ික්කය, 
හාවාඑළිය 

14. බහිරව කන්ද - අනිවත්ත, මහනුවර 

15. අෙඹ්ෙවල නිවහන -  නුවරඑළිය, අෙඹ්ෙවල 

16. ෙදනියාය විකාශනාගාරය - ෙදනියාය, 
එනසාල්වත්ත, මාතර 

සංසථ්ාව භුක්ති විඳිමින් පවතින ඉඩම් 

17. පධාන කාර්යාලය - ෙකොළඹ දිසත්ික්කය, 
තිඹිරිගසය්ාය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. 

18. පුත්තලම - කරෙඹ්වත්ත - පුත්තලම 
දිසත්ික්කය, කල්පිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. 
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19. පුත්තලම අක්කර 100 විකාශනාගාරය - 
පුත්තලම දිසත්ික්කය, කල්පිටිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. 

20. අනුරාධපුර 513 ඉඩම, රජරට ෙසේවය - 
අනුරාධපුර දිසත්ික්කය 

21. වන්නිතම්මැන්නාව - 36ඒ අයි, 
වන්නිතම්මැන්නාව, අනුරාධපුරය 

22. යටියන්ෙතොට විකාශනාගාරය - 131, 
අමනාවල, යටියන්ෙතොට, කෑගල්ල 

23. හුන්නසග්ිරිය විකාශනාගාරය - මහනුවර, 
පාතදුම්බර, හුන්නසග්ිරිය 

24. උඩරදැල්ල විකාශනාගාරය - උඩරදැල්ල, 
නුවරඑළිය 

25. හපුතෙල් විකාශනාගාරය - දෙඹ්තැන්න / 
නායබැද්ද, හපුතෙල්, බදුල්ල 

26. කරගහතැන්න විකාශනාගාරය - මාතෙල්, 
අඹන්ගහ ෙකෝරෙළේ, කරගහතැන්න 

27. මහනුවර -කඳුරට ෙසේවය - පුෂ්පදාන මාවත, 
මහනුවර 

28. ෙකොත්මෙල් -පජා ගුවන්විදුලිය - අංක 37, 
ෙකොත්මෙල් 

29. තිකුණාමලය - තිකුණාමලය දිසත්ික්කය, 
කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. කාලය ගැන කල්පනා කරලා මම ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් 
අතුරු පශ්න අහන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් (ආ)(iv) 
ෙකොටසට -එකී ඉඩම් විකිණීම නැවැත්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද- 
පිළිතුරු වශෙයන් දැන් ඔබතුමා කිව්වා, අදාළ ෙනොෙව් කියලා. 
නමුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඒකල ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සතු ඉඩම් 
අක්කර 71ක් විකුණන්නට Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත්වීම 
පිළිබඳ පුවත් පත් වාර්තාවක් මා ළඟ  තිෙබනවා. එෙහම තීරණයක් 
තිබුණාද? තිබුණා නම් ඒ කටයුත්ත නැවැත්වූවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක අදට අදාළ නැහැ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ කියන්ෙන් ඒක නවත්වලාද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් වර්තමාන කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළා එය 

විකුණන්ෙන් නැහැ කියලා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහෝමාගම, දියගම අක්කර 120 කුමක් සඳහාද පාවිච්චි 

කරන්ෙන්? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහෝමාගම ඉඩම් විකිණීමට තීරණය කරලා නැහැ. 

මාධ්යෙව්දීන් සඳහා නිවාස ව්යාපෘතියක් ඇති කිරීමට ඉඩම් අක්කර 
110ක් අෙප් අමාත්යාංශයට ෙදන්නට තීරණය කරලා තිෙබනවා. 
එපමණයි. එකක්වත් විකුණන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි, ජාතික 

රූපවාහිනිය, ITN එක, ගුවන් විදුලිය, ලක් හඬ, ෙල්ක් හවුස් සහ 
මුදණ සංසථ්ාව යන ආයතනවල ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් 
වූ ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය්ත්, ඔෙබ්ත් 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ 
අසාධාරණයට ලක් වුණු අයට කවදා වන විට වන්දි දීලා අවසන් 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කාලයක් කියන්නට බැරිද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කාලය ඔබතුමාට දැන ගන්නට පුළුවන් -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාෙද්ශීය ගුවන් විදුලි ෙසේවා නඩත්තු කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ පශ්න 

තිෙබනවා. ලාභ ලැබීෙම් පශ්න තිෙබනවා. ශාවකෙයෝ අඩු ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නිර්මාණශීලී වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳවත් අපි වාර්තාවක් ඉල්ලා තිෙබනවා. එහි පගතිය 

ෙමොකක්ද කියා බලා අපි තීරණයක් ගන්නවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙහොඳ උත්තරයක් ලැබුණා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙදවැනි වටය.  
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3. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத் - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Vijitha  Herath on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය:  

(අ) (i) ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංසථ්ාව විසින් 2014.02.17 ආරම්භ ෙකොට 
2014.11.06 අවසන් කළ වීරකැටිය ව්යාපෘතිය යනු 
කුමක්ද; 

    (ii) එම ව්යාපෘතියට අදාළ එක් එක් අනුකාර්යයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් අනුකාර්යය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංසථ්ාෙව් අරමුණ හා පරමාර්ථයන්ට වීරකැටිය 
ව්යාපෘතිය අයත්ෙව්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් සඳහා නාවික හමුදාව ශම දායකත්වය ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවීම් කර තිෙබ් නම්, එම මුදල 
ෙකොපමණද;    

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙහෝ ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංසථ්ාව මඟින් ආයතනික 
විමර්ශනයක් සිදුකර තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් විමර්ශනයක් 
සිදුකරන්ෙන් නම්, එහි පගතිය කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමමඟින් අහිමි වූ රුපියල් මිලියන 61කට අධික 
මුදල අය කර ගන්ෙන්ෙකෙසේද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) காணி மீட்டல் மற் ம் அபிவி த்திக் 
கூட் த்தாபனத்தினால் 2014.02.17ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கப்பட்  2014.11.06ஆம் திகதி 
நிைற ெசய்யப்பட்ட ரெகட் ய க த்திட்டம் 
என்ப  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்குாிய ஒவ்ெவா  உப 
பணிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உப பணிக்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல கள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) காணி மீட்டல் மற் ம் அபிவி த்திக் 
கூட் த்தாபனத்தின் ேநாக்கம் மற் ம் 
குறிக்ேகாள்களி ள் ரெகட் ய க த்திட்டம் 
அடங்குகின்றதா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இதற்கு கடற்பைடயினர் உைழப் ப் 
பங்களிப்பிைன வழங்கி ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக ெகா ப்பன கள் ெசய்தி ப்பின் 
அத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய நகர 
அபிவி த்தி அைமச்சினால் அல்ல  காணி 
மீட்டல் மற் ம் அபிவி த்திக் 
கூட் த்தாபனத்தினால் நி வன ாீதியிலான 

லனாய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இந்தக் க த்திட்டம் ெதாடர்பாக நிதிசார் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினால் லனாய் 
ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ன் அதன் 

ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதன் லம் இழக்கப்பட்ட 61 மில் ய க்கு 

அதிகமான ெதாைகைய அறவிட் க்ெகாள்வ  
எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) what is meant by “Weeraketiya Project”, 
which was inaugurated on 17.02.2014 and 
completed on 06.11.2014 by the Land 
Reclamation and Development 
Corporation; 

 (ii) what the sub-activities under that Project 
are; 

 (iii) the expenditure borne in respect of each 
such sub-activity, separately; and 

 (iv) whether the “Weeraketiya Project”  is 
relevant to the objective and aims of the 
Land Reclamation and Development 
Corporation? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Navy has provided labour for 
this Project; 

 (ii) if such labour was provided on paid basis, 
what amount has been paid; 
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 (iii) whether an institutional investigation has 
been conducted into it by the then Ministry 
of Urban Development or the Land 
Reclamation and Development 
Corporation; and 

 (iv) if so, what its present position is? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) if the Financial Crimes Investigation 
Division is conducting an investigation into 
this Project, what its progress is; and 

 (ii) how the amount of money lost due to this 
Project, which stood at Rs. 61 million, is 
going to be recovered? 

(b) If not, why?  
 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ) (i.) මැදමුලන ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ අනුස්මරණ ස්මාරකය සහ 
ෙකෞතුකාගාරය සැලසුම් කර ඉදිකිරීම. 

 ( ii.) * ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ස්මාරකය 

        * ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ෙකෞතුකාගාරය 

          * ආශිත භූමිෙය් අලංකරණ කටයුතු  

 ( iii.) ඉහත සඳහන් අනුකාර්යයන් සඳහා දරන ලද වියදම් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් පිළිෙයළ කර ෙනොමැති  අතර ව්යාපෘතිය 
සඳහා වැය කර ඇති සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 64කි.  

 (iv. ) ඉදිකිරීම් කිරීමට හා උපෙද්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට ෙමම 
සංස්ථාෙව් පනත යටෙත් හැකියාව ඇති අතර, ෙමම 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා සංස්ථාෙව් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. 

(ආ) (i.) ඔව්. 

 (ii.) ශම දායකත්වය ෙවනුෙවන් ෙගවීම් කර ෙනොමැත. නමුත් 
ව්යාපෘතිය සඳහා අවශ්ය අමුදව්ය මිලදී  ගැනීම පිණිස 
රුපියල් මිලියන 25ක් ශී ලංකා නාවික හමුදාවට ෙගවා ඇත. 

 ( iii.) නැත. 

 (iv.) විමර්ශනයක් කර ෙනොමැත. 

(ඇ) (i.) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් පරීක්ෂණයක් 
ෙකෙරමින් පවතී. එහි පගතිය පිළිබඳව අප දැනුවත් වී 
ෙනොමැත.  

 ( ii.) රාජපක්ෂ අනුස්මරණ අධ්යාපනික, සංස්කෘතික හා සමාජ 
ෙසේවා පදනම ෙවත ෙමම සංස්ථාව විසින් ව්යාපෘතියට 
අදාළව දරන ලද මුලු වියදම් සඳහා බිල් පතක් ඉදිරිපත් කර 
ෙගවීම් කරන ෙලස දැනුම් දී ඇත. දැනට එම පදනම විසින් 
රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් ෙමම සංස්ථාවට ෙගවා ඇත.  

(ඈ) ඉහත පිළිතුරු ලබා දී ඇත.  

පාරම්පරික වගා භූමි අහිමි වීම : ජීවෙනෝපාය 
බිඳවැටීම 

 ர் க பயிர்ச்ெசய்ைகக் காணிகள் இழப் :  
வாழ்வாதார ழ்ச்சி  

DISPOSSESSION OF ANCESTRAL AGRICULTURAL LANDS: 
COLLAPSE OF LIVELIHOOD 
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு சந்திம கமேக 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chandima Gamage)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය: 

(අ) උතුරු මැද පළාත ඇතුළු ශී ලංකාෙව් අෙනකුත් පළාත්වල 
ෙහේන් ෙගොවිතැන හා සත්ත්ව පාලනෙයන් ජීවත්වන 
ෙගොවීන්ට ඔවුන්ෙග් පාරම්පරික ඉඩම්වලින් ඉවත්වන 
ෙලස ඉල්ලා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙමම කාරණය ෙහේතුෙවන් ෙහේන් ෙගොවීන්ට හා 
කිරි ෙගොවීන්ට තම ජීවෙනෝපාය අහිමි ෙවමින් 
පවතින බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමෙසේ පාරම්පරික වගා භූමි අහිමි වීමට අදාළ නීති 
කියාත්මක වන්ෙන් කවර දිනක සිටද; 

 (ii) අදාළ වන රක්ෂණ සීමා නීර්ණ පුළුල් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, වන රක්ෂණ සීමා පුළුල් කළ දිසත්ික්ක 
සහ එක් එක් දිසත්ික්කෙය් වන රක්ෂණ සීමා පුළුල් 
කළ ඉඩම් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉදිරිෙය්දී ෙමම  ෙගොවීන් සම්බන්ධව යම් සහනදායී 
පිළිෙවතක් අනුගමනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්ද; 

 (v) ඒ සඳහා ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද; 

 (vi) එෙතක් ෙමම ෙගොවීන්ෙග් ජීවෙනෝපාය බිඳවැටීම 
වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) வட மத்திய மாகாணம் உள்ளிட்ட  இலங்ைகயின் 
ஏைனய மாகாணங்களில் ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
மற் ம் கால்நைட வளர்ப்பில் தங்கிவா ம் 
விவசாயிக க்கு, அவர்கள  ர் கக் 
காணிகளி ந்  ெவளிேய மா  ேகாாி, கா  
ேபணல் திைணக்களம் சட்ட நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஆயத்தங்கைளச் ெசய்கின்ற 
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) இதன் காரணமாக ேசைனப் பயிர்ச்ெசய் 
ைகயாளர்க ம் பாற்பண்ைண விவசாயிக ம் 
தம  வாழ்வாதாரத்ைத  இழந்  வ கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ்விதம் ர் க பயிர்ச்ெசய்ைக நிலங்கைள 
இழப்பதற்கு ஏற் ைடயதான சட்டம் 
எத்திகதியி ந்  அ க்கு வ ம்; 

 (ii) குறித்த வன ஒ க்கு எல்ைல நிர்ணயங்கள் 
விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், வன ஒ க்குப் பிரேதசங்களின் 
எல்ைல நிர்ணயம் விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ள 
மாவட்டங்க ம், ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
வன ஒ க்கு எல்ைலகள் விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ள 
காணிகளின் பரப்பள ம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iv) எதிர்காலத்தில் இந்த விவசாயிகள் ெதாடர்பில் 
ஏேத ம் நிவாரண வழி ைறெயான்ைற  
பின்பற் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா; 

 (v) இதற்காக எ க்கும் காலம்  யா ; 

 (vi) அ வைர குறித்த விவசாயிகளின் 
வாழ்வாதாரங்கள் ழ்ச்சியைடவைதத் த ப் 
பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware that the Forest Conservation 
Department is making arrangements to take legal 
action, asking the farmers who make a living by 
chena cultivation and engaging in animal 
husbandry in the North-Central Province and in 
other provinces in Sri Lanka to leave their 
ancestral lands? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the chena 
cultivators and dairy farmers are on the 
verge of losing their livelihood; 

 (ii) if so, will he inform this House the reasons 
for that? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the date on which the law with regard to the 
dispossession of ancestral agricultural lands 
will come into effect; 

 (ii) whether the relevant boundary limits of 
forest reserves have been expanded; 

 (iii) if so, the districts in which the boundary 
limits were expanded and the extent of land 
expanded in those districts that comes 
under those boundary limits, separately; 

 (iv) whether it is expected to take a 
compassionate course of action with regard 
to these farmers in the future; 

 (v)  the time frame needed to accomplish this 
task; 

 (vi)  the measures that will be taken to prevent 
the collapse of livelihood of those farmers 
until such time? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්ය සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කිසිෙවකුට ඔවුන් සතු 
පාරම්පරික ඉඩම්වලින් ඉවත්වන ෙලස ඉල්ලා නීතිමය පියවර 
ගැනීමට කටයුතු කර ෙනොමැත. 

 තවද, "පාරම්පරික ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සහන සැලසීම" යන මැෙයන් එවකට පරිසර හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 03/2014 දරන 
අමාත්යාංශ චකෙල්ඛය අනුව වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු 
ඉඩම්වල පාරම්පරිකව ෙහේන් ෙගොවිතැන් කර ඇති ෙගොවීන් සඳහා ද 
සහන ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.  

(ආ) ( i.) ඉහත (අ) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 ( ii.) ඉහත (අ) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i.) ඉහත (අ) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii.) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු කිසිදු වන 
රක්ෂිතයක මායිම් පුළුල් කිරීමක් සිදු කර නැත. දැනට 
රක්ෂිත ෙනොවන කැළෑ, රක්ෂිත ෙලස පකාශයට පත් කිරීම 
හා මායිම් සලකුණු කිරීම පමණක් සිදු ෙකෙර්. 

 (iii.) වන සංරක්ෂණ සීමා පුළුල් කිරීමක් සිදු ෙනොකරන ලද අතර 
2015 වර්ෂෙය් දී අලුතින් පකාශයට පත් කරන ලද රක්ෂිත 
වනාන්තර හා ඒවාෙය් පමාණය ඇමුණුම I*  හි සඳහන් ෙව්.  

 (iv.) යන්ත සූත භාවිතා ෙනොකර ධාන්ය, එළවඵ ආදිය වගා 
කරන පාරම්පරික ෙහේන් ෙගොවීන් රැක ගැනීම හා ඔවුන්ෙග් 
ආදායම් අහිමි වීම වැලැක්වීම සඳහා "පාරම්පරික ෙහේන් 
ෙගොවීන්ට සහන සැලසීම" යන මැෙයන් පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන 
ලද අංක 03/2014 හා 2014.10.29 දිනැති අමාත්යාංශ 
චකෙල්ඛය (ඇමුණුම් II)* අනුව වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල පාරම්පරිකව ෙහේන් 
ෙගොවිතැන් කර ඇති ෙගොවීන් සඳහා සහන ලබා දීමට 
තීරණය කර තිෙබ්. ඒ අනුව ඔවුනට තම පාරම්පරික වගා 
කටයුතු අඛණ්ඩව කරෙගන යාෙම් අවකාශ අහිමි ෙනොෙව්.  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (v.) ඉහත සඳහන් චකෙල්ඛය දැනටමත් කියාත්මක වන බැවින් 
පැන ෙනොනඟී. 

 (vi.) පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා. 

 
ජපාන සංචාරය : ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
ஜப்பானிய விஜயம்: மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சர  கூற்  
VISIT TO JAPAN: STATEMENT BY HON. PRIME 

MINISTER  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් නිල විෙද්ශ සංචාරයන් 

සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීෙම් සම්පදාය 
අනුව ජපාන සංචාරය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඔබ හමුෙව් ෙගන හැර 
දක්වන්නයි මා ෙම් සැරෙසන්ෙන්. සංචාරෙය් සියලු ෙතොරතුරු       
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරන බව ජපන් අගමැති 
ෂින්ෙසෝ අෙබ් මහතාටත් මා දන්වා සිටියා.  

පසු ගිය කාලෙය් පාලකයින් සමබර විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
පවත්වාෙගන යෑමට අෙපොෙහොසත් වූ බව අප දන්නවා. ෙම් නිසා 
අෙප් සම්පදායික මිතයින් ගණනාවක් අපට අහිමි වුණා. ජපානය 
හා ශී ලංකාව අතර පැවැති ඓතිහාසික මිත සබඳතා ෙම් නිසා පළුදු 
වී තිබුණා. ජපාන අගමැති ෂින්ෙසෝ අෙබ් මහතාෙග් ආරාධනය 
අනුව මාෙග් සංචාරය සිදු වුෙණ් එවන් පසු බිමකයි.  

ජනවාරිෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණය 
ජය ගැනීෙමන් පසුව, එතුමාත්, මමත්, අෙප් විෙද්ශ අමාත්යතුමාත් 
යළිත් ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය සමබර තත්ත්වයකට ෙගන 
ඒමට ෙවෙහසුණා. ෙම් ෙවෙහසකර ව්යායාමය නිසා ජපානය හා   
ශී ලංකාව අතර සබඳතා යළි යථා තත්ත්වයට පත් කරලීමටත්, 
ශක්තිමත් කිරීමටත් අපට පුළුවන් වුණා. ආසියාෙව් පධාන 
රාජ්යයන් වන ඉන්දියාව, චීනය හා ජපානය සමඟ සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් පවත්වාෙගන යාමට ශී ලංකාව සමත්වීම ගැන අෙබ් 
මහතා ඇතුළු සියලු මැති ඇමතිවරුන් පසාදය පළ කළා. ෙම් නිසා 
ශී ලංකාව ෙකෙරහි ඔවුන් තුළ තිබූ සැකය හා අවිශ්වාසය දුරු 
කරලීමටත්, මිතත්වය හා සුහදත්වය තහවුරු කිරීමටත් අප සමත් 
වුණා.  

ෙමය අපෙග් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ලැබූ සාර්ථක ජයගහණයක් 
ෙලස හැඳින්විය හැකියි. 

ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ෙග් නායකත්වෙයන් 
යුතුව ශී ලංකා රජය ෙගන යනු ලබන යහපාලන වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව ජපාන අගාමාත්යවරයා පධාන සියලු මැති ඇමතිවරු 
පසාදය පළ කළා. 

ජිනීවා හී පැවැති මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් සම්මත කරගත් 
ෙයෝජනාවට සම අනුගාහකත්වය දැක්වීම පිළිබඳව ජපාන 
අගමැතිතුමා සිය පශංසාව පළ කළා. ඒ අනුව සත්ය ෙසවීෙම් 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් සඳහා ජපානෙය් උපරිම සහාය ලබා ෙදන 
බව ඔවුන් පැවසුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ජාත්යන්තර අත් 
දැකීම් ඇති විනිශ්චයකාරවරයකුෙග් ෙසේවය ශී ලංකාවට ලබා ෙදන 
ෙලස 2014 වසෙර් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත්, ඒ අනුව ෙමොෙටෝ 
නගුචි මහතා ඒ ෙවනුෙවන් නම් කර, 2014 වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් ශී ලංකාෙව් සංචාරයක් සඳහා ෙයොමු කළ බවත් ජපාන 
අගාමාත්යවරයා දන්වා සිටියා. නගුචි මහතා කාම්ෙබෝජෙය් 
පිහිටුවන ලද විෙශේෂ අධිකරණයට සම්බන්ධව කටයුතු කර අත් 
දැකීම් ඇති පුද්ගලෙයක් නිසා ඔහුෙග් ෙසේවය අඛණ්ඩව ලබා 
ගැනීම සුදුසු බවද ජපන් අගමැතිතුමා අවධාරණය කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ 
විනිශ්චයකාරවරෙයකු හැටියට නගුචි මහතා කාම්ෙබෝජෙය් 
ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අංශෙය්ත් කියා කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
එතුමා නඩු පැවරීෙම් දක්ෂෙයක්. ෙම් රෙට් කටයුතු සඳහා විෙද්ශ 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් සහභාගි කරවා ගැනීම ගැන අපි 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට -හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට- පසංශා කරනවා. 

This House has to commend the Hon. Member 
Mahinda Rajapaksa, who as the former President of the 
country, took steps to ensure that Mr. Noguchi, a judge 
who took part in the Cambodian International War 
Crimes Inquiry, a special prosecutor, was made available 
to Sri Lanka and thereby setting the trend for participation 
of foreign judges in the Sri Lankan judicial mechanism. 

ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] He has come to Sri 
Lanka now. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He has not.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පසංශා කරන ෙකොට ඔබතුමා ඒකට 

විරුද්ධයි. ඒ ඇයි කියලා මට කියන්න.  මම පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව හිටපු ජනාධිපතිතුමාට,-[බාධා කිරීම්] කවුද නගුචිට එන්න 
කිව්ෙව්? අපි ෙනොෙවයි ෙන්. Who chose Mr.Noguchi? I do not 
even know Mr.Noguchi. මම එතුමා දැකලාවත් නැහැ. එතුමා 
ලංකාවට ඇවිල්ලා මාව හම්බ ෙවන්න ඕනෑ කිව්වා. අපි හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් ගැන පසංශ කරනවා ද 
නැද්ද? මම ලෑස්තියි පසංශා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට පසංශා කරන්න එපා 
කියනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් පසංශා 
කරන්න එපා කියනවා. You all have set the way -  විෙද්ශ 
විනිශ්චයකාරවරු ෙම්කට සහභාගි- [බාධා කිරීම්]  උසාවිෙය් 
දැම්ෙම් නැහැ ෙන්. You did not make him a judge. You only 
made him participate. ඒක ෙකොච්චර ෙහොඳද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසුව 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් ජපානය ෙදස බැලුෙව් ෛවරෙයන්, 
ෙකෝධෙයන්. නමුත් ලංකාෙව් අපි ජපානය ෙදස බැලුෙව් ඒ අයුරින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. යුද සමෙය් හා ඉන් ෙපරාතුව ජපානය කළ කී ෙද් 
සම්බන්ධෙයන් ඔවුනට දඬුවම් පැමිණවීම ෙහෝ වන්දි ලබා ගැනීම 
ගැන ෙබොෙහෝ රටවල් කථා බහ කරද්දී නිදහස් ශී ලංකාෙව් මුල්ම 
අගමැති ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහතා පධාන කැබිනට් මණ්ඩලය 
තීණය කෙළේ නිදහස් රටක් ෙලස නැගී සිටින්නට ජපානයට සහාය 
ලබා දිය යුතු බවයි. 

1952 සැන් ෆැන්සිස්ෙකෝ සම්ෙම්ලනෙය්දී බුද්ධ භාෂිතය 
උපුටා දක්වමින් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මුදල් ඇමතිතුමා ජපානයට 
නිදහස් රටක් ෙලස නැඟී සිටින්නට අවකාශ සැලසිය යුතු බව 
ෙපන්වා දුන්ෙන් ඒ නිසායි. සැන් ෆැන්සිස්ෙකෝ සම්ෙම්ලනෙය්දී 
ජයවර්ධන මහතා කළ කථාව වත්මන් ජපානෙය් දියුණුෙව් පදනම 
බව අෙබ් මහතා ෙපන්වා දුන්නා. ඒ පදනම ඔස්ෙසේ ඉන්දීය සාගර 
කලාපීය සාමය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ජපානය බැඳී සිටින බව 
ද එතුමා අවධාරණය කළා. 

එදා ශී ලංකාව ජපානය ෙවත දැක්වූ අනුගහය අද ද ඔවුන් 
සිහිපත් කරන්ෙන් ෙගෞරවය ෙපරදැරිවයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහතා ෙලෝක ජන මතය ෙවනස් කරවමින් සිදු කළ ඒ අභීත කියාව 
පිළිබඳ කෘතෙව්දී මතකය  මතු පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට ෙගන 
යන බවට අගාමාත්ය ෂින්ෙසො අෙබ් මහතා පකාශ කළා. එය 
සමස්ත ශී ලංකාව ෙවත ම දැක්වූ සැබෑ ෙගෞරවයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් පැවැති විද්යා හා 
තාක්ෂණ සමාජ සංසද සමුළුෙව් ආරම්භක සැසිවාරය ඇමතීමටත්, 
ෙතොකිෙයෝ නගරෙය්දී ජපාන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ඇමතීමටත් 
මට අවස්ථාව ලැබුණා. අගාමාත්ය ෂින්ෙසෝ අෙබ් මහතා සමඟ 
අවස්ථා ෙදකකදී සාකච්ඡා වාර ෙදකක් පැවැත්වීෙම් අවකාශයත් 
ෙම් සංචාරෙය්දී උදා වුණා. නිෙයෝජ්ය අගාමාත්ය සහ මුදල් අමාත්ය 
තෙරෝ අෙසෝ, කැබිනට් ෙල්කම් ෙයොෂිහිෙද සුගා, විෙද්ශ අමාත්ය 
ෆුමිෙයො කිෂිදා, අභ්යන්තර කටයුතු සහ සන්නිෙව්දන ඇමතිනී 
සනඒ තකයිචි, ආර්ථික, ෙවෙළඳ සහ කර්මාන්ත අමාත්ය යුඉචි 
මියසාවා, ජපන් - ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු මිත සංගමෙය් සභාපති 
සහ ලිබරල් පජාතන්තවාදී පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය සභාපති මසහිෙකෝ 
ෙකොමුරා, ජයිකා සභාපති ෂිනිචි කිතඔකා, විද්යා හා තාක්ෂණ 
සමාජ සංසදෙය් සභාපති ෙකෝජි ඕමි සමඟත්, ජපාන - ශී ලංකා 
ව්යාපාර සහෙයෝගිතා කමිටුෙව් නිලධාරින් සමඟත් අප සාකච්ඡා 
කළා. 

ජපානෙය් වැඩ වසන ලාංෙක්ය භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සමඟත්, 
එහි රැකියාවල නියුතු සහ අධ්යාපනය ලබන ශී ලාංකික පජාව 
සමඟත් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද අප අවස්ථාව සලසා ගත්තා. අෙප් 
රටත්, ජපානයත් අතර ශක්තිමත් මිත සබඳතා ඇති වූෙය් ෙදවන 
ෙලෝක මහා සංගාමෙයන් පසුවයි. යුද්ධය නිසා මුළු මහත් 
ආසියාවටම අහිතකර බලපෑම් ඇති වී තිබුණා. ෙබොෙහෝ ආසියානු 
රටවල් යුද්ධෙයන් විනාශ වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා 
යුද්ධෙය් අහිතකර පතිඵල  සමනය කරලීම සඳහා සාමය අවියක් 
කර ගත යුතු බවට පැවසුෙව් ඒ පසු බිම මතයි. එදා ජපානයට 
සමාව ලබා දීමටත්, සාම මාවෙත් ෙදොරගුළු විවෘත කරලීමටත්                  
ශී ලංකාව මූලිකත්වය ගැනීම නිසා ජපානයට ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් 
ආශ්චර්යය දක්වන්නට හැකි වුණා. ශී ලංකාව විවෘත ආර්ථික 
කමයට පිවිසුෙණ් ජපානය ආර්ථික අතින් ඉතා ඉහළ තලයකට 
පත් ව සිටි අවධියකයි. 

නමුත් අද පසු බිම ෙවනස් වී තිෙබනවා. මුළු මහත් ෙලෝක 
ආර්ථිකයම පසු බෑමකට ලක්ෙවමින් පවතිනවා. ඒ අතර ආසියාෙව් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් කරුණු සියල්ලත් 

2015 සඳහා වූ ජපානෙය් නිල සංවර්ධන සහාය පිළිබඳ වූ 
පකාශනයත් පදනම් කර ගනිමින් අගාමාත්ය ෂින්ෙසෝ අෙබ් මහතා 
පධාන ජපාන නිෙයෝජිතයන් සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලදී අප 
පධාන ක්ෙෂේත තුනක් ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළා.  

 

01. ආෙයෝජන සහ ෙවළඳාම පවර්ධනය කිරීම. 

02. ජාතික සංවර්ධනය. 

03. සාම සාධනය සහ ජාතික සංහිඳියාව. 

ෙම් ක්ෙෂේත තුන පදනම් කර ගනිමින්, පුළුල් විස්තීර්ණ 
හවුල්කාරීත්වයක් ෙදරට අතර ඇති කරලීම පිළිබඳව අප සාකච්ඡා 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළ ජපානය ලබා ඇති 
දියුණුව ෙබදා හදා ගැනීම ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු වුණා. 
ජපානය සතු තාක්ෂණ ඥානය හා දැනුම දකුණු ආසියානු කලාපීය 
රටවල් ෙවත කාන්දු කිරීෙම් අවස්ථා  හා අවකාශ ගැනත් අප 
අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ලබන වසෙර් ෙප්රාෙදනිෙය්දී 
පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති ජාත්යන්තර විද්යා හා තාක්ෂණ 
සමුළුව සඳහා සහාය වීමටත් ජපානය එකඟත්වය පළ කළා.  

තාක්ෂණය අතින් ජපානය ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් 
අභිබවා ඉදිරිෙයන්ම සිටින බව අප දන්නවා. ෙම් දැනුම සහ අත් 
දැකීම් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටක් වශෙයන් අපට ෙබොෙහෝ 
පෙයෝජනවත් ෙවනවා. නව තාක්ෂණය අප රට පුරා විහිදුවාලීමට 
හැකි නම්, එය අෙප් අනාගත ගමන ෙව්ගවත් කරන පධාන 
සාධකයක්. ඒ නිසා අෙප් කලාපෙය් තාක්ෂණික ෙපර ගමන්කරු 
ෙලස වගකිව යුතු භූමිකාවක් සිදු කරන ෙලස අප ජපානෙයන් 
ඉල්ලා සිටියා. ශී ලංකා රජය සහ ජපන් රජය අතරත්, ජපන් 
සමාගම් සහ ශී ලංකා රජය අතරත්, ජපන් සමාගම් සහ ශී ලංකා 
සමාගම් අතරත්, සම්බන්ධතා ඇති කරලීම ඔස්ෙසේ                        
ශී ලාංකිකයන්ට රැකියා ආදායම් මාර්ග සහ ව්යාපාරික අවස්ථා 
නිර්මාණය කිරීමට ෙම් සාකච්ඡාවලදී පදනම සැකසුණා. 

ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධනය, ෙකොළඹ නැව් තටාකාංගනය 
සංවර්ධනය කිරීම, මහනුවර නගරය පුළුල් ෙකොට නවීකරණය 
කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම, ගාලු සහ තිකුණාමල වරාය 
සංවර්ධනය පිළිබඳ සැලසුම් සැකසීම, බල ශක්ති උත්පාදනය ආදී 
ව්යාපෘති ගණනාවක් පිළිබඳව ජපානෙය් අවධානය ෙයොමු 
කරවීමට අපට හැකි වුණා.  

ඉන්දීය සාගර කලාපෙය් ආරක්ෂාව සහ නිදහස් සමුද 
ගමනාගමනය සම්බන්ධෙයන් ද අප අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා.  

ෙවරළ හා සාගර ආරක්ෂණය අෙප් අවධානය ෙයොමු වූ තවත් 
විෂයක්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාවට පූර්ණ සහාය ලබා 
දීමටත්, ෙවරළාරක්ෂක ෙනෞකා සැපයීමට සහ නව දැනුම ලබා 
දීමටත් ඔවුන් එකඟ වුණා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් ආසියානු නිෙයෝජනය මඳ බව අෙප් 
පිළිගැනීමයි. ෙම් පසු බිම මත, ජපානය එහි නිත්ය අසුනක් ඉල්ලා 
සිටීෙම් කියාවලිය සඳහා පූර්ණ සහාය ලබා ෙදන බව අප පකාශ 
කළා. 

දශක ගණනාවක් පුරා පැවති යුද්ධය ෙහේතුෙවන් අෙප් රෙට් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත් හා ආසන්න පෙද්ශ සංවර්ධන 
පසුබෑම්වලට ලක් වුණා. ෙම් පෙද්ශයන්හි සමාජ ආර්ථික 
තත්ත්වයන්ද ඇත්ෙත් පසුගාමී තත්ත්වයකයි. එම  පෙද්ශයන් 
සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂ අවධානය හා සැලකිල්ල ෙයොමු කිරීම 
අප ඉදිරිෙය් ඇති දැවැන්ත අභිෙයෝගයක්. ඒ අභිෙයෝගය ජය 
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ගැනීම සඳහා සහාය ලබා දීමට ජපානය සූදානම්.  ෙම් පෙද්ශ 
සංවර්ධනය සඳහා ආධාර එක්රැස් කිරීමට විෙශේෂ ආධාර සමුළුවක් 
කැඳවීෙම් ව්යායාමයට මුල පුරන ෙමන් අප ජපානෙයන් ඉල්ලා 
සිටියා. ඊට ධනාත්මක පතිචාර ලැබුණා. 

කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සංවර්ධන කාර්යන් සඳහා 
ජපාන ෙයන් බිලියන 45ක ණය ආධාර ලබා දීම සම්බන්ධ 
ගිවිසුමටද ෙම් සංචාරෙය්දී අත්සන් තැබුණා. එම සංවර්ධන 
කාර්යන් අවසන් වීෙමන් පසු, තවදුරටත් කටුනායක ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ පුළුල් කිරීම අපෙග් අරමුණයි. ෙදවන ධාවන පථයක් ඇතුළු 
නවීන පර්යන්ත ෙගොඩනැඟිලි හා පහසුකම් එහි ඇති කළ යුතුයි. 
ෙම් අයුරින් කලාපීය ගුවන් ගමන් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස 
කටුනායක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජපාන රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් දායකත්වය බලාෙපොෙරොත්තු වන බවද අප දැන්වූවා. 

මාෙග් ෙම් සංචාරය සඳහා සහභාගි වූෙය් ඉතා සුළු පිරිසක්. 
විද්යා තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය සුසිල් ෙපේමජයන්ත, 
විෙද්ශ අමාත්ය මංගල සමරවීර, මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක 
යන මහත්වරුන් සමඟ නිලධාරින් කිහිප  ෙදෙනක් සහභාගි වුණා. 
ඒ නිසා ෙම් සංචාරය ආදර්ශවත් ෙමන්ම පතිඵලදායී සංචාරයක් බව 
සඳහන් කිරීම නිවැරැදියි. 

ෙමම සංචාරය අවසානෙය් ෙදරට නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ 
නිෙව්දනය මා සභාගත* කරනවා. ෙමම සංචාරෙය් පතිඵල ගැන 
සවිස්තර ෙතොරතුරු එහි අඩංගු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කිෙයෝෙතෝ 
නුවර පැවති විද්යා තාක්ෂණ සමාජ සංසදෙය් සමාරම්භක උෙළල 
අමතා මා කළ කථාවත්, ජපාන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අමතා 
කළ කථාවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මා සභාගත* කරනවා. ස්තුතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක  අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය පිළිබඳව එදා 
පශ්නයක් මතු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහට පිළිතුරු ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බවත් මා පකාශ කරනවා.  

 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 

“That for the purpose of the proceedings of the current session, 
Standing Order No. 30 of Parliament shall operate with substitution 
of the words 'one hour' for the words 'half an hour' ”. 
 
 
 

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

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
කෂි බුණ්ඩා ශී ලංකා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
கஷி ண்டா ஸ்ரீ லங்கா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
KASHIH BUNDA SRI LANKA FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 

"කෂි බුණ්ඩා ශී ලංකා පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත  සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

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

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

ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற் 
காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු, අංක 1 සිට 7 දක්වා. ගරු රවි කරුණානායක 

අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, අංක 1 සිට 7 දක්වා සියල්ලම එකවර 

ඉදිරිපත් කරන්නද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත : 
ෙයෝජනාව 

உள்நாட்  திைறேசாி உண் யல் கட்டைளச் 
சட்டம் : தீர்மானம் 

LOCAL TREASURY BILLS ORDINANCE: 
RESOLUTION 

 

 

[අ.භා. 2.23] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන්  ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙමයට ෙපර ෙයෝජනාව මඟින් අවසර ෙදන ලද මුදලට වැඩිමනත් 
වශෙයන් රු. 400,000,000,000කට ෙනොවැඩි මුදලක් ශී ලංකාෙව්දී                   
ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීෙමන් ණයට 
ගැනීමටත්, එම කාර්යය සඳහා (417 වන අධිකාරිය වන) ෙද්ශීය 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනෙත් 2(1) වැනි වගන්තියට යටත්ව අවශ්ය 
සියලුම අවසර මුදල් ඇමතිතුමාට දීමටත්, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය 
කරයි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු කථානායකතුමනි, 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් 
පනතත්, 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනතත්, 
2009 අංක 9 දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනතත්, 2006 අංක 
13 දරන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු පනතත්, 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු 
ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතත්  මුල් ෙකොට ෙගන සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත් ගැන  සහ මුදල් පනත් ෙකටුම්පත ගැන මා අදහස් 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා ෙම් රෙට් 
අලුත් පජාතන්තවාදයක් ඇති වුණා. එවකට හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙවනුවට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා අ ෙප් රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණා. ඊට පසුව 
අෙප් රෙට් අගාමාත්යවරයා  වශෙයන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව 
පත් කරලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් බිහි වුණා. අද ෙම් 
කථා කරන අවස්ථාව වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පිරිසක් එක්ක ජාතික ස්වරූපයකින් 
ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන විට  මාස 11ක් තුළ රෙට් ආර්ථිකය 
ෙබොෙහෝ දුරට ෙදෝලනය ෙවලා තිෙබනවා. අපි ලබා ගත් ආර්ථිකය 
ෙලෙහසි පහසු ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. කඩා වැටුණු, ඝාතනයට 
ලක් වුණු ආර්ථිකයක් තමයි අපි භාර ගත්ෙත්. ෙමහි යම් තැන්වල 
වාසිදායක තත්ත්වයන් තිෙබනවා වාෙග්ම, අවාසිදායක 
තත්ත්වයන්  ඊට හුඟාක් වැඩි බව  නැවත මතක් කරන්න අවශ්ය 
නැහැ කියලා මා හිතනවා.  නමුත්  අතීතෙය් ෙද්වල්වලට ෙහණ 
ඉල්ලන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ෙපන්වා දීම තමයි අප සතු කාර්ය භාරය 
වන්ෙන්. අපි අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 
29වැනි දායි. එවකට පැවැති බහුතර විපක්ෂය නිසා  ඒ අවස්ථාෙව් 
දී අපට ෙම්ක සම්මත කර ගන්න හැකියාව තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි ෙමය ෙමෙතක් පරක්කු වුෙණ්. එෙසේ පරක්කු වුණත්, අප 
පකාශ කළ ආකාරෙයන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය  නිවැරදි මට්ටමට 
ෙගන ඒම සඳහා අද ෙමය සම්මත  කර ගැනීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.   

අෙප් රජය බලයට පත් ෙවලා දවස් 21කින් ඉදිරිපත් කළ අතුරු 
අය වැෙය් යම් විෂමතා තිෙබන්නට පුළුවන් කියන එක ගැන මා 
ඉතාමත්  ඕනෑකමින් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනවා. නමු ත් ඒවා 
සංෙශෝධනයට ලක් කරලා රටට උපරිම වාසියක්, අවම හානියක් 
වන විධියට තමයි අප ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. තව දවස් 

35කින් අෙප් නව රජෙය්  පථම අය වැය ඉදිරිපත් කරනවා. එය  
දීර්ඝ සැලැස්මක් සහිතව අවුරුදු 10ක, 15ක ඉදිරි දැක්මක් සහිතව 
ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් වනවා වාෙග්ම අවුරුදු ෙදක තුනක 
cycle එකකින්  ඉදිරිපත් කිරීම  ෙයෝග්ය ෙලසයි අප සලකන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් රෙට් පාලනය භාර ගන්නා 
අවස්ථාව වන විට ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණු අය වැය හිඟය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.88යි. එනම් රුපියල් බිලියන 
512යි. අපි එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.66කට අඩු 
කරලා, එෙහම නැත්නම් රුපියල් බිලියන 498කට අඩු කරලායි 
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කෙළේ.  එවකට තිබුණු ආදායම් පරතරය - 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ආදායම් අඩු වීම්,  වියදම් වැඩි වීම්, ඌනතා - 
පැත්තක තියලා අපි අලුත් අදහස ් ටිකක් ඉදිරිපත් කළා. ඡන්දය   
අවසථ්ාෙව් දී ජනතා හිතවාදී ෙයෝජනා කිහිපයක් අප ඉදිරිපත් කළා. 
අප ඒවා කියාත්මක කරන්නට බැඳී සිටිනවා. ඒවා පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනට කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය වියදම දැනටමත් දරලා 
ඉවරයි. නමුත් ආදායම නීතිගත කරන්න අපි දැන් තමයි අවසථ්ාව 
ඉල්ලන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අවසථ්ාෙව් දී අපි ෙයෝජනා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
17ක්, 18ක්ව තිබුණු ෙම් රෙට් ආදායම  භයානකකාරී තත්ත්වයක් 
තුළ සියයට 10.5කට අඩු ෙවමින් පැවතීම නිසා  වියදමක් දරන්න 
කිසිෙසේත්ම හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ, සාෙප්ක්ෂ ආදායම් වැඩි 
කර ගැනීමක් නැතිව. ඒ වැඩි කර ගන්න හදන ආදායම පිළිබඳව 
තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි විවාද කරන්න අදහස් 
කරන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි 

කර ගන්ෙන් ඒ කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙයෝජනා, ආදායම් උත්පාදන කම ඇති කරන්න පුළුවන් මාර්ග 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ඇතිව නීතිගත කරන්නයි. සුපුරුදු පරිදි 
අපට යම් වියදම් දරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ආදායම වැඩි කර 
ගැනීම තුළිනුයි. ආදායම් ෙහොයන්න පුළුවන් මාර්ග ගණනාවක් 
තිබුණාට, ෙගවන්න පුළුවන් අයෙගන් බද්දක් අය කරන එක 

675 676 
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තමයි වඩාත් ෙයෝග්ය වන්ෙන් කියන එක අපි සැලකිල්ලට ගත්තා. 
නමුත් ෙමෙතක් කාලයක් කර තිෙබන්ෙන් පහසුම තැනින් ආදායම 
උපයන එකයි. ඒ නිසා අප ෙම් කමය ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කළා. 
පළමුෙවන්ම අපි Super Gain Tax  එක ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙම් 
බද්ද ඉදිරිපත් කෙළේ, රුපියල් බිලියන 95ක විතර විෂමතාවක් 
තිබුණු නිසයි. යම් ෙකොම්පැනි කිහිපයකට පමණයි ෙම් බද්ද අදාළ 
වන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව මා නැවත වතාවක් ගරු සභාවට වග 
කීමකින් යුතුව පකාශ කරන්න කැමැතියි, ෙම්ක එක් වතාවක් 
පමණක් ෙගවිය යුතු බද්දක් බව. යම් කිසි ආදායමක් උපයාෙගන 
තිෙබන අයෙගන් සුළු ෙකොටසක් ලබා ගැනීමට, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් කරන කාරුණික ඉල්ලීමකුයි ෙම් බද්ද පැනවීම 
තුළින් කරලා තිෙබන්ෙන්. ලැෙබන ආදායම ෙබෙදන ෙකොට 
සියයට 99ක් ෙනොෙවයි, සියයට 1ක් බදු අය කර ගන්න අවශ්යතාව 
තිෙබනවා කියන එක තමයි අපි ෙමතැන මතක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොම්පැනි 25ක්, 30ක් පමණ ෙම් Super Gain Tax 
එකට ලක් ෙවන විධියටයි  ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වන්ෙන්. 
රුපියල් බිලියන 65ක්, 70ක් විතර, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
7,000ක් විතර අපි ඒෙකන් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙකොම්පැනි කීයකින්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොම්පැනි 35ක් විතර ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් බද්ද  නැවත 

වතාවක් අය ෙනොකරන බද්දක් විධියට අය කර ගැනීම ගැන 
ඒෙගොල්ලන් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා කියලා මා 
නැවතත් මතක් කරන්න කැමැතියි. බැංකු ෙබොෙහොම සතුටින් ඒක 
පිළිෙගන තිෙබනවා. එවකට තිබුණු විෂමතා, අඩු පාඩු, ඌනතා 
පියවිය හැකි කටයුත්තක් ෙලසයි අපි ෙමය ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. 
ෙමය ෙකොටස් ෙදකක් ෙලස නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නට මා අදහස් කරනවා. බද්දක් වශෙයන් ෙගවන්නත් 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් එය අෙප් බැංකු ක්ෙෂේතයට ලබා 
ෙදන්නත් පුළුවන්. එතෙකොට ඒ ෙකොම්පැනිය අපට බදු ෙගවන්නට 
ඕනෑ නැහැ. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටියක් බදු ෙගවන්නට 
තිෙබනවා නම්, ඒ ෙවනුවට ණයක් ඇති කරලා සියයට 7 බැගින් 
රජයට ෙදන්න කියන මතය අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  
එතෙකොට ඒක අඩුෙවන්ෙන් ෙකොම්පැනිෙය් profit එෙකන් 
ෙනොෙවයි. අලුෙතන් ණයක් ඇති කරලා, එයින් සියයට 6.5ක ෙහෝ 
7ක මුදලක් අපට ලබා ෙදන්න කියන මතයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, රුපියල් බිලියනයක් තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග් 
නවගුණයක මුදලක් ඒ ණය පමාණෙයන් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ඒ මුදල ෙකොම්පැනිෙය් profit එෙකන් අඩු කරන්ෙන් 
නැතිව සියයට 10 කට ෙනොෙවයි,  සියයට 6.5ක් ෙහෝ 7ක 
පමාණයකට රජෙය් ණය ගන්න පුළුවන්  හැකියාව ඇති කරන්න 
පුළුවන් කියන එක තමයි ෙමම ෙමතැන ෙයෝජනා කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට අපි ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ 
අයට අවස්ථාව ෙදනවා. සමහරුන් හිතන්නට පුළුවන්, අපි ෙම් 
ෙයෝජනා ෙද්ශපාලන අරමුණකින් ඉදිරිපත් කළාය කියලා. ඒ 
අදහස නැති කරලා  සුහදතාවක් ඇති කරන්නයි අපට අවශ්ය 
වන්ෙන්.  

We want to create a more business-friendly 
atmosphere. So, this is the reason why we are giving this 
option to the banks. This is only related to the banks 
because they can create it ten times over. So, instead of 
paying Rupees one billion, we tell them, “Okay, you 

create it nine times over and lend it to the Government for 
our Capital Expenditure at 6.5 to 7 per cent - which we 
are now borrowing at 9 to 10 per cent." So, we are giving 
them an opportunity - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
One of the complaints is that they were not consulted 

and their self-respect was infringed by this sudden 
imposition. I agree that you had only less than a month to 
do these things, but, it would have been better if there was 
consultation, so they would have felt that they were not 
being penalized.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Member, being an experienced former Minister 

you know that it is sometimes difficult to discuss certain 
matters, because only the Cabinet is  privy to certain  
decisions. Coming from the business sector, I certainly 
will not do anything that is injurious to the business 
sector. But, it is our duty to ensure that there is revenue 
before the expenditure is made and it is done in a 
financially disciplined manner. We are basically- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I am not criticizing, what I am saying is that we 

should now have a rapprochement, have a dialogue, and 
whatever misunderstandings that had been there in the 
past must be cleared up. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is no misunderstanding at all. They very well 

understand where we come from. We inherited an 
economy that is virtually impossible to go forward.                     
I guess everybody was expecting a crash at any moment. I 
mean, you saw people walking out of the debt market.  
They walked away the moment they saw that the 
Government was in a little bit of  a vulnerable situation. 
The stock market is not the barometer of the economy, 
but certainly it is a reflection of  the general perception 
that is there. So, it is our duty to ensure that everybody 
invests in these institutions and they are guided and 
protected and there is no way to bandage the economy 
anymore.  We must build the economy in a wholesale 
manner and you would see it in a full-term basis  in the 
Budget that will be presented on the 20th of November.   

So, at this particular moment, I am telling the banks 
that this is a sense of creation.  Instead of you paying - 
roughly we expect Rs. 35 - 40 billion coming from the 
banks - we are giving the opportunity back to them. You 
can create it nine or ten times over and give it back to the 
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Government at six to seven per cent. This  is a fact we 
will  negotiate, so that they will not lose out. This came 
from one of the bankers and I appreciate their suggestion.  
We, as a Government, are committed to certain costs that 
have been put on us, which  are not wanted by us and we 
can use this source of funding for that purpose.  

But, certainly, there are some other big companies that 
do not have money creation opportunities like the banks. 
So, we call upon them also to ensure that this is not 
written off from this year’s accounts, but it is written off 
as a note to the  previous year's accounts, because there is 
no way you have a sensational accounting system, and if 
required, we will ensure that this is an accepted practice 
and instruct the Standard Accounting Practice that it be 
complied with. We do not want in any way adjustments 
made to this year’s accounts because that has no 
reflection at all. It is a note to the previous year's 
accounts, so that you basically have no major problems.  

Now there are suggestions that are coming in and we 
are open for suggestions. We are keeping  this area very 
open.  If it is helpful to them and they say, “Okay, we will 
invest three times over,” let us take that option, because 
all we want is to ensure that we develop the economy. As 
regards the creation of jobs, ensure that you basically  
take on the lagging areas. Those are the areas that we 
want to address. All we want is to re-cycle the fund. So, if 
they basically take it on to  the areas that we like the 
investments taking place - lagging areas that we have 
proposed - like the North and the East,  areas that are 
having under-employment problems, that is exactly what 
we want.   

So, let me very categorically mention again that this is 
a statement for interpretation, which ensures that  an 
opportunity is given for them to use it in the way they feel 
best for the economy. If they feel employment generation 
is possible with the tax we have imposed, they can go 
ahead and do that. You create jobs, we will set the 
standards; but ensure that is done in a good spirit because 
we are extending you our hands.  But, once again, I was 
disappointed with some of the companies that pretended 
to be paying this and stopped certain payments. We will 
look into those companies. There is no right to deprive 
hardworking employees of any money due to them. There 
are two or three corporate companies that said, "Sorry, we 
are not going to pay your bonus this year because of this 
impact." We will be looking into those companies and see 
how the decision-makers of those companies have done. 
If they have got bonuses and deprived their employees of 
that saying this happens due to a Government imposition, 
I think that is very unfair. We call upon them, if they had 
a wrong interpretation to correct it now. Our intention is 
to develop the economy and through that growth the 
benefits will percolate to the people.  

This is the reason why we brought in this Super Gain 
Tax. So, we are basically looking at collecting Rs. 70 - 90 
billion. Now, the reason I am being so nebulous is that 
there is no exact calculation methodology in the Inland 
Revenue Department. The files that have been there are 
in a very poor state. I do not understand as to how the 
system has been functioning there. It seems that 
information was not maintained deliberately. That is the 
reason why the total revenue to GDP is going down so 
drastically. But, I would say with all happiness, that by 
the 1st of January 2016, we will be modernizing the 
entire accounting system. It will be more electronic-
oriented. Your National Identity Card will be used as a 
base where everything will stem from that. That will be a 
focal point. From the time you are born, you will be 
having this designated number and all transactions that 
will be  made in the country would be done through that. 
So, that revolutionary approach will certainly help us to 
collect more revenue, reduce cost, as well as target  areas 
where subsidies are needed.  

Then, the next levy we intend to bring  in is the 
Betting and Gaming Levy. It was our concerted effort to 
target Rs. 1,000 million - Rs.1 billion - from casinos that 
are operating. Now, these are being practised in the 
breach.  Unfortunately, there are no laws governing that.  
As a result, they practise it and when the question comes 
about, “Why is official approval not given?" then, there is 
dichotomy that prevails. I guess that owing to the 
seriousness of the political ramifications, the approach to 
this has to be looked at from a completely different point 
of view. So, we will spell this out in the Budget as to how 
this industry has got to go, because it is unfair for the 
Government to collect money and put the people who are 
paying it into jeopardy as well. Either we collect it or we 
do not collect it. I guess that needs to be clearly spelt out. 
So, that would be a decision of the Government and I do 
not want to make a singular approach to that. So, we will 
give a very clear statement on that. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Minister, your approach is right, because this 

contribution is not going to help anybody.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, nobody. So, I guess we need to have a discussion 

with all religious leaders and all parties and then come to 
a  conclusion as to what has got to be done, because that 
is the way forward. Then, you will know what the 
Government policy would be on this.  So, until such time, 
we charge Rs. 1,000 million - Rs. 1 billion -  per casino. 
This is effective from April onwards. It is payable with 
immediate effect for this year.  

679 680 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 20   

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Minister, do you think that is a practical thing?   

Are you confident that you will get this money?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Well, we looked at past practices, Hon. Member. 

When it was an increase from Rs. 5 million to Rs. 200 
million, nothing happened - they paid  it. And, at that 
time, the economy was in a very low level. So, that 
increase was a dramatic 500 times over. We are only 
making it five times over. So, on the scale of how it 
happened. -[Interruption.] Magnitude is there. But, the 
economy has also grown in the same proportion. When 
the per capita income was US Dollars 800, it was 
increased to Rs. 200 million. Now, it is US Dollars 3,600. 
So we increased it proportionately. Hon. Member, if you 
ask my honest opinion, I would say, “Yes, it is payable, 
but whether it is doable  is a different question".  But it 
has to be paid. There is no question about it. Either they 
do it or they close it. I would say that there is a huge 
opportunity . So, let us get the Government policy coming 
in, because I do not want to stand in that and after that is 
known, we will  ensure that it is effective.  So, I call upon 
all of them not to practise in the breach. The Government 
institutions are there to ensure that you comply with  this. 
This money is not going anywhere, not to anybody’s 
pockets. ෙම්වා කාෙග්වත් සාක්කුවලට යෑමක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා 
යන්ෙන් අහිංසක, අසරණ අයෙග් පඩි වැඩි කිරීමට, කිරි පිටි මිල 
අඩු කිරීමට ගිය මුදලට,  සීනි මිල අඩු කිරීමට ගිය මුදලට, ඉන්ධන 
මිල අඩු කිරීමට ගිය මුදලට.  අන්න ඒවාට තමයි අපි ෙම් මුදල් 
පාවිච්චි කරන්ෙන්.   

මම නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් මන්තීවරුන්ට මතක් 
කරන්ෙන් ෙම් රට ෙගන යන්න අවශ්යව තිෙබන්ෙන්  ජනතාව පත් 
කර ඇති ආණ්ඩුවකින් මිසක් උසාවිෙයන් ෙනොවන බවයි. අපි 
ෙමතැන කිව්වාම රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙසොයා ගන්නවා කියා, 
අරක්කු හදන distillery company එකකින් රුපියල් මිලියන 
200ක් ගන්න යනවායි කියා, උසාවිෙයන් නැවත ඒ නීතියට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අර්ථ කථනයක් ෙදන්න යනවා නම් එයින් 
ෙබොෙහොම අමාරු තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  ෙම් තත්ත්වය තමයි 
අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි කියපු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලාම වියදම 
දරනවා.  හැබැයි,  උසාවි ගිහින් අවුරුදු ගණනාවක් ගියාට පසුවයි 
ආදායම එන්ෙන්.  

ෙබොෙහොම සරලව කියනවා නම්, අපි, පුවක් අපනයනය 
කරන්න තීන්දු කළා. ඒ අපනයනය සම්බන්ධෙයන් අපි කිව්වා,  
"ෙම් පුවක් අපනයනෙයන් තඹ සතයක් ෙම් රටට ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් අපි ෙමයින් යම් විධිෙය් මුදල්  පමාණයක් ලබා ගනිමු." 
කියා. කන්ෙට්නර් ගණනාවකට මුදලක් නියම කළා. ෙම්ක මාස 
ෙදකක් කියාත්මක වුණා. ඊට පසුව අපනයනකරුවන් රජෙය් 
නිලධාරින් සමඟ එකතුෙවලා උසාවියට ගිහින් ඉල්ලීමක් කළා, 
නැවත එළියට ගන්න. අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් 
රටක් ෙම්. අපි  ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් බද්දක් පනවා,  ඒ 
බද්ද ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ උසාවියට ගිහින් ෙගවපු එක නැවත 
ආපසු ෙගවන්න කියන තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතින්, කවුද ෙම් රට පාලනය කර ෙගන යන්ෙන්? උසාවියද, 
ආණ්ඩුවද?  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා නීතිය සංෙශෝධනය කරන්න ෙකෝ.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සංෙශෝධනය කිරීමට තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අපි- 

[Interruption.] I know that. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙව්  ඉඳන් 
දැන්  පටන් ගන්ෙන්. ෙම් වාෙග් පශ්න තමයි අපට තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Rule of the jungle!  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Rule of the jungle තමයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්න තමයි  

අපට තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව්  කරුංගා ෙවෙළඳ 

ෙපොෙළේ අපට  ලැබිලා තිෙබන අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ෙගන 
ආණ් ඩුවට යම් මුදලක් උපයා ගැනීමට දරන පයත්නය 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි  ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. දැන් මතු ෙවලා 
තිෙබන පශ්නය නම්, අපි ආනයනය කරන ලද කරුංගාත්, 
ලංකාෙව්  කරුංගාත් අතර පමිතිෙය් ෙවනස්කමක් තිබීම. ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනය කරන කරුංගාවලට තමයි ඉන්දියානු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  
ඉතා ෙහොඳ අවස්ථාවක් තිෙබන්ෙන්. අපි ඉන්දුනීසියාෙවන් 
ආනයනය කරන කරුංගා ලංකාෙව් නාමෙයන් අපනයනය කිරීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන ඇති වුණු ගැටලුවක් තිෙබනවා. කරුංගා  පිට 
රට යවන අයත් සමඟ අපි කළ  සාකච්ඡාවකදී ඔවුන්ෙග් අදහසක් 
වුෙණ් එයින් ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත කරුංගාවල ගුණාත්මකභාවයට 
විශාල ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා කියායි.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අමූලික ෙබොරුවක්. ඔබතුමා කථා කර 

තිෙබන්ෙන් හරි උදවිය සමඟ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒෙක් සැබෑ 
තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙකොම්පැනි ෙදකක් තිබුණා. ඔවුන් අවුරුදු හයක් 
තිස්ෙසේ තඹ සතයක්වත් රටට  ෙගවන්ෙන් නැතිව ලංකාෙව් නම 
පාවිච්චි කර වියට්නාමෙයන්, මියන්මාරෙයන්, කාම්ෙබෝජෙයන්, 
ලාඕසෙයන්, ඉන්දුනීසියාෙවන් ෙගනාපු පුවක් පිට රටට යැව්වා. 
රටට තඹ සතයක් නැතිව පුවක් පිට රට යවන එෙක් තිෙබන 
වටිනාකම ෙමොකක්ද, ලංකාව ආරක්ෂා කරන්න? අප ෙමහි වාසිය 
දැක්කා. ෙමතැනින් මිලියන 1,000ක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. තඹ 
සතයක් කා ටවත් යන්ෙන් නැහැ. රටට ආදායමක් ලැෙබනවා. 
ලැෙබන ආදායමට නමක් සමඟ ෙසල්ලම් කරන්ෙන් නැහැ. අප 
දැන් වුණත් ෙම් ගැන වැඩිය සද්ද කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද? 
අපට ඕනෑ ෙදයක් අපනයනය කරන්න පුළුවන්. අප සතුටින් 
අපනයනය කරනවා. හැබැයි, අපනයනය කරන්ෙන් ලංකාවට ලැබී 
තිෙබන කීර්ති නාමය සමඟයි. [බාධා කිරීමක්] අන්න ඒක තමයි, 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි. ඒක පශ්නයක්. ෙම්ෙක් brand 
එෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. Value addition එකක් ෙවනවා. 
නමුත්, එෙහම වන්ෙන් නැති ඒවා එවන එක තමයි තිෙබන 
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පශ්නය. අද අෙප් රටට කන්ෙට්නර් එකක් ඇවිත් ඒක පැෙයන් 
ෙවන රටකට යනවා නම් ෙම ෙහදි කරන  value addition එක 
ෙමොකක්ද? ෙමන්න ෙම්ක නිසා තමයි ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ප ෙව්ශෙමන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, මම අපනයන ක්ෙෂේතය ගැන දන්නා නිසා, 
ෙම් පශ්නය දීර්ඝව ෙගන යන්න කැමැති නිසා, ෙම්ෙක්  මීට වැඩිය 
කිසිෙසේත්ම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියකට කටයුතු කෙළේ. 
නමුත්, මම නැවත මතක් කරන්නම්, ෙකොම්පැනි ෙදකක් ෙම් රෙට් 
ජාතික පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත කියන 
කාරණය. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

සල්ලි විසි කර පතිපත්ති ඇති කරන ගමන ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා සිට නැති වුණා. ෙමතැන ජනාධිපති, අගමැති, මුදල් 
ඇමති ලවා, මුදල්වලට යටපත් ෙවලා, ෙර්ගුව ෙදකට නවලා 
කටයුතු කරන යුගය අවසන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ 
කාරණයත් සමඟ තමයි මම ෙමතැනදී මතක් කරන්ෙන්, ෙම්වා අප 
අපනයනය කරන්න ඕනෑ බව. එයට පුළුවන් තරම් අෙප් 
සහ ෙයෝගය ෙදන්නම්. නමුත්, ෙගවන්න තිෙබන ෙද් කරුණාකර 
අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙගවන්න. එච්චරයි අපට අවශ්ය 
වන්ෙන්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව නිසායි 
මා ෙම් ෙදය කියන්ෙන්. ෙමය කිසිෙසේත්ම ෙම් කාරණයට අදාළ 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ වුණත්, මම ෙමය පාවිච්චි කර ෙමොනවාද 
කරන්න තිෙබන්ෙන් කියා උසාවියත් දැන ගන්න ඕනෑ. 
එතුමන්ලාෙග් පඩි ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් එකතු කරන ෙද්වල් 
තුළින්. ඊට පසුව අපට අභිෙයෝග කරනවා ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බස් රථ අමතර ෙකොටස් ෙගන්වීම පිළිබඳව 

මම ඔබතුමාෙගන් යමක් අහන්නද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකක්ද ගරු මන්තීතුමනි? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලංගමයට බදු රහිතව අමතර ෙකොටස් ආනයනය කිරීෙම් 

හැකියාව තිබුණා. ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගි කරෙගන යම් 
ව්යාපාරයක් එතැන සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය දා ෙර්ගු 
අධිකාරි විසින් එය වටලා  යම් ෙතොරතුරු පමාණයක් ෙහොයාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සිදුවීම පිළිබඳව ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහොඳ පශ්න අහන්ෙන් තමන්ෙග් ෙද් 

ඉෂ්ට කර ගන්න ෙන්. මට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම්කයි. ඔව්, 
මා හිතන විධියට එය විවෘත කරන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යම් විධියකින් ආනයනය කර තිෙබනවා. මිලියන 1,100ක් බස් 

එකකට වැඩිෙයන් ෙගවලා ඒ ෙද්වල් ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා.  
නීතිය ඉදිරිෙය් ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන නිසා මට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙකළින්ම කියන්න බැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් මාධ්යවල ඒ සිදුවීම ගැන විවිධ වාර්තා පළ ෙවනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නමුත්, ඒක සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි ෙම්ක තිෙබන්ෙන්. 

අනිවාර්යෙයන්ම ඒ බස් ආනයනය කර තිෙබන එකට අධික මිලක් 
ගිහින් තිෙබනවා. ඒකට ඉන්දියාෙවන් කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ඔව්. අප ෙගවා තිෙබනවා. ෙගවා තිෙබන්ෙන් ෙම් ඇමතිවරෙයක් 
කිව්ව නිසායි. ඒකත් නම් සමඟ දීලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
ඇමතිවරයා, ෙමන්න ෙමෙහම, ෙල්කම්ට ෙමන්න ෙම් අයට 
ෙදන්න කියා තිෙබනවා. ඒ උදවිය ඒක සාක්ෂි සහිතව ෙර්ගුෙව්දී 
කියා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතාම අසික්කිත තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් නම සම්පූර්ණෙයන්ම නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. අමතර ෙකොටසව්ලට ෙගවා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි 
ෙකොම්පැනිෙයන්ද, එෙහේ සිටින Financial Controller පකාශයක් 
කර තිෙබනවා. වැඩි කල් යන්න ෙපර ඒවාත් ෙබොෙහොම පසිද්ධිෙය්  
එළිදරවු ෙව්වි. ඒවා හංගන්න ෙදයක් නැහැ. හංගන්න ඕනෑත් 
නැහැ. එය කිසිෙසේත්ම ෙම් ආණ්ඩුවට අදාළත් නැහැ. ගිය 
ආණ් ඩුෙවන් වුණු ෙදයක්. ෙමතැන අපට ෙපෞද්ගලික වාසි ගන්න 
ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ෙම් විස්තර පළ කර තිෙබන websites ෙම් 
සිද්ධිය ඇල්ලුවාට පසුව පළ කළා රවි කරුණානායක ෙම්වා 
කරනවා කියා. අප ෙම්වා පිරිසිදු කරන්න ෙම්වා විවෘත කරන 
ෙකොට ඒවා කරන උදවිය තමයි ෙම්වා දමන්ෙන්.  එතෙකොට 
එතැනට යන්ෙන් නැතිව ෙවන තැනකට ෙන්, ඒ සද්දය යන්ෙන්. 
ඔන්න ඔය වාෙග් ෙද්වල් තමයි වන්ෙන්, අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
ඔබතුමා දැන් කාරණයක් කිව්වා. ෙම් උසාවිවලට පඩි 

ෙගවන්ෙන් අපියි, ඒ නිසා උසාවිෙය් අෙප් කටයුතුවලින් ලැෙබන 
ආදායම් අපට අහිමි කරන්න එපා කියා. ඒක දැන් තමුන්නාන්ෙසේ 
බරපතළව කිව්වා ෙන්. නැත්නම් ආණ්ඩුව කියන හැටියටද 
උසාවියට තීන්දු ෙදන්න වන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ඒක ළාබාල විධියට සලකනවා නම්, උසාවියට රට 

පාලනය භාර දීලා, අපට ඕනෑ විධියට උසාවිය කියන ෙදයින් 
යන්න පුළුවන් ෙන්.  "බදු වැඩි කරන්න එපා, නමුත් පඩි සියයට 
සියයක් වැඩි කරන්න" කියා උසාවිය කිව්ෙවොත්, ෙකොෙහොමද 
ෙගවන්ෙන්? අෙප් රෙට් මූල්ය පාලනය සම්පූර්ණෙයන් සිදු 
වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුයි. අපි ෙමතැනදී අදහස් ඉදිරිපත් 
කරනවා. උදාහරණයක් විධියට රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි 
කිරීම ගනිමු. අපි උසාවියට කියන්ෙන්-  

683 684 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ තර්කය වැඩිදුර ෙගන යන්න බැහැ. 

ෙමොකද, උසාවිය දකින්ෙන් අප සම්මත කරන නීතියි. ඒ නීතිවල 
යම්කිසි අඩු පාඩුවක් - loophole එකක් - තිෙබනවා නම්, අදාළ 
පාර්ශ්ව එයින් වාසිය ගන්නවා. එෙහම නම් අෙප් යුතුකම වන්ෙන්, 
foolproof නීති ෙගන එන එකයි. ඒ ඒ අමාත්යාංශවල වගකීම 
තමයි ඒ ආකාරෙය් නීති ෙගෙනන එක.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා, කාරණය ෙම්කයි ෙන්. අපි 

උදාහරණයක් විධියට, රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කිරීම ගනිමු. 
එෙහම වැඩි කරන්න අපට ආදායමක් ඕනෑ. අපි ඒ ආදායම 
ජනතාවට බරක් ෙනොවන විධියට ෙසොයා ගැනීම සඳහා 
තැබෑරුම්වලින් සහ අරක්කු නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් අය කරන 
බද්ද වැඩි කරනවා. ඒ අය ආණ්ඩුවට බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
අරක්කු නිපදවන ෙකොම්පැනි 24ක් තිෙබනවා. ඒවා අතරින් හතරක් 
විතරයි බදු ෙගවන්ෙන්. එෙසේ ෙගවන්ෙන් නැති නිසා අපි කියනවා, 
කරුණාකර උසාවිය අපට උදවු කරන්න කියලා. අෙප් අදහස 
ෙබොෙහොම පිරිසිදුයි. අපි එක ෙකොම්පැනියකින් රුපියල් මිලියන 
200ක්-  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගමැතිතුමා ඒකට උත්තරය අද කිව්වා ෙන්. ෙමහි අඩු පාඩුවක් 

තිෙබනවාය කියලා උසාවිය ෙපන්වා දුන්ෙනොත්, අලුතින් 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. උසාවියට කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, "ෙම් ආණ්ඩුව කියන හැටියට උසාවිය වැඩ කරන්න" 
කියලා. එෙහම වුෙණොත්, ඒක ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවනවා.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, උසාවිය කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් අපි 

ෙබොෙහොම නම්යශීලිව කටයුතු කරනවා. අපි දැන් වියදම දරනවා. 
බදු වැඩි කරලා ආදායම ෙසොයන්න අපි අෙප්ක්ෂා කර තිෙබනවා. 
ආදායම නවත්වලා වියදම කරෙගන යනවා. ඒ ෙදක අතර පරතරය 
ෙගවන්ෙන් කවුද? එහි විෂමතාවක් තිෙබනවා නම් ආෙයත් 
ෙවන්ෙන් ජනතාවට බදු ෙගවන්නයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් තවත් විනාඩි තුනක 

කාලයකුයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් උසාවිය 

කිව්ව ෙද්ත් අහන්ෙන් නැතිව, හිටපු Chief Justice ෙමෙහේට 
කැඳවලා දවසින් එළවා දැම්ෙම්? ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි අගය කරනවා. 
[බාධා කිරීම්] මා ඒ කිව්ව ෙද් නැවත සංෙශෝධනය කරන්ෙන් -
[බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් අප තීරණය කළ යුතු වන්ෙන්, 
ජනතාවෙග් සල්ලි නැවත ජනතාවට ෙබදා ෙදන්ෙන් ෙකොයි 
විධියටද කියන එකයි. ෙමය එක්ෙකනකුෙග් ෙදෙදනකුෙග් 
සාක්කුවලට යන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපි එක් තැනකින් ආදායම ලබා 

ගන්නවා; වියදමක් ඇති කරනවා. ඒ ආදායම හිඟයක් නැතිව 
ජනතාවට නැවත ෙබදා ෙදනවා. කරුණාකර අපට ඒ සඳහා උදවු 
කරන්න. ෙමයින් කියා නැහැ ෙන්, ෙමය ජීවන වියදමට බලපාන 
ෙදයක් කියලා. ෙමහි තිෙබන්ෙන්, යම් ෙකොටසකට -අරක්කු 
නිෂ්පාදකයන්ට සහ තැබෑරුම් හිමියන්ට- විතරක් බලපාන ෙදයක්. 
ෙමය කාටවත් හිරිහැරයක් වන්ෙන් නැති ෙදයක්. ඕනෑ නම් ගිහින් 
ෙබොන්න; අවශ්ය නැත්නම් ෙබොන්න එපා. නමුත් එමඟින් ලැෙබන 
ආදායම පඩි ෙගවන්න අත්යවශ්යයි. අන්න එයයි ෙමහි තිෙබන 
ෙවනස.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් එය නවත්වන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය ගන්න මම කැමැති නැහැ. 

නමුත් ෙමතැන ගැඹුරු පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි නීති සම්පාදනය 
කරනවා. ඒ නීතිවල යම්කිසි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා කියලා 
යම්කිසි පක්ෂයක් උසාවියට යනවා කියා සිතමු.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 කියන කල් ඉන්න. ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. උසාවිය 

කියනවා, ෙම් නීතිෙය් තිෙබන යම්කිසි දුර්වලතාවක් අනුව තමයි 
සහනයක් ෙදන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නීති හදලා ෙගෙනන්න කියනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. නීති හදලා ෙගෙනන්න කියනවා. හරියට නීතිය හදන්ෙන් 

නැතිව, හිදැස් නැති නීතියක් හදන්ෙන් නැතිව "ඔබතුමන්ලා අපට 
අකුල් ෙහළනවා" කියලා උසාවියට කියන්න අපට යුතුකමක් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කියන්න බැහැ. ෙම්ක ෙලොකු 
පශ්නයක්. ෙමොකද, නීති හරියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව, නීති 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව උසාවිෙයන් නිර්වචනයක් 
ගත්තාට පසුව  හැම අවස්ථාවකම පාෙහේ අපි ෙලොකු පශ්නයක් ඇති 
කර ගන්නවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා අපට කියන්න- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු ඇමතිතුමා, මා කියන්ෙන් ඔබතුමාට විතරක් ෙනොව මුළු 

පාර්ලිෙම්න්තුවටමයි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් 

ෙබොෙහොම විවෘතවයි. මා අහන්ෙන්, ෙමහි තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද කියලායි. අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන ෙකොම්පැනි 24ක් 
තිෙබනවා. ඒවාෙයන් ෙකොම්පැනි 4ක්, 5ක් විතරයි ෙගවිය යුතු බදු 
පමාණ ෙගවන්ෙන්. එහි base එක වැඩි කරන්න අප ඒ හැම 
ෙදනාටම කියනවා, රුපියල් මිලියන 200කට වඩා ෙදන්න කියලා. 
නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මෙග් හිතවත් ගරු ඇමතිතුමා, පශ්නයක් ඇති ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් අෙප් නීතිෙය් යම්කිසි නිර්වචනයක් අනුව ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට ෙපෙනනවා, ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය එකම ෙදය, ෙම් එන්න 

තිෙබන ආදායමත් නැති කිරීම බව. කමක් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එය උසාවියට භාර ෙදමු. ඔය කියන විධියට අප මින් පසු 

අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාට පසුව, අපි ඒ අය වැෙයන් රෙට් 
අභිවෘද්ධිය පිණිස යම් කරුණක් ඉදිරිපත් කෙළොත්, උසාවිය එය 
සම්පූර්ණෙයන් අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්, නැහැ ෙමය අය 
වැය කියලා. කැබිනට් එෙක් තීන්දුවක් ගත්තාට පස්ෙසේ 
අර්ථකථනය කැබිනට් එකටයි භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා, එය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. 

කැබිනට් එෙක් තීරණය අපි යවනවා Legal Draftsman ෙවත. 
Legal Draftsmanෙග් එකඟත්වය මත - [බාධා කිරීමක්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමය ඔබතුමන්ලාෙග් සුපුරුදු ෙද්ශපාලනයයි. කුහකකම 

ෙහළිදරවු වීම තමයි ෙමමඟින් ෙපෙනන්න තිෙබන එකම ෙදය.             

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்)  
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩි 10ක් ලබා 

ගන්නවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, කාෙගන්ද ෙව්ලාව ලබා ගන්ෙන්? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ලබා ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක අපි 

නම්යශීලීව ෙබදා ගන්නවා. ඒ පිළිබඳ කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන් ඒකයි. මම ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් කියනවා, අෙප් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
අෙප් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම අලුත් 
විධියට හිතලා, කණ්ඩායමක් විධියට හිතලා අපි ෙම්වා ඉදිරියට 
ෙගනයනවා කියන කාරණය. ඒ තුළින් අදහස් ගණනාවක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එකක් තමයි Mansion Tax එක. දැන් ෙම් 
Mansion Tax එක ගැන හුඟක් ෙද්වල් කථා කරලා තිෙබනවා. 
අපි ෙමයින් ඉලක්ක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙගවන්න පුළුවන් 
ෙකොටසක ෙගන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක පමාණයක්. යම් කාලයකට  
අපි ෙම් බද්ද ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා.  ෙම් බද්ද අපි ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් යම් වියදමක් දරන්න පුළුවන් level  එකකට. 
නමුත් ෙම් බද්ද ෙවනත් ආකාරයකට අර්ථ කථනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ඍජු පතිපත්තියක් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වර්ග අඩි 5000 
ෙනොෙවයි, දැන් වර්ග අඩි 7500කට වැඩි කර තිෙබනවා. වියදම 
රුපියල් මිලියන 150කට වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග් වුණාම 
යම් තැන්වල ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද  කරන්ෙන් 
කියන පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ඒ නිසා අපි ෙම් පතිපත්තිය ෙබොෙහොම ලිහිල් කළා. නැත්නම්  

පවුල් තුන, හතර, පහක් ඉන්න තැනක ෙමය  මන්දිර බද්දක් ෙලස 
සලකනවාද කියලා පශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා  අපි දැන් ෙම් 
පතිපත්තිය ලිහිල් කරලා විවෘත කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
කරුණාකරලා ෙගවන්න පුළුවන් සියලු ෙදනාම රට ෙවනුෙවන් 
ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 10 ෙගවන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒ බද්ද මම ෙගවනවාද කියලා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුම පශ්න කරලා තිෙබනවා. මට ඒ බද්ද අදාළ නැති 
වුණත්, මම ෙමය ඉදිරිපත් කරන නිසා අනිවාර්යෙයන් 
ඉස්ෙසල්ලාම මම එය ෙගවනවා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ෙම් සභාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. මට එය අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් මම එය ඉදිරිපත් කරන නිසා, වර්ග අඩි අර 
පමාණයද, ෙම් පමාණයද, එළියට පැනලාද, නැද්ද කියන පශ්න 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව ෙගවන්න තිබුණත් නැතත් එය ෙගවා   
ආදර්ශයක් ෙපන්වනවා කියන එක මා මතක් කරන්න කැමැතියි. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ෙගදරක් කියන එක mansion එකක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙද්ශපාලනෙය් කරන්න 
තිෙබන ෙද්වල් තිෙයනවා. Tax file එකක් නැති ෙකෙනක් 
අවුරුද්දකින් ෙගවල් හැදුවාම- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Prime Minister David Cameron tried that and it has 

become an utter failure there.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
In Sri Lanka, it is a success story.  

ඊළඟට Migration Tax  එක. දැන් ෙම් වාෙග් Migration Tax  
එකක් අපි දාලා තිෙබන්ෙන්  හැම ෙදනාටම  ලංකාවට නැවත 
එන්න කියන්නයි; කාටවත් යන්න එපා කියන්නයි. ඒ බව අෙප් අය 
වැෙයන් ෙපෙන්වි. රෙට් සියලු ෙදනාෙගන්ම මම කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ස්විස්ටර්ලන්තෙය් ගිණුම් තිෙබන අෙප් 
ලංකාෙව් අයට මම කියනවා, ඒ ගිණුම් අවශ්ය නැහැ, ඒ සල්ලි 
ලංකාවට ෙගෙනන්න කියලා. මම එදා ෙබොෙහොම විවෘත 
පකාශයක් කළා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ෙහොඳ පතිචාර 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් නැවත මම ෙම් ගරු සභාෙව් 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පිරිසිදු සල්ලි ඕනෑ තැනක තිෙබනවා 
නම්, පශ්නයක් නැතුව ලංකාවට ෙගෙනන්න කියලායි. අපි 
සුද්දන්ට බදු, bonds තුළින්  සියයට 6,7,8 ෙගවන්ෙන් නැතුව, 
අෙප්ම  කට්ටිය ෙමහාට සල්ලි ෙගනැල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ඉතිරි 
කිරීම්වලට සියයට 2,3,4 ෙගවීම කිසිම පශ්නයක් නැහැ. තමාෙග් 
සල්ලි ෙම් රටට ෙග්න්න. ස්විස්ටර්ලන්තෙය් තියන්න අවශ්ය නැහැ. 
ඒ සල්ලි සිංගප්පූරුවට ෙගනියන්ෙන් නැතුව, ඩුබායිවලට 
ෙගනියන්ෙන් නැතුව ලංකාවට ෙග්න්න කියලා මම කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, ඒ තුළින් ෙම් පුංචි ලංකාව ෙහොඳ 
මූල්ය ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පරිවර්ථනය කරන්න අවශ්යයි. This 
country is going to be a financial centre. So, let us take the 
opportunity and bring  territorial earnings into this particular 
financial centre. Why should we look at the other countries 
and say that it is happening there, but not here? ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි තිෙබන්ෙන්.  මම කාරුණිකව ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ෙමතන 
ෙම් කාරණය දැන් ෙවනත් ෙවනත් විධියට අර්ථ කථනය කරන්න 
හදනවා, "ඇයි ෙග්න්න ෙදන්ෙන්?" කියලා. නැහැ. එෙහම 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට යමු. අපි අතීතයට 
ෙහණ ගහලා අන්තිමට ෙවන්ෙන් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් හැකියාව නැති ෙවන එක විතරයි. මම කිව්වාට පසුව 
ෙසෞදි අරාබියාෙවන්, කටාර්වලින්, ෙහොංෙකොංවලින් ඉල්ලීම් 
ගණනාවක් අෙප් වාණිජ බැංකුවලට ඇවිල්ලා තිෙබන බව මම 
සතුටින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පශ්න අහන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්න අහන්ෙන් නැහැ.   
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පශ්න අහන්ෙන් නැතුව දිරිගැන්වීමක් කරනවාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. දිරිගැන්වීමක් කියලා අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. දන්ෙන් 

නැති සුද්ෙදකු ඇවිල්ලා අපට ණය දීලා අපි ෙපොලී ෙගවනවාට වඩා 
අපි දන්නා පුද්ගලෙයකුට ඒ ෙපොලිය ෙගවීම ෙහොඳ නැද්ද?   
තමාෙග් පාග්ධනය ෙමහාට ෙගනාවාම අපි ඒ ෙගන එන 
පාග්ධනයට සියයට එකක්, ෙදකක් ෙදන්නම් කියලා අපි කියනවා. 
එයින් අපට වාසියක් ලැෙබනවා. ෙම් ගැන අපි පශ්න අහන්න 
ඕනෑද, අපට පශ්නයක් ඇති කරගන්න? 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහනම් තව තවත් ඒ මාර්ගෙය්ම යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. No capital flight. ෙමහාට 

 ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙගෙනන මුදල් 
ආපසු ෙගනයන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා රුසියාෙව්ත් 
දැන් ෙවන ඒවා ෙන්; චීනෙය්ත් ෙවන ඒවා  ෙන්. කියුබාෙව්ත් දැන් 
විවෘත ෙවලා තිෙබනවාෙන්. ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන් ද, 
ඔය වාෙග් කියාත්මක වන රටක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා? 
එදා කියුබාව ගැන කථා කළා, එදා රුසියාව ගැන කථා කළා, එදා 
චීනය ගැන කථා කළා. එත් ෙමොනම ෙදයක්වත් ෙවන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. අද free flight. හැබැයි, අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. තමන් 
මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා හම්බ කරපු මුදල් ෙම් රටට ෙගෙනන, 
නැවත ෙගනයන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. ෙම් රටට ඒ පාග්ධනය 
අවශ්යයි. එච්චරයි. ෙම් තිෙබන්ෙන් අපි ෙම් රට හදන්න යන 
ගමනක්. ඒ සඳහා අලුතින් හිතන්න අවශ්යයි. අපට ලක්ෂ දහයක 
රැකී රක්ෂා ඇති කරන්න ෙවන්ෙන් ෙම් අනවශ්ය නීති - රීති තුළින් 
ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කරන 
මාර්ගයක්. ඒකට ආර්ථිකය පසාරණය කරන්න අවශ්යයි. ඒ තුළින් 
තමයි රට හදන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
You have to change that. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are changing that. ෙම් රෙට් බදු වර්ග 43ක් තිෙබනවා. 

නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 18ක් හැටියට තිබුණු බදු 
ආදායම අද සියයට 10ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඇයි ෙගවන්ෙන් නැත්ෙත්?  

බලන්න, සුරා බදු ආදායම දිහා. 2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් සුරා 
බදුවලින් ලැබූ ආදායම මිලියන 2,900යි. ෙම් කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී සුරා බදු ආදායම වශෙයන් මාසයකට මිලියන 
12,000ක් ලැෙබනවා. ෙම් වාෙග් හතර ගුණයකින් සුරා බදු 
ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමෙතක් කාලයක් ඒ හතර 
ගුණය ෙකොෙහේ ගියා ද? ඒ මුදල් කාෙග් සාක්කුවලට ද ගිෙය්? අද 
ෙම් මුදල් ජනතාවෙග් සාක්කුවලට යනවා. ඒ ආදායම පුළුවන් 
තරම් වැඩි කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. ආදායම අඩු ෙවන 
ෙකොට තමයි පශ්න ඇති ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අෙප් කටයුත්ත. ෙම් අඩු පාඩු, විෂමතා, 
ඌනතා  නැති කිරීම තමයි  මා හිතන හැටියට අ පට කරන්න 
තිෙබන එකම ෙද්.  

මා කලින් කිව්වා වාෙග් අලුත් accounting system එකක්, 
electronic system එකක්, identity card  එක මුල් කරෙගන  අපි 
ඉදිරිපත් කරනවා. මින් පසුව ඒ ෙදන සහනාධාර, ඒ ෙදන ණය, ඒ 
ෙදන බදු ඔක්ෙකොම එක කියාදාමයක් තුළින් කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය platform එක අපි හදලා තිෙබනවා. බැංකු ක්ෙෂේතයට 
කියනවා, "ලෑස්ති ෙවන්න" කියලා. හැම ෙදනාටම bank account 
එකක් තුළින් තමයි කටයුතු කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් system එකක් තුළින් තමයි අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට පුළුල් 
කරලා කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි, - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමා, පශ්නයක් අහන්නද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 3,900ක් තිෙබන්ෙන් 

ලංකාෙව් සියයට 25 ෙදනාටයි. ඉතුරු සියයට 75ටත් ඒ තත්ත්වය  
ඇති කරන්න කියා කරනවාය කියන පුවතක් ඊෙය් පුවත් පතක පළ 
ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
වගකීමක් තිෙබනවා. අපි වක බදුවලින් තමයි සියයට 58ක 
ආදායමක් ලබන්ෙන්. සෘජු බදුවලින් ලබන ආදායම සියයට 22යි. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිමය ෙවනසක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා එකක් කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා හිතන ඔය බදු කම තුළින් 

ෙනොෙවයි අපි ෙම් රට හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපි 
හිතන්ෙන් නැති තරමට බදු අඩු කරලා, ෙගවන්න තිෙබන පමාණය 
ඉදිරියට වැඩි කරෙගන යනවා. කවුරුවත් අෛධර්යවත් ෙනොවන 
විධියට තමයි අපි ෙම් ආර්ථිකය අලුතින්  හදන්න යන්ෙන්. සියයට 
සියයක් බදු වැඩි කරලා ෙම් රට හදන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න 
එපා. වක බදු වුණත් ෙගවන්න පුළුවන් විධියට පනවනවා මිසක්,  
නිකරුෙණ් ෙගවන්න බැරි මට්ටමක් පනවලා ෙමොකටද? රුපියල් 
දහදාහක වැටුපක් ලැෙබන අහිංසකෙයකුට රුපියල් විසිදාහක බදු 
ෙගවන්න පුළුවන්ද? ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි  අපට දායාදයක් 
වශෙයන් ලැබුෙණ්. අපි ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් වක බදු තමයි  වැඩි. ඒක සියයට 58ක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා හසුරවපු ආර්ථිකය ගැන ෙන් දන්ෙන්. අපි 

කරන්න යන, - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත් පතිපත්තිය යටෙත් -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි හදන ආර්ථිකය දිහා බලන්න. ඔබතුමන්ලා අපට දුන්ෙන් 

ණය බරින් දණ ගස්වපු ආර්ථිකයක්. රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 
දහදාහක් ෙගවන්න ඔබතුමන්ලාට අවුරුදු 12කින් බැරි වුණා. අපි 
එය දවස් 29න් ෙගව්වා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොලී පමාණය අඩු ෙවනවා. 

අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්ෙන් එක ෙකොටසකට, එක පවුලකට 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්ෙන් සියලුම ජනතාවටයි. 
සමස්ත රෙට් හැම ෙදනාටම ඒ පතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් 
විධියක ආර්ථිකයක් හදන එකයි අපි කරන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
බඩු මිල වැඩි වන නිසා, -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බඩු මිල වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් අද උද්ධමනය 

නැවතත් අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද deflation තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. Import content එක, ෙඩොලර් එක පා වීම නිසා වුණු 
ෙදයක්. එය උද්ධමනයට කිසිෙසේත්ම බලපා  නැහැ. පසු ගිය මාස 
තුෙන් උද්ධමනය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් උද්ධමනය ගැන 
කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තිබුණු 
උද්ධමනය ගැන කථා කෙළොත් ෙම් පශ්නයට ෙදන්න උත්තරයක් 
නැහැ. දැන් අපි ඕවා ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් ෙවන්ෙන් 
සුපුරුදු ෙද්ශපාලන විවාදයකට යන එකයි. ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් 
තුළින් ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් වන  මට්ටමට  ඉදිරියට 
ෙගනයන්නයි මට අවශ්ය වන්ෙන්. අපි ෙම් ගන්න පියවර තුළින් 
ෙකොෙහොමද ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් කියන එක 
ෙපන්වන්නයි මට  අවශ්ය. 

මුදල් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් මත්පැන් අෙළවිහල් සහ 
තැබෑරුම්වලින්  අපි බදු අය කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මා 
ඒ අයට කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ ව්යාපාරය  සමාජයකට අහිතකර 
ෙදයක් ෙලස තමයි සලකන්ෙන්. ඒ නිසා බදු ෙගවලා ඒ 
ෙවෙළඳාම කරනවා මිසක් ෙහො ෙරන් කරන්න එපා. බදු ෙනොෙගවා 
පශ්නයක් ඇති කරන්න එපා. අපි එච්චරයි ඉල්ලන්ෙන්. අපි 
උසාවියට කාරුණිකව ෙපන්වන්ෙන්, අපි ෙම් බදු ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒ ව්යාපාරිකයන් රටට ෙගවන්න 
තිෙබන අවශ්යතාව නිසාය කියන කාරණයයි. ඒ අය බදු 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. අද ෙවනෙකොට ෙකොෙහොමද සුරා බදුවලින් - 
Excise Tax - ලැබුණු අෙප් ආදායම සියයට 400 ගුණයක් වැඩි 
වුෙණ්? අද රෙට් පිරිසිදු පාලනයක් තිෙබන නිසා බදු ෙගවන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. හැම ෙදනාෙගන්ම අදහස් ලබා ෙගන 
තමයි අපි ෙම් බදු අය කිරීම   කරන්න හදන්ෙන්. 

ඊළඟට, casino ව්යාපාරවල ෙයදී සිටින්නන්ෙගන්, mobile 
operatorsලාෙගන් Super Gain Tax  හරහා බදු අය කරන්න 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තම පාරිෙභෝගිකයන්ට 
ෙදන්න පුළුවන් වාසි මාස හය, හතකට ලබා දුන්නා. අපි ඒක අගය 
කරනවා. අපි ඉල්ලුවා, ඒ කාලයට පමණක් බදු ලබා ෙදන්න, ඊට 
පසුව අපි සංෙශෝධනය කරනවා කියලා. අපි ඉල්ලූ ආකාරයට, 
ඉල්ලූ කාලය තුළ ඒ සහන ලබා දුන්නා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ market 
කරන එක ඒ විධියටම  කරලා තිෙබනවා. කිසිම හිරිහැරයක් 
නැතිව ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, satellite locations, television stations. ෙමවැනි 
ව්යාපාරිකයන් ෙලොකුවට සද්ද කළාට තවම බදු ෙගවලා නැහැ. 
යම් news channels තිෙබනවා. අපි ඒ අයට කිව්වා, මිලියන 
1,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් දැන් ඒ අය වකාකාරෙයන් 
ෙවනත් ෙද්වල් කරන්න හදනවා. එෙහම ෙහල්ෙලන්න ෙදන්න 
බැහැ. මතක තියා ගන්න මිලියන, 1 ,000ක බද්ද එෙහමම 
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තිෙබනවා. ඒ ආයතන කාට විකුණන්න හැදුවත් බදු ෙගවන්න 
තිෙබන අවශ්යතාව එෙහමම තිෙබනවා. අපි ෙම්වා කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන අරමුණකින් ෙනොෙවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, කාලය ෙබොෙහෝ  ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

විනාඩි 10ටත් වැඩි අමතර කාලයක් ගත්තා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තව මිනිත්තු ෙදකක් ගත්තාට කමක් නැද්ද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එතෙකොට අෙනක් කථිකයන්ෙග් කාලය කළමනාකරණය 

කරන්න බැරි වනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇමතිතුමනි, GSP සහනය ලැෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව් GSP ලැෙබනවා. 2001, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉල්ලීම් කරපු GSP සහනය 2005 දී ලැබුණා. 
ඒක 2010 දී නැවතුණා. එෙහම නැති ෙවනෙකොට ඒෙකන් ඇති 
වන පතිවිපාක අපි කිව්වා. අද අෙප් ආණ්ඩුව තුළින් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2016 මාර්තු ෙහෝ අෙපේල් මාස 
වන ෙකොට නැවත ඒ සහනය ලබා ගත හැකි ෙවයි. ඒ සඳහා විවෘත 
සාකච්ඡා සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එහි සාර්ථකත්වය ජනාධිපතිතුමා 
ෙහෝ අගමැතිතුමා පකාශ කරයි. ඒ සහනය ලැෙබන එෙක් කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. TPP -Trans-Pacific 
Partnership - එක ගැනත් අපි විවෘතව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
ඒකත් ලබා ගැනීෙම්දී අපි අනිවාර්යෙයන්ම සාර්ථකත්වය ලබා 
ගන්නවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

Satellite locationsවලට අපි මිලියන 1,000ක බද්දක් දමලා 
තිෙබනවා. කරුණාකර කථා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව ඒ බදු ටික 
ෙගවන්න. අපට ඒ බදු අවශ්යයි. ඉන්දියාෙව් spectrum එක ගැන 
ෙකොච්චර ෙලොකු ෙදයක් ෙකොංගස් ආණ්ඩුවට තිබුණාද? අපට 
ෙපෙනනවා ෙම් spectrum එෙක්ත් ෙලොකු මුදල් පමාණයක් 
තිෙබන බව. ඇත්ත වශෙයන්ම ලබා ගන්න තිෙබන ආදායම් 
පමාණයක් ෙම් බදු කමය හරහා තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඇතැම් telephone companies ලාභ ෙනොලබනවා 
වුණාට, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගය විවෘත 
කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක විවෘත කරන්න අවශ්යයි. නමුත්, 
company  එකක් ෙහෝ ෙදකක් ඒකාධිපති පාලනයක් තබා ෙගන 
කටයුතු කිරීම තමයි මම හිතන විධියට අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති 
කර තිෙබන්ෙන්. පාරිෙභෝගිකයාට වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන් 
විධියකට, ආදායම රජයට ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයකට, ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් ඒෙකන් ලාභයක් උපයා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයකට 
ඒ platform එක විවෘත කිරීම තමයි අපි කර ෙගන යන්ෙන්. අපි 

ඒක ෙගනිච්ච ආකාරය අනුව ඒ ෙගොල්ෙලෝ සාකච්ඡා කිරීමට 
ටිකක් භය වුණා. පසුව සුහදතාෙවන් ඒ පශ්නය නැවත සාකච්ඡා 
කරලා දැන් නිරාකරණය කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

Migration Tax  එක ගැන මා කථා කළා. මා ඒ අවස්ථාෙව් 
කිව්ෙව්, කරුණාකර අෙප් රටට එන්න කියන එකයි. අෙප් රෙටන් 
සදාකාලිකවම යනවා නම් යන ෙකොට සියයට 25ක බද්දක් 
ෙගවලා සල්ලි ටික අරෙගන යන්න. නැවත ෙම් රටට එන 
කිසිෙවක් බදු ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රටට එන්න; යන්න. 
Globalized earnings ගන්න. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙවෙළඳාම් 
කිරීම තමයි.  

අපි සිංගප්පූරුව ගැන කථා කරනවා. සිංගප්පූරුව දියුණු කළාය 
කියලා ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. අපි කටාර්, ඩුබායි යන 
රටවල් ගැන කථා කරනවා. ඒ රටවල් අපට කලින් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අපි ෙම් කම මුලින් අනුගමනය කෙළේ නැති නිසායි. 
අපි 1977 දී ෙම් කම අනුගමනය කළා නම් අද ඒ රටවල් කථා 
කරන්ෙන් ශී ලංකාව ගැන. අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ, දැන්වත් 
එතැනට යන්න අවශ්ය හැකියාව අපි ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා 
හදමු. අන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් අපි ඇති කරනවා. අපි ෙමවර 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒවා ෙපෙන්වි. ෙමන්න, ෙවෙළඳ 
ෙපොළ විවෘත කිරීමට ඇති හැකියාව. මතක තියා ගන්න, ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනවලට කිසි ෙසේත්ම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියටයි අපි 
ඒක කරන්ෙන්. නැත්නම් කියාවි අපි ෙම්ක විවෘත කරන්ෙන්, 
සුද්දන්ට; ආනයනය කරන්න කියලා. නැහැ. ඉස්ෙසල්ලා අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරමින්, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අපි රකිනවා. 
ඒක තවත් තහවුරු කරනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
සංවර්ධනය කරන්න බැරි නම් ෙදවැනි අදියෙර් දී  technical know
-how  එක ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්නවා. ඒකත් බැරි නම් තමයි අපි 
පිට රට ආෙයෝජනයන් ෙගෙනන්ෙන්. රෙට් ජාතික පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්නයි ඒවා ෙගෙනන්ෙන්. ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම 
අදහස් තුළින් තමයි අප ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක 
සුද්දන්ෙග් ආර්ථිකයක්;  ෙලෝක බැංකුවට, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලට දණ ගහලා කරන ආර්ථිකයක් කියලා කියනවා. එෙහම 
නැහැ.  

මට අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා කිව්ෙව්ත්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් ණය ගත යුත්ෙත් අපට ඕනෑ විධියට මිසක් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි කියන එකයි. අප ෙම් රටට 
ණය ලබා ගන්ෙන් ජනතාවට සතුටුදායක තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්න මිසක්, සුද්දන්ට සතුටුදායක තත්ත්වයක් ඇති කරන්න 
ෙනොෙවයි. අපි ඒ ගැන සතුටින් පකාශ කළා, ෙප්රු රෙට්දී. ඒකට 
ලැබුණු පතිචාරය තමයි, "ඔව්, අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා සිටින්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කිරීමට 
උදව් දීමටයි" කියන එක. වාණිජ බැංකුවකට සියයට හයක්, හතක්  
ෙපොලි ෙගවන්ෙන් නැතිව, සියයට දශම එෙක් ෙපොලියට 
ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ණය ගැනීම ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් 
එෙසේ ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ණය ලබා ගන්ෙන් රෙට් අධ්යාපනයට 
ලබා ෙදන, ෙසෞඛ්යයට ලබා ෙදන මුදල් පමාණය අඩු කරන්න 
ෙනොෙවයි. අෙප් පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කරලා, පාග්ධන වියදම් 
වැඩි කරලා අධ්යාපනයට ලබා ෙදන මුදල් පමාණය වැඩි 
කරන්නයි. අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් අධ්යාපනය සඳහා 
ෙවන් කරන පතිශතය සියයට පහමාරක්, හයක් දක්වා වැඩි කර 
ලබා ෙදන්න අපි ෙපෙරොන්දු වුණා.  ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
වියදම් සඳහා දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට තුනක් ලබා 
ෙදන්නත් අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඉදිරිෙය් දී ඊටත් වැඩිෙයන් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම්වා ෙමෙහම සිදු වුෙණ් 
ෙකොයි කාලෙය් ද? ෙම් ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන් ජනතාව පිට බදු බර 
දමන්ෙන් නැතිවයි. ෙම්ක තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන ෙවනස.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු ලබා ගැනීම තුළින් 
අපට ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා. මීට 
දවස් ෙදක තුනකට කලින් පුවත් පතක සඳහන් වුණු කාරණයක් 
මම දැක්කා. එහි සඳහන් ෙවලා තිබුණා, අපි කිව්වා කියලා බදු අඩු 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. බදු අඩු කරනවා ද, වැඩි කරනවා ද, ඒ 
ෙදකම අපි කියලා නැහැ. බදු අඩු කරන්ෙන් නැහැ කියලාවත්, වැඩි 
කරන්ෙන් නැහැ කියලාවත් අපි පකාශයක් කරලා නැහැ. අපි 
කරන ෙද් ගැන හරි ෙව්ලාවට කියන්නම්. නමුත් ෙමවර අය 
වැෙයන් අරක ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා 
කියන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. කියපු  නැති ෙද් කරන්න බැහැ. 
ඒ නිසා එෙහම පකාශයක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒක වැරදියි. අපි 
කියලා තිෙබනවා, ෙවනසක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා.  

අපි ෙම් රටට මාසයකට කාර් හැත්තෑදහසක් ෙගෙනනවා නම්, 
ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දකට කාර් නව ලක්ෂයක් ෙගෙනනවා නම් ඒ 
සියල්ල ධාවනය කරවීමට ෙම් පාරවල් පමාණවත්ද? ඒ නිසා අපි 
යම් විධියකින් රෙට් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි. රෙට් ධනය නිකරුෙණ් ආනයන වියදම් විධියට එළියට 
යවන්න අවශ්ය නැහැ. අපි රුපියල් ෙකෝටි අනූහය දහසක 
ආදායමක් ෙම් රටට ලබා දුන්නා. පඩි වැඩි කළා; සමෘද්ධිය වැඩි 
කළා; ජීවන වියදම අඩු කළා. ෙම් සියල්ලක් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 
අනූහය දහසක ආදායමක් ලබා දුන්නා. අද එහි වර්ධනයක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ඒ නිසා යම් විධියකින් අෙත් ඉතිරි 
ශක්තියක් තිෙබන නිසා වියදම් කිරීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ වියදම් කරන ෙදය රටට දරා ගන්න බැරි නම්, එය නිවැරදි 
කිරීම රජය සතු කාර්ය භාරයක්. ඒක තමයි අපි දැන් නිවැරදි කර 
ෙගන යන්ෙන්. කාර් ආනයනය කිරීෙම් පතිපත්තිය ගැන අෙප් 
ආණ්ඩුව ගන්නා තීන්දුව  - ඒ ගැන මට තනිෙයන් තීන්දුවක් ගන්න 
බැහැ.- කිව්වාට පසුව තමයි එය කියාත්මක කරන්ෙන්. ඉතින් ඒ 
කරපු පකාශය පුවත්පත්වල පළ ෙවලා තිබුෙණ් සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරදියටයි. බදු අඩු කරනවාද; වැඩි කරනවාද; නැති කරනවාද; 
ඇති කරනවාද කියා කිසි තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ. හැබැයි, අපි 
මින් පසුව ඉදිරි දැක්මක් සහිත පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
අද ගන්නා තීරණය  ෙහට වනෙකොට ෙවනස් කරනවා නම්, අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයක් ෙගන යන්න බැහැ. ෙබොෙහොම ඍජු පතිපත්ති 
ඇති කරලා, ඒ තුළින් ෙවෙළඳ ව්යාපාරවල සතුටුදායක 
තත්ත්වයක් ඇති කරලා, රටට ශක්තියක් ඇති ෙවන විධිෙය් 
ආර්ථිකයක් සෑදීම සඳහා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම පක්ෂයකම 
උදව් පතනවා.  ඒ තුළින් තමයි ෙම් රෙට් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විමධ්යගත මුදල් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, විමධ්යගත මුදල් ගැන කියනවා නම්, 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවුරුද්දකට වරක් තමයි මුදල් ෙවන් 
කරන්ෙන්. ෙම් වසරට පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාස හයයි සැසි 
වාර තිබුෙණ්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මාස හතරයි තිෙබන්ෙන්. අපි 
ලබන අවුරුද්ෙද් දී ඒ ෙදකම එකට එකතු කරලා මන්තීවරුන්ට 
ලබා ගන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඒ කියන්ෙන් සියයට සියයක් 
ෙනොෙවයි, ඊට වැඩිෙයන් ෙදන්නත් මට අගමැතිතුමා - [බාධා 
කිරීමක්] ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. එයට යම් පතිශතයක් 
එකතු කරලා එක වරම ලබා ෙදන එක ගැන තමයි අගමැතිතුමා අද 
උෙද් මට කිව්ෙව්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද්ද, ලබන අවුරුද්ෙද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2016 වර්ෂයට අනිවාර්යෙයන්ම රුපියල් ලක්ෂ සියයක් 

ෙදනවා. නමුත් ඊට  වැඩි පතිශතයකුත් ෙදන්න කියලා අගමැතිතුමා 
අද නිර්ෙද්ශ කළා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගිය වතාෙව් අපි ෙම් පශ්නය අහනෙකොට 

ඔබතුමන්ලා දීපු උත්තරය තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අෙගෝස්තු 
මාසෙය් දී අවසන් ෙවන නිසා අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ අවස්ථාව 
ෙදනවාය කියන එක. දැන් ඔබතුමා කියනවා, අලුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒක ලබා ෙදන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙද්ය කියලා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම තමයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ඒක 

ෙත්රුෙණ් නැහැ, සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එකයි ඒෙකන් කියැෙවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන්, 2016 අවුරුද්දට ෙදන්ෙන්. මුල හරි, අග 
හරි 2016 වසරට ෙන් ෙදන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, "2015" කියන 
වසරට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම අහන්ෙන් ඒ ගැනයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙමය ෙත්රුම් 

ගත යුතුයි.  

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාට සල්ලි ලැබුණත්, යම් ව්යාපෘතියක් සඳහා 

ෙටන්ඩර් එකටම මාස ෙදකක් විතර ගත ෙවනවා. ඊට වඩා 
ෙහොඳයි, ඊළඟ අවුරුද්දට යන එක.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් 2015 වසරට මුදල් ෙදනවාද, නැද්ද කියන 

එකයි. 

695 696 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 20   

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
2015 වසෙර් ඒවාත් එකතු කරලා ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම වැඩක් නැහැ. ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි මම 

අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. කට්ටිය ඇවිල්ලා අරවා ඉල්ලනවා, 
ෙම්වා ඉල්ලනවා. එතෙකොට අපට කියන්න පුළුවන්, 2015 
වර්ෂයට විමධ්යගත මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අන්න ඒක  
අපට -  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙදකම එකට එකතු කරලා ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදකම එකට ෙදනවා ද? 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඔව්. නැත්නම් කියයි, "අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

පශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු පතිචාරය වුෙණ්, 
2015 වර්ෂයට විමධ්යගත මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක" 
කියලා. ඒක වැරැදියි. අපි 2015 වර්ෂෙය් ඒවාත්, 2016 වර්ෂෙය් 
ඒවාත් එකතු කරලා  2016 වර්ෂෙය් දී ෙහොඳ මුදල් පමාණයක් ලබා 
ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳ පමාණයක් කියන්ෙන් ෙකොච්චර ෙදනවා ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳ පමාණයක් කියන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අංක 

ගණිතය දන්ෙන් නැත්නම් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. මම 
ෙමෙතක් කථා කරපුවා අහෙගන හිටිෙය් නැත්නම් ඒක මෙග් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් නම් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට හිතුවාටත් වඩා 

ෙහොඳ පතිචාරයක් ආණ්ඩුව වශෙයන් අපි ෙදනවාය කියන එක 
තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සියලු ෙදනාෙගන්ම අපි 
කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන් ෙම්කට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න කියන එකයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සමහර ආහාර පරිෙභෝජනය පාලනය කිරීම සඳහා බදු වැඩි 

කිරීමක් ගැන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් මිත රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා එවැනි ෙදයක් 

කිසිෙසේත්ම  කිව්ෙව් නැහැ. කියපු ෙද් විකෘති කරලා තිෙබනවාය 
කියන එක තමයි ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. බදු වැඩි කරනවා නම් අපි 
ෙන් වැඩි කරන්ෙන්. එෙහම වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. බය ෙවන්න 
එපා. අපි අලුත් බදු කමයක් ඇති කරන්ෙන්, බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව 
සිටින අයෙගන් බදු අය කර ගන්න  පුළුවන් කමයක් ඇති 
කරන්නයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගැනීම සඳහා 
ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ලැෙබ්වි කියන විශ්වාසෙයන් 
ඒවා ඔබ ඉදිරිෙය් තබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இச்சைபயில் என  கன்னி ைரைய ஆற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்குத் தங்க க்கு என  நன்றிகள். கடந்த 
ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் திகதி நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்த ல் 
என்ைன ம் வன்னி மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் 
ஒ வராகத் ெதாி ெசய்வதற்கு வாக்களித்த ல்ைலத்தீ , 
வ னியா, மன்னார் மாவட்ட மக்க க்கு என  மனமார்ந்த 
நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

1965ஆம் ஆண்  சிங்கப் ர் மேலசியாவி ந்  பிாிந்த 
ேபா  அதன் ெபா ளாதாரம் எம  நாட்ைடவிடப் பின்தங்கிய 
நிைலயிேலேய இ ந்ததாக வரலா  கூ கிற . அங்கு சீன, 
மலாய், தமிழ் ெமாழிகள் அரச ெமாழிகளாக்கப்பட்டன. 
அவர்க ைடய ெதாடர்  ெமாழியாக ஆங்கிலத்ைத ம் 
பாவித் வ கிறார்கள். மைறந்த தைலவர் 'லீ குவான் ' 
அவர்களால் ன்ென க்கப்பட்ட சகல மக்க க்குமான 
சமத் வக் ெகாள்ைக, அந்த நா  ெவகு விைரவில் சகல 
மக்களின் ஒத் ைழப்ேபா ம் ெபா ளாதாரத்தில் உச்ச 
நிைலைய அைடவதற்கு வழிவகுத்த . அவர்கள் ைமயான 
அர்த்த ஷ் யான வர  ெசல த் திட்டங்கைள நிைறேவற்றி 
ெவற்றிெபற்றார்கள்.  

எம  நா  சுதந்திரம் ெபற்ற பின்னர் எம  ன்ைனய 
சிங்களத் தைலவர்கள் ‘சிங்களம் மட் ம்’ என்ற அரச க ம 
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ெமாழிச் சட்டத்ைத 1956 ஆம் ஆண்  பாரா மன்றத்தில் 
ெகாண் வந்  நிைறேவற்றினார்கள். The Sinhala Only Act, 
 formally the Official Language Act, No. 33 of 1956, was 
an Act passed in Parliament of Ceylon in 1956. At that 
time this Act failed to give official recognition to the 
Tamils.  

இந்த நாட் ல் சிங்கள ெமாழி ேபசுபவர்கள் 70 தமாக ம் 
தமிழ் ெமாழிையப் ேபசுபவர்களான இலங்ைகத் தமிழர்கள், 
இந்தியத் தமிழர்கள், ஸ் ம் மக்கள் ஆகிேயார் ெமாத்தமாக 
29 தமாக ம் இ ந்தேபா ம், அன்ைறய சிங்கள அரசியல் 
தைலவர்கள் தமிழ் ெமாழிக்குச் சம அந்தஸ்  வழங்க 
ம த்தார்கள். சிங்கள ெமாழிக்குக் ெகா த்த க்கியத் வத்ைத 
எம  ெபா ளாதார அபிவி த்திக்குக் ெகா க்கத் 
தவறியி ந்தார்கள். அன்ைறய சிங்களத் தைலவர்களின் 
தவ களால், தமிழர்கள், தமிழ் ெமாழியின் அந்தஸ் , ர் க 
கலாசார அைடயாளங்கள், தம  நில உாிைமகள், 
ேகள்விக்குள்ளாக்கப்ப வ  பற்றி அதிகமாகச் சிந்திக்கத் 
ெதாடங்கினார்கள்.   

The Bandaranaike-Chelvanayakam Pact was an 
agreement signed between the Prime Minister of  Sri 
Lanka, S. W. R. D. Bandaranaike and the leader of the 
main Tamil political party in Sri Lanka, S.J.V. 
Chelvanayakam on 26th July, 1957. It advocated the 
creation of a series of regional councils in Sri Lanka as a 
means to giving a certain level of autonomy to the Tamil 
people of the country.  

பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தம் க ைமயான எதிர்ப் க க்கு 
மத்தியில் 1958ஆம் ஆண்  கிழித்ெதறியப்பட்ட . இதனால் 
இனங்க க்கிைடயிலான ரண்பா கள் ேமாசமான 
நிைலைய அைடந்த . இதன் விைளவாக 1959ஆம் ஆண்  
பிரதம மந்திாி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் த்த பிக்கு ஒ வரால் 
சுட் க்ெகால்லப்பட்டார். அைமதிப் ங்காவாக இ ந்த 
இலங்ைகயில், ஒ  பயங்கரவாத ஆ த தாக்குதைலத் 
ெதாடங்கிைவத்த ெப ைம குறிப்பிட்ட த்த பிக்குைவேய 
சா ம்.  

1956ஆம் ஆண்  தலாவ  இனக்கலவரம் கிழக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள கல்ேலாயா என் ம் தமிழர் 
கு யி ப் க்கள் மீ  சிங்களக் காைடயர்களால் கட்டவிழ்த்  
விடப்பட்ட . இதில் 150 இற்கும் ேமற்பட்ட தமிழர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். 1958ஆம் ஆண்  கலவரமான  தமிழ் 
ேபசும் மக்கைள ேநாக்கி மீண் ம் கட்டவிழ்த்  விடப்பட்ட . 
அதன் லம் 300 க்கும் அதிகமான இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். ெதாடர்ந்  1977, 1981, 1983ஆம் 
ஆண் களி ம் தமிழர் இனப் ப ெகாைலகள் நடந்ேதறின. 
இவற்றின் விைள  தமிழ் இைளஞர்கள் தமக்கான 
தனித் வமான வாழ்ைவ ேநாக்கி ஆ தப்ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்பிக்க வழிவகுத்த . எம  நாட் ன் ன்ைனய 
தைலவர்கள் நாட் ன் அபிவி த்தி, ெபா ளாரம் ேபான்ற 
வற்றில் கவனெம க்கா  அநாவசியமாக ெமாழிக்கு 

க்கியத் வம் ெகா த் ச் ெசயற்பட்டதால்தான் இன்  இந்த 
நா  இக்கட்டான நிைலையச் சந்தித் க் ெகாண் க்கின்ற .  

தமிழ் மக்க க்கு எதிரான ெதாடர் அநீதிகள், 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானமாக, 1976ஆம் ஆண்  ைவகாசி 

மாதம் சுதந்திர தமிழீழத் தாயகக் ேகாாிக்ைகயாக 
உ ெவ த்த . இதன் பின்னர் 1987ஆம் ஆண்  இந்திய - 
இலங்ைக ஒப்பந்தம் லம் 13ஆவ  தி த்தச் சட்டம் 
உ வாக்கப்பட்ட . அதன் லம் தமிழர்களின் குைறந்தபட்ச 
வி ப் க்களான காணி, ெபா ஸ் அதிகாரங்க டன் வடக்கு - 
கிழக்கு இைணந்த மாகாணம் உ வாகுெமன சர்வேதசம் 
நம்பிய ; தமிழர்க ம் ஏற் க்ெகாண்டார்கள். 13ஆவ  
தி த்தத்தில் உள்ள காணி அதிகாரமான  மாகாண 

தலைமச்சாின்கீழ் உள்ளதாக க தப்ப வதாக இ ப்பி ம், 
மகாவ  அதிகாரசைப என்ற ேபார்ைவயில் ஒ  லீற்றர் 
மகாவ  நீர் கூடச் ெசல்லாத வட மாகாணத்தின் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் கீ ள்ள ெகாக்குளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், 
க நாட்டங்ேகணி ஆகிய கிராம மக்களின் காணிகள் 
பறித்ெத க்கப்பட் ச் சிங்களக் கு ேயற்றங்கைளச் 
ெசய்வதற்கு வழிவகுக்கப்பட்ட . 1984ஆம் ஆண்  
உள்நாட்  த்தம் காரணமாக ேமற்குறிப்பிட்ட 
கிராமத்தி ந்  மக்கள் ெவளிேயறிய பின்னர் 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் 1987ஆம் 
ஆண் ந்  சிங்கள மக்க க்கு பகுதி பகுதியாக 
வ டாந்தம் அ மதிப்பத்திரம் லம் வழங்கப்பட்டன. இதன்  
உச்ச கட்டமாக 2014ஆம் ஆண்  இ தியாக நைடெபற்ற 
ஜனாதிபதித் ேதர்த க்கு ன்பாக தமிழர் பிரேதசங்கைள 
ஆக்கிரமிக்கும் சூட்சுமமிக்க காணி அ மதிப்பத்திரங்கள் 

ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களால் ேநர யாக ெகாக்குளாய் 
ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு விஜயம்ெசய்  வழங்கி 
ைவக்கப்பட்டன.  

எனேவ, மகாவ  அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு 
வர்த்தமானிப் பிரகடன லம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்ைத 
ேமற்ெகாண்  நைட ைறப்ப த் வதற்கு ன்னர், 13ஆவ  
தி த்தச் சட்டத்தின் லம் மாகாண தலைமச்ச க்கு 
வழங்கப்பட்ட காணி அதிகாரத்திற்குக் ெகளரவமளித் , 
மாகாண தலைமச்சாின் சிபாாிைசப் ெபற ேவண் ெமன 
இந்தச் சட்டத்தில் தி த்தம் ெகாண் வர ேவண் ெமன்  நான் 
இந்த பாரா மன்றத்ைத ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெதாடர்ந் ம் தமிழ் மக்க க்கு அநீதிகள் இைழக்கும் 
வைகயில் மாகாண சைபக்கான காணி, ெபா ஸ் 
அதிகாரங்கள் மற் ம் வடக்கு - கிழக்கு இைணப்  என்பன 
சீர்குைலக்கப்பட்  13ஆவ  தி த்தமான  ேகள்விக் 
குறியாக்கப்பட் ள்ள . 2009ஆம் ஆண்  ள்ளிவாய்க் 
கா ல் நிைறேவறிய பாாிய தமிழின ப ெகாைலகளின் 

வி ம்கூட, தமிழாின் சுதந்திரமான வாழ் க்கான 
உாித் க்கள் ம க்கப்பட்  வ கின்றெதன்ப  ஒ  
கசப்பான உண்ைமயாகும்.  

எனேவ, ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் 2009ஆம் ஆண்  த்தத்தின் வில் 
இலங்ைகயில், ஐக்கிய நா கள் சைப ெசயலாளர் நாயகம் 
பான் கீன் ன் அவர்க டன் வி த்த கூட்டறிக்ைகயின் 
அ ப்பைடயி ம், 2015 ஆம் ஆண்  இலங்ைக அரசு 
ஐக்கிய நா கள் சைபயில் ஏைனய சர்வேதச நா க டன் 
கூட்டாக நிைறேவற்றிய பிேரரைணயின் அ ப்பைடயி ம் 
பின்வ ம் விடயங்கைள உடன யாக நிைறேவற்றி 
உத மா  இச்சைபையக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
இ ேவ எம  ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கும் இந்த வர  
ெசல த்திட்ட ெவற்றிக்கும் வழிவகுக்குெமனக் 
க கின்ேறன்.  
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01.  அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா  மன்னிப்  வழங்குதல்.  

 ன்ைனய ேஜ.வி.பி. ேபாராளிக க்கு ெபா  
மன்னிப்  வழங்கப்பட்ட ேபால் தற்ேபா  
சிைறகளில் வா ம் 300க்கும் அதிகமான, தீர்ப்  
வழங்கப்பட்ட, குற்றம் சாட்டப்பட்ட, வழக்குகள் 
நி ைவயி ள்ள, வழக்குகள் ெதாடரப்படாத 
அைனத் த் தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ம் ெபா  
மன்னிப்  என்ற அ ப்பைடயில் வி விக்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

 

02.  நில ஆக்கிரமிப்ைப நி த்தக் ேகாரல். 
 வட மாகாணத்தில் குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  

மாவட்டத்தில் இரா வத்தினரால் அபகாிக்கப்பட்ட 
ெபா மக்களின், அரச திைணக்களங்களின் மற் ம் 
ெபா ச் சைபக க்கு உாித்தான காணிகள் உடன் 
வி விக்கப்பட் த் தமிழ் மக்க க்கு அரசின் 
நல்ெலண்ணம் ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

 குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 
க்கு யி ப் க் கிராமத்தில் அபகாிக்கப்பட்ட 17 

ஏக்கர் காணிகைள ம் இரா வத்தால் ற் தாக 
அபகாிக்கப்பட்ட ேகப்பா ல  என் ம் க் 
கிராமத்ைத ம் உடன யாக வி வித் ப் ெபா  
மக்களிடம் ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். ஒ  சிங்களப் பிரேதசத்தில் 
ஒ  கிராமம் இரா வத்தால் ற்றாக 
அபகாிக்கப்பட்டால் என்ன நைடெப ம் என்ப  
நீங்கள் அறிந்தேத! இ ப்பி ம் அங்கு ஒ  கிராமம் 

ற் தாக அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற  என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி மா என்ப  எனக்கு 
விளங்கவில்ைல. 

03.  மீள் கு ேயற்றம். 

 அர்த்த ஷ் யான தமிழர் மீள்வாழ்  ஏற்ப த்தப்பட 
ஐ.நா. மற் ம் சர்வேதச அரச சார்பற்ற நி வனங்கைள 
இலங்ைகயில் உடன் ெசயல்பட அ மதியளித் , 
மக்கள் மீண் ம் தங்கள  ெசாந்தக் கால்களில் 
மீண்ெட ம் வைரயான நிவாரண, நிதி வள, ெதாழில் 
வள, உளநல உதவிகைளச் ெசய்வதற்கு ன்வர 
ேவண் ம். 

 இைவ அைனத்ைத ம் இலங்ைக அரசு 
ேமற்ெகாள்வதாகக் கூறிேய இந்தச் சர்வேதச 
ெதாண்  நி வனங்கைள அ  ெவளிேயற்றிய  
என்ப  பைழய வரலா .  

04.  இரா வக் குைறப் . 

 இலங்ைகயின் ெமாத்த இரா வத்தில் ன்றில் 
இரண்  பங்கு இரா வத்தினர் தமிழர் வா ம் 
பிரேதசங்களான வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
நிைலெகாண் ள்ளனர். த்தம் க்குக் ெகாண்  
வரப்பட்  ஆ  ஆண் கள் நிைறவைடந்  ஏழாவ  
ஆண்  ெதாடங்குகின்றேபா ம் அள க்கதிகமான 
இரா வத்தினர் மீளப் ெபறப்படவில்ைல. இ  தமிழ் 
மக்களின் இயல்  வாழ்க்ைகைய மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதித் ள்ள . ஆகேவ, ேதைவக்கதிகமான 
இரா வம் ப ப்ப யாக மீளப் ெபறப்பட ேவண் ம் 
என்ப  என  ேகாாிக்ைகயாகும்.  

05.  இன அைடயாளங்கைளக் குறித்  நிற்கும் தி த் 
தலங்கள் பா காக்கப்பட ேவண் ம்.  

 மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள தி க்ேகதீஸ்வரம் இந்  
மக்களின் ஒ  னித பிரேதசமாகும். அங்கு 
பலாத்காரமாக எ க்கப்பட்ட காணிகளில் ஒ  
ெபளத்த விகாைரைய அைமக்க ற்ப வ  மத 

ரண்பா கைளத் ேதாற் வித்  வ கின்ற . இ  
சம்பந்தமாக நடவ க்ைக எ த்  இந்த நடவ க்ைக 
உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

 ேம ம் ெகாக்கிளாய்ப் பிரேதசத்தில் அதிகப்ப யாகக் 
கிறிஸ்தவ சிங்கள மக்க ம் இந்  மக்க ம் ஸ் ம் 
மக்க ம் வாழ்ந்  வ கின்றேபாதி ம் அங்கு 
ெபா மக்களின் காணிகைள ம் ைவத்தியசாைலக் 
காணிைய ம் அபகாித் , பத்  ெபளத்த 
கு ம்பங்க க்காகப் பாாிய அளவில் ஒ  ெபளத்த 
விகாைரைய அைமக்க ற்ப வைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம் இவ்விடயத்தில் நீதிமன்றத் 
தைட ஒன்  உள்ளேபாதி ம் அந்தத் தைடைய ம் 
மீறி இந்தக் கட்டட ேவைலகள் இரா வத்தின் 

ைண டன் நைடெப வ  என்ப  நீதித் ைற 
மீதான நம்பகத்தன்ைமையக் ேகள்விக் 
குறியாக்கி ள்ள .  

06 ெபா ப் க்கூறல் ஊடாக நீதி நிைலநாட்டப்ப தல்.  

 இலங்ைகயில் இ திப் ேபாாில் ேபார் மர கள் 
பின்பற்றப்படவில்ைலெயன ஐ.நா. அறிக்ைக 
ெவளிப்ப த்தி நிற்கின்ற . எனேவ, பைழய 
காயங்க க்கும் வ  இ க்கும் என்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

 உண்ைமயான ேநாக்குடன் ெபா ப் க்கூறல், 
நல் ணக்கத்திற்கு நம்பகமான ெசயல் ைறைய 
ஏற்ப த் வதன் லம் இந்த நா  நீண்ட கால இன 

ரண்பா க க்கு ற் ப் ள்ளி ைவத் த் தமிழ் 
மக்கள் ஏற் க் ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் இ தித் தீர்ைவ 
ேநாக்கிப் பயணிக்க யற்சி எ க்க ேவண் ம் எனக் 
ேகாாி, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்தைமக்கு 
மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් පනතට සංෙශෝධන 

ගණනාවක් එකතු කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් බදු සංස්කෘතිය, බදු 
පතිපත්තිය පතිව හගතකරණයකට පතිසංස්කරණයකට ෙයොමු 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් අදහස් කිහිපයකුත් එකතු කරන්න 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

රජයක ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් පධානතම වගකීම ෙමොකක්ද? එක 
පැත්තකින් සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණය -macroeconomic 
management- තවත් පැත්තකින් විරැකියාව තුරන් කිරීම, 
උද්ධමනය අවම කිරීම, ආර්ථික වර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය උසස් මට්ටමකට ෙගන ඒම, ආනයන අවම 
කර අපනයන වර්ධනය කිරීම, ගුණාත්මක මූල්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළමනාකරණයක් තුළින් අය වැය හිඟය අවම කිරීම, රාජ්ය 
ආදායම වර්ධනය කිරීම යනාදියයි. ෙමන්න ෙමම කරුණු 
කාරණාවන් ෙක්න්ද කර ෙගන තමයි රජයක් ආර්ථික 
පතිපත්තියක්, ආර්ථික කියාදාමයක් කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන්. 
වර්තමාන රජය විෙශේෂෙයන්ම ශක්තිමත් සාර්ව ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් ස්ථාපනය කර විරැකියාවට විසඳුම්, 
උද්ධමනයට විසඳුම්, ආර්ථික වර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීම, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම, ආනයන අවම කර අපනයන ෙක්න්ද 
කර ගත් සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන ආර්ථික රටාවක් 
කියාත්මක කිරීම යනාදී ෙමන්න ෙම් පගතිශීලී පියවර කරා ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන රජයට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන පධානතම ආර්ථික ගැටලුව ෙමොකක්ද? 
ඇත්ත වශෙයන්ම, 2000 වසෙර් අෙප් රෙට් ආෙයෝජන පතිශතය 
සියයට 28යි. 2014 වසර වන විට ෙමය සියයට 30 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. මුළු අවුරුදු 14කම -2000 වසෙර් සිට 2014 වසර 
දක්වා-  සියයට 2ක වැනි සුළු පමාණයකින් තමයි ආෙයෝජනය 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඉතිරි කිරීෙම් පතිශතය -savings rate 
එක- සියයට 22 සිට සියයට 27 දක්වා සියයට 5කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉතිරි කිරීමත්, ආෙයෝජනයත් අතර පරතරය සියයට 6 සිට 
සියයට 3 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, අපි හැෙමෝම කථා 
කරන සියයට 8ක සියයට 10ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය නඩත්තු 
කරන්නට නම් අෙප් රෙට් සියයට 32ත් සියයට 35ත් අතර 
ආෙයෝජන මට්ටමක් අප විසින් නඩත්තු කරන්න ඕනෑ ෙවනවා. 
අපට සියයට 35 ආෙයෝජන පතිශතය කියාත්මක කරන්නට බැරි 
නම්, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන ෙකොච්චර කයිවාරු ගැහුවත් 
වැඩක් නැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථික 
කළමනාකරණය මුහුණ ෙදන එක් පධානතම අභිෙයෝගයක් 
වන්ෙන්. 

තවත් පැත්තකින් අපට දකින්නට ලැෙබනවා, 1978 දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට සියයට 27ක්ව තිබුණු රාජ්ය 
ආදායම 2000 ෙවන ෙකොට සියයට 17 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන 
බව. අද දවෙසේ ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද දවස වන විට 
රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 
සියයට 11ත් සියයට 12ත් අතර තත්ත්වයකට ඇවිත්  තිෙබනවා. 
2013 වසෙර් රාජ්ය ආදායම මදි වුණා, ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් 
ටික ෙගවන්න; අෙප් රෙට් debt service එක කියාත්මක කරන්න.  

ලැබුණු රාජ්ය ආදායෙමන් සියයට 105ක් අපට ෙගවන්න සිදු 
වුණා, ණය ෙසේවාකරණයට; ණය ටික ෙගවන්න. 2014 රාජ්ය 
ආදායෙමන් සියයට 95ක්ම වැය වුෙණ් ෙවන ෙමොනවටත් 
ෙනොෙවයි,  ණය ෙගවන්න. දැන් සුබ සාධනය, සහනය, 
සංවර්ධනය, ජනතාව ජීවත් කරවීම, ජනතාවට ශක්තිය ලබා දීම 
ගැන අපි හැෙමෝම කථා කරනවා. ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්නට 
රටකට, රජයකට මුදල් අවශ්යයි. රටකට, රජයකට මුදල් ලබා 
ගැනීම සඳහා රාජ්ය ආදායම වර්ධනය කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය 
කාලෙය් රාජ්ය ආදායම වර්ධනය කිරීම සඳහා  බදු පතිපත්තිය 
පිළිබඳව විෙශේෂ ෙකොමිසමක් ස්ථාපනය කළා. නමුත් පසු ගිය රජය 
ඒ බදු ෙකොමිසෙම් වාර්තාව එළියට දැම්ෙම් නැහැ. ෙමොකක්ද ඒකට 
ෙහේතුව?  ෙද්ශ මාමකත්වය ගැන ෙකොච්චර කථා කළා ද? ෙද්ශ 
හිෛතෂිත්වෙයන්, ෙද්ශාලෙයන් පිරුණු පරණ රජය -පසු ගිය 
රජය- ඇයි බදු ෙකොමිසෙම් වාර්තාව එළියට දැම්ෙම් නැත්ෙත්? බදු 
ෙකොමිසෙම් වාර්තාව එළියට දමා රාජ්ය ආදායම වැඩි කළා නම්, 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, unsolicited proposalsවලට 
යන්නට ඉඩ පස්ථාව, අවකාශය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න රහස. 

ෙම් රාජ්ය ආදායම වැඩි කරනවාට විරුද්ධව නම් අභ්යන්තර 
ජාතික කුමන්තණයක් තිබුණා. කුමන්තණය කියාත්මක  වුෙණ් 
ෙවන ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙනොව අර unsolicited 
proposalsවලට තිෙබන්නා වූ ඉඩ පස්ථාව, අවකාශය ඇහිෙරන 
නිසයි. බදු ෙකොමිසෙම් වාර්තාව හංගලා තිබුණා.  

අද අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමාත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාත් ෙකෙසේ ෙහෝ හංගලා තිබුණු බදු ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාව දැන් එළියට අරෙගන තිෙබනවා. ඒක ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර, මන්තීතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කර  
රාජ්ය ආදායම වර්ධනය කිරීෙම් පැහැදිලි ජාතික සැලැස්මක්, වැඩ 
පිළිෙවළක් රට තුළ ස්ථාපනය කරන්නට සියලුම විධිවිධාන සකස ්
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රජය -වර්තමාන රජය- සාර්ව 
ආර්ථික කළමනාකරණය -macroeconomic management - 
ඉතාමත්ම විනිවිද භාවෙයන් යුක්තව, විනීතව, ඉලක්ක සහිතව 
කියාත්මක කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා.  

ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? ඒකට ෙහේතුව තමයි අ පි රජයක් 
හැටියට අෙප් ජාතික ඉලක්කයන් අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා 
කියන එක. ෙමොනවාද ජාතික ඉලක්කයන්? දුගී දුප්පත්කම තුරන් 
කරලීම, සැමට සමෙසේ පතිලාභ ලැෙබන ආර්ථික වර්ධනයක් 
නිර්මාණය කිරීම. අෙප් හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙහොදාකාරවම දන්නවා, පසු ගිය රජය සමෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 6යි, සියයට 7යි, සියයට 8යි, සියයට 9යි කියා. 
නමුත් ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 තමයි ලැබුණු 
ආදායෙමන් සියයට 53ක් භුක්ති වින්ෙද්. ඒ බව හිටපු නිෙයෝජ්ය 
මුදල් අමාත්යතුමා පිළිගන්නවා ඇති. දුප්පත්ම සියයට 20ට 
ලැබුෙණ් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 4ක්, සියයට 4.5ක් වැනි 
ෙසොච්චම් පමාණයක්.  

ඉතින්, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන ෙකොපමණ කයිවාරු 
ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. ඒ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් පතිලාභ 
ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය් මුවන්පැලැස්ෙසේ 
මරදන්කඩවල අප්පුහාමිලාෙග්, බණ්ඩයියලාෙග්, රන් 
මැණිෙකලාෙග් මුදල් පසුම්බියට දැෙනන්නට ඕනෑ. එෙසේ 
ෙනොදැෙනන ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකින් කිසිම ෙකෙනකුට ඵලක් 
නැහැ. ඒ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙකොළඹ 07ට, කුරුදුවත්තට, 
අගනුවර බල පෙද්ශයට සීමා ෙවලා, නගරය ෙක්න්ද කර ගත්, 
අගනුවර ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථික රටාවක් තුළින් සිදුවන්ෙන් 
කුමක්ද? රට තුළම හිතා මතාම වූ ආර්ථික සමාජීය ෙබදීමක් ඇති 
ෙවනවා. ඇති හැකි - නැති බැරි පරතරය පැහැදිලිවම දිස ්ෙවනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම කථා කරනවා නම් එතැනදීත් සිදු වන්ෙන් රෙට් 
ෙවනම කලාප 2ක්  බිහි වීමයි. ඇති හැකි කලාපය හා නැති බැරි 
කලාපය. ඇති හැකි කලාපය පවත්වාෙගන යන අතර තුර නැති 
බැරි ෙකොට්ඨාස ඇති හැකි ෙකොටසට ෙගන එන්නට අෙප් රජය 
ෙලොකු වෑයමක් දරනවා.  

අෙප් රජෙය් වගකීම, අපනයන ආශිත ආර්ථික වර්ධනයක්- 
export-led economic growth එකක්-කියාත්මක කිරීම. ෙම් 
export-led economic growth එක ගැන අෙප් ගරු සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමා වැනි උගත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ජපානය වැනි රටක් export-led 
economic growthවලින් තමයි තම රට දියුණු කරන්නට 
නිර්මාණශීලී ආර්ථික පෙව්ශයක් කියාත්මක කෙළේ.  

 අෙප් රට පැහැදිලිවම නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනය කරා යන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
පැවෙතන්නට නම්, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආශිතව කියාත්මක 
ෙවන්නට ඕනෑ. That is a manufacturing-led economic 
growth. ඒ වාෙග්ම විරැකියාව තුරන් කරලීම රෙට් ජාතික 
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පමුඛතාවක්. ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, අපි අහලා 
තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ෙබොෙහෝම 
ලස්සනට උජාරුවට ඕනෑ තරම් කියලා තිෙබනවා ෙම් රෙට් 
විරැකියාෙවන් ෙපෙළන ෙකොට්ඨාසය එන්න එන්නම අඩු ෙවලා 
කියලා. නමුත් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඔබතුමාම මට කියන්න, 
අද තරුණ තරුණියන්ෙග් විරැකියා පතිශතය කීයද කියලා? සමස්ත 
විරැකියා පතිශතය අඩු වුවත්, තරුණ තරුණියන්ෙග් විරැකියා 
පතිශතය ඉතාමත්ම බරපතළ තැනකයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා පැවෙතන රැකියා බිහි කරන 
කර්මාන්තශාලා, කර්මාන්ත පද්ධති දියත් කරන්නට ඕනෑ. 

මුළු රටම පිළිගන්නා කාරණාවක් තමයි ෙකටි කාලයක් තුළ 
ෙදපැත්ත පත්තුවන විලක්කුවක් භාර අරෙගන ෙම් රට 
කර්මාන්තකරණයට පත් වුණු සව්ර්ණමය යුගය වන්ෙන් ඇඟලුම් 
කම්හල් 200 වැඩසටහන කියාත්මක කළ යුගය බව. 
ආෙයෝජකයින්ට රතු පලසක් දැම්මා. දිය හැකි උපරිම සහන ටික 
ලබා දුන්නා. හැබැයි එක ෙකොන්ෙද්සියක් මත. රැකියා 1,000ක්, 
2,000ක් බිහි කරන්නට ඕනෑ. රැකී රක්ෂා කරන කම්කරු පන්තියට 
අවශ්ය අයිතිවාසිකම් සහ සහන ටික ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. එවන් 
පතිපත්තියක් හරහා අද අෙප් රජයත් ඉදිරියට යන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ෙහොඳින් පිළිගන්නා කාරණාවක් 
තමයි ශක්තිමත් ආර්ථික පතිපත්තියක් රටට තිෙබන්නට ඕනෑ 
කියන එක. "එදාෙව්ල ටුවර්ස්" ආර්ථික පතිපත්තිවලින් රටක් 
ෙගනයන්නට බැහැ. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. පසු ගිය 
රජය සමෙය් මම මුදල් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
සහභාගි වුණා මට මතකයි. විෙශේෂෙයන්ම විනිමය අනුපාතය - 
exchange rate එක - උච්ඡාවචනය ෙවන ෙකොට ඒ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට මම ෙපොඩි පශ්නයක් ෙයොමු කළා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු 
සරත් අමුණුගම මැතිතුමාත් සිටියා. මම ඇහුවා, අෙප් රෙට් විනිමය 
අනුපාතය රැක ගැනීෙම් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. අෙප් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්  fixed exchange rate system එකක්ද -එක තැනක 
තිෙබන විනිමය අනුපාතයක්ද-, එෙහම නැත්නම් floating 
exchange rate system එකක්ද, එෙහමත් නැත්නම් managed 
exchange rate policy එකක්ද කියලා මම ඇහුවා. රෙට් ආර්ථිකය 
ෙමෙහයවන පබලයින් සියලු ෙදනාම තුෂ්නිම්භූත වුණා. 
උත්තරයක් ෙදන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ ෙමොකද, පැහැදිලි ජාතික 
ආර්ථික පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. "එදාෙව්ල ටුවර්ස්" ආර්ථික 
පතිපත්තියක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් ක්ෂණිකව ගත් තීන්දු 
තීරණ කමානුකූල ෙනොවන ආකාරයට අකමවත්ව කියාත්මක 
වුණා. ක්ෂණික ආෙව්ගශීලී තීන්දු ගත්තා. සන්සුන් මනසකින්, 
පැහැදිලි පතිපත්ති රාමුවක් තුළින්, පතිපත්ති ව හයක් තුළින් 
සියලුම විෙශේෂඥයින්ෙග් අදහස් උදහස් විමසන්ෙන් නැතුව තමන්ට 
හිතුමෙත්ට එදා ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්නට කටයුතු කළ නිසා 
ආර්ථික වර්ධනෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් ෙරද්ද, බැනියම, සරම, ෂර්ට් 
එක අඳින ෙපොඩි මිනිහාට ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් රජෙය් පමුඛ 
පරමාර්ථය වන්ෙන් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය එක්තරා                       
සංඛ්යා ෙල්ඛනයකට සීමා කරන්ෙන් නැතුව ඒ ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් ඇඟට පතට, බඩට කටට 
දැෙනන ආකාරයට කියාත්මක කිරීමයි. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි හැෙමෝම දන්නා කාරණාවක් තමයි අද 
ආර්ථික තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් පැහැදිලි කමෙව්දයක් තිෙබනවා, 
ව හයක් තිෙබනවා කියන එක. මුදල් ඇමතිවරයා ඉන්නවා. 
අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ආර්ථික පරිපාලන 
කළමනාකරණ කමිටුවක් තිෙබනවා. මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
උපෙද්ශනෙයන් ලබා ගන්නා විෙශේෂඥ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මහ ෙපොෙළොවට පය ගහපු, ජනතාවෙග් අදහස ්
උදහස් නිෙයෝජනය කරන විවිධ පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ෙම් 

හැෙමෝෙග්ම අදහස් උදහස් ලබා ෙගනයි අද අෙප් රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් අරමුණ සහ 
දර්ශනය මාස හැටකින් නව ශී ලංකාවක්, සංවර්ධිත ශී ලංකාවක්, 
රෙට් ජනතාවට ආර්ථික ශක්තියක්, පතිලාභ ලැෙබන ශී ලංකාවක් 
ෙගොඩ නැඟීමයි.   

ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම අපට මතක් ෙවනවා 1979 දී  
එංගලන්තයට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද කියලා. එදා -1979 දී- 
කැලැහැන්ෙග් ආණ්ඩුව කියාත්මක ෙවන ෙකොට, කැලැහැන්ෙග් 
එංගලන්තෙය් ආණ්ඩුවට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "Poor man of 
Europe" කිව්වා; "යුෙරෝපෙය් හිඟන්නා" කියලායි කිව්ෙව්.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"Sick man of Europe". 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔව්. "Sick man of Europe" or "Poor man of Europe". 

ෙලඩට දුකට පත් වුණු රටක් හැටියටයි එංගලන්තය - මහා 
බිතාන්යය- හැඳින්වූෙය්. ෙමොකක්ද තැචර් අගමැතිතුමිය කෙළේ? 
එතුමිය රාජ්ය බලය අතට අරෙගන Enterprise Zone Policy 
එකක් නිර්මාණය කළා; ව්යවසායකත්වය ෙක්න්ද කර ගත් කලාප 
එංගලන්තෙය් හැදුවා. බදු පතිපත්තිය උපෙයෝගි කර ගනිමින් 
දුෂ්කර පෙද්ශවලට බදු සහන ලබා දීලා මුළු රෙට්ම ආර්ථික 
කලාප නිර්මාණය කළා.  

අෙප් වර්තමාන රජයත් උත්සාහ කරන්ෙන් රෙට් බදු 
පතිපත්තිය උපෙයෝගි කර ෙගන දුෂ්කර පෙද්ශවලට, ගාමීය 
පෙද්ශවලට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරවා රාජ්ය තන්තය, රාජ්ය 
ක්ෙෂේතය, රාජ්ය මැදිහත්වීම තුළින් ඇති හැකි, නැති බැරි පරතරය 
අවම කරලා ෙම් රෙට් ශක්ති සම්පන්න නවීන පන්නෙය් 
කර්මාන්තකරණයක් ඇති කර ඒ තුළින් ලබා ගන්නා වූ ශක්තිය 
තුළින් රෙට් ජනතාව ජීවත් කරවීෙම් කමෙව්දයකටයි.  

අද රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන කථා කරන ෙමොෙහොතක 
ෙම් රෙට් ඇති හැකි බලවත් ෙකොට්ඨාසයක් ඉන්නවා වාෙග්ම, වැඩි 
යම් බලයක් ෙනොමැති නිහඬ බහුතරයක් - silent majority එකක් - 
ඉන්න බව අෙප් රජය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිහඬ 
බහුතරෙය් ආර්ථික සුභසාධනය ෙවත අෙප් රජය පූර්ණ අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය කාල වකවානුව 
තුළදී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.8ක් වැනි ෙසොච්චමක් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන ෙකොට, අෙප් රජෙය් පකාශිත 
පතිපත්තිය සහ පාෙයෝගික කෙමෝපාය සැලැස්ෙමන් කියන්ෙන් 
"අපි අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා; ෙසෞඛ්යයට සියයට 
3ක් ෙවන් කරනවා" කියලා. එතැනදී සුභසාධනයට තැනක් 
ලැෙබනවා. 

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, දැන් මහ ෙලොකුවට පුරසාරම් 
ෙදොඩවනවා "අෙප් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් තිෙබනවා" 
කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය? බයිපාස් 
සැත්කමක් කරන්න අෙත් සල්ලි තියා ගන්න ඕනෑ. ඔන්න! නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය. රුධිර කාන්දුකරණයට අෙත් සල්ලි තිෙයන්න 
ඕනෑ. ඔන්න! නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය. වකුගඩු බද්ධ කිරීමක් 
කරන්න ලක්ෂ ගණනක් මුදල් ඕනෑ. ඔන්න! නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය. රජෙය් ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා තුණ්ඩුව විතරක් ෙනොමිලෙය් 
හම්බ ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික ෆාමසියකට ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ගන්න 
ඕනෑ. ඔන්න! නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? 
පසු ගිය කාල වකවානුව පුරාවටම ගරු සරත් අමුණුගම 

705 706 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රජය කාලෙය්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 1.8ක් වැනි, සියයට 1.5ක් වැනි ෙසොච්චම් මුදලක් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට ෙවන් කළා. අෙප් රජෙය් අරමුණ ෙමොකක්ද? තුණ්ඩුව 
විතරක් රජෙය් ෙරෝහෙලන් අරෙගන ෙපෞද්ගලික ෆාමසියකට 
ගිහින් අෙත් තිෙබන සල්ලිවලට ෙබෙහත් ගන්න සංස්කෘතිය 
ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ෆාමසිවල තිෙබන ෙබෙහත් ෙපෝලිම ඉවත් 
කරලා,  ඒ ෙලඩට දුකට පත් වුණු, ගිලන් වුණු පුද්ගලයින්ට රජෙය් 
ෙරෝහල්වලින්ම ෙනොමිලෙය් ෙබෙහත් ෙහේත් ලබා ෙදන, සැබෑ 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ස්ථාපනය කිරීමයි අෙප් රජෙය් අරමුණ 
වන්ෙන්. ඒ හැම ෙදයක්ම කරන්නට සාර්ව ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් - macroeconomic management - 
තිෙබන්නට ඕනෑ.  ඒක තමයි අෙප් අරමුණ.  

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා දුගී 
දුප්පත්කම සියයට 15 ඉඳලා එක පාරටම සියයට 7ට, 8ට අඩු වුණා 
කියලා. ඔබතුමාත් ගෙමන් බිහි වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙන්. අද 
ගමට ගියාම බැලූ බැල්මට ෙපෙනනවා ෙමොකක්ද දුප්පත්කෙම් 
පතිශතය කියලා. අද හතර ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට මාසයක් 
ජීවත් ෙවන්න අවශ්යයි රුපියල් 51,000ක්. මම දන්නවා, එක 
පුද්ගලෙයකුට මා සයකට රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් තුන් ෙදෙනකුට මාසයකට රුපියල් 
7,500කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියන මත දරන විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් විවිධ මන්තීවරු ඉන්න බව. එෙහම මත දරන්ෙන්  
ආර්ථික පතිපත්ති පිළිබඳව ඉතාම විකෘති දැනුමක් තිෙබන 
පුද්ගලයන්. එදා කිව්වා පුද්ගලෙයකුට මාසයකට රුපියල් 2,500න් 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්,  මාසයකට රුපියල් 7,500කින් ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා. මම කියනවා, හතර ෙදෙනක් ඉන්න 
පවුලකට ජීවත් ෙවන්න අඩුම ගණෙන් මාසයකට රුපියල් 
51,000ක් අවශ්යයි කියලා. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ඒක තමයි 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන 
කාරණාව. දැන් මාසයකට රුපියල් 51,000ක් ලබන්ෙන් අෙප් රෙට් 
ජනගහනෙයන් ෙබොෙහොම අඩු පතිශතයක්. එෙහම නම් අපට 
පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා, අෙප් රෙට් අතිබහුතර ජනතාවක් 
තමන්ෙග් පවුෙල් නඩත්තුවට, ආහාර සහ ආහාර ෙනොවන වියදම් 
ටික පිරිමසා ගන්නට බැරිව ඉතා අමාරු තත්ත්වයක සිටින බව. 
අෙප් රජය ෙම් අමාරු තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ෙගන තිෙබනවා; 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් රජය ඉලක්ක කර ෙගන තිෙබනවා, 
පවුෙල් ජීවිතය ශක්තිමත් කර ගන්නට, පවුල නඩත්තු කරන්නට 
අවශ්ය ඒ ආදායම සම්පාදනය කර ගැනීෙම් පවුල් පරපුරක් බවට 
අෙප් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 51ම නිර්මාණය කරන්න. පවුල් ලක්ෂ 
51න් ෙසොච්චමකට විතරක් උසස් ආදායමක් ලැබිලා, රෙට් ලක්ෂ 
200ක් වූ පුරවැසි පරපුෙරන් බහුතරයක් අන්ත අසරණ ජීවිතයක් 
ගත කරන ෙකොට අපට පුරසාරම් ෙදොඩන්නට බැහැ, ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ෙමච්චරයි, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙමච්චරයි කියලා.  

ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජය සමෙය් 
කිව්වා ෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000ක් කරනවා කියලා. 
කී ෙදෙනකුට ද ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000ක් 
ලැෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 
4,000ක් කරන එක ගැන කථා කරන ෙකොට, ලක්ෂ 
හතරහමාරකට වැඩි ඒක පුද්ගල ණය බර  ගැන කථා කෙළේ නැහැ. 
ඉතින් ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඔබතුමාටවත් එළිදක්වන්න 
බැරි වුණු Tax Commission වාර්තාව ඔන්න අෙප් රජය 
එළිදක්වනවා. ඒක ෙමච්චර කාලයක් හංගලා තිබුෙණ්. ඒ ෙමොකද?  
ඒක එළිදක්වලා රාජ්ය ආදායම වැඩි වුණා නම්, unsolicited 
proposals හරහා මුදල් හම්බ කරන ඒ ජාවාරම් කල්ලියට ඉඩ 
පස්ථාව ෙනොලැෙබන නිසා. ඒ නිසා Tax Commission වාර්තාව 
හංගලා තිබුණා. දැන් අපි ඒක එළිදක්වලා, රාජ්ය ආදායම වැඩි 

කරලා, රාජ්ය ආදායම වැඩි කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් සුබසාධන 
පද්ධතියට අතිවිශාල මුදල් ආෙයෝජනයක් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් දූ දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න මුදල් ෙගවන යුගය, 
මුදල් ෙගවපු යුගය අපි අවසන් කරනවා. ලජ්ජා නැතිව කියනවා 
නිදහස් අධ්යාපනයක් තිෙබනවා කියලා. ෙමොන නිදහස් 
අධ්යාපනයක් ද? හැම ෙදයටම, හැම සංවර්ධන ව්යාපෘතියකටම, 
හැම කටයුත්තකටම ෙදමාපියන්ෙගන් සල්ලි එකතු කරන 
සංස්කෘතියක් ඇතිව තමයි අෙප් රජයට ෙම් අධ්යාපනය බාර 
ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රාජ්ය ආදායම වැඩි කරලා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන 
ෙකොට, රජයකට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ දූ දරුවන්ෙගන් මුදල් 
එකතු කරන්න. නිදහස් අධ්යාපනයක් තිෙබනවාය කියලා 
ෙබොරුවට  කියලා ෙගොවියාෙග්, ධීවරයාෙග්, කම්කරුවාෙග්, රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග්, ෙපොඩි මනුස්සයාෙග්, අම්මලා තාත්තලාෙග් මුදල් 
අය කරලා අධ්යාපනය නඩත්තු කරපු යුගය අපි අවසන් කරනවා.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර මට තවත් විනාඩි ෙදකක් 
ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වි ෙශේෂෙයන්ම 
වර්තමාන රජෙය් ආර්ථික විප්ලවෙය් ෙපර මග ගමන්කරු හැටියට 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය කටයුතු කරනවා. වැය කරන 
හැම ශත පහක්ම ෙම් රෙට් ජනතාව ඉලක්ක කරෙගන, 
ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන්, ජනතාවට සහන ලබා ෙදන 
ආකාරයට විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව වැය කරනවා. අනවශ්ය 
වියදම් සියල්ලම කප්පාදු කරලා, ඉලක්කගත සංවර්ධනයක් 
කියාත්මක කරන්න නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය කටයුතු 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, diaries ගැන අදත් පශ්නයක් 
මතු කළා. ගිය අවුරුද්ෙද් නිවාස ණය ෙදන්න තිබුණු සල්ලිවලින්, 
නිවාස ආධාර ෙදන්න තිබුණු සල්ලිවලින් රුපියල් ලක්ෂ 140කට 
වැඩි මුදලක් ෙයොදා ෙගන diaries මුදණය කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් diary එකක්වත් මුදණය කෙළේ නැහැ. අපි වියදම් 
කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාහන 
ටික රට වෙට් ඉන්න ෙගෝල බාලයන්ට දීලා මාෙග් ෙද්ශපාලන 
පතිරූපය ෙගොඩ නඟා ගන්න මටත් පුළුවන්. නමුත් මම එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. මාසයකට රුපියල් අසූදහස ගණෙන් කුලියට 
ගත් වාහන හතළිහකට වැඩි පමාණයක් තිබුණා, නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් විතරක්. අපි ඒ ඔක්ෙකෝම නතර කරලා දැම්මා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම අනවශ්ය වියදම්. ඒ ඔක්ෙකෝම මුදල් ෙම් රෙට් නිවාස 
පද්ධතිය දියුණු කිරීම සඳහා ආෙයෝජනය කරනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 
නායකත්වය සහ ෙමෙහයැවීම තුළ පැහැදිලිවම අෙප් රජය අලුත් 
සංකල්පයක් තුළින්, නව සමාජ, ආර්ථික සංස්කෘතියක් තුළින් ෙම් 
රෙට් ෙපොදු ජනතාවට සහන ලබා දීලා, ශක්තිය ලබා දීලා, ජීවය, 
පාණය ලබා දීලා නව ගමනක් යන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මුදල් 
ඇමතිතුමා පමුඛ මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ෙම් 
ආර්ථික කියාවලිය ෙමෙහය වන සියලුම නිලධාරින්ට අලුත් 
ගමනක් යන්න ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා මා ආශිර්වාද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා ෙම් 
රටට ෙදන්න පුළුවන් ඉහළම ආදර්ශය ලබා ෙදමින් පරිණත, 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත වූ, ජනතාවෙග් දුක් කඳුළින් පිරුණු 
මුහුණුවලට සිනහ මුසු පතිරූපයක් ලබා ෙදන, අවසානෙය්දී 
ජනතාවට සැනසීමක් ලබා ෙදන, ශක්තියක් ලබා ෙදන 
අමාත්යාංශයක් බවට අප අෙප් අමාත්යාංශය නිර්මාණය 
කරනවාමයි කියන කාරණය පකාශ කරනවා. ඒ ගමන්ම, ෙම් 
අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළ අපි හැෙමෝම අත් වැල් බැඳ 
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 
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ෙගන එකට එකතු ෙවලා, මාස හැටක් ඇතුළත අලුත් රටක් ෙගොඩ 
නඟමු කියා විපක්ෂයට ෙයෝජනා කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.58] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 

ආර්ථිකයට අදාළ මුදල් පනත් ෙකටුම්පත, ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත වැනි වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් ගැන 
සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ගැන මූලික 
කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන හැම දවසකම, පවතින 
ආණ්ඩුව ෙමොකක් වුණත් කියන්ෙන් එකම කථාව. දැන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිතුමන්ලා කථා කළා. ඒ අය මාස 
කිහිපයකට කලින් විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට කිව්වා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලාය කියලා. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය අවුරුදු ගණනකට නැගිට්ටවන්න බැහැ කිව්වා. මම ෙම් 
සජිත් ෙපේමදාස ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව ගැන ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. එතුමාෙග් කථාෙව් නම් යම් කිසි ෙපොදු බවක් තිබුණා. 
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් එකවරම ආර්ථිකය ෙහොඳ ෙවනවා. 
එකවරම ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා. එකවරම ආර්ථිකෙය් පශ්නයක් 
නැති ෙවනවා. දැන් ආර්ථිකය නැගලා යනවා. එෙහම කථාවක් 
තමයි දැන් කියන්ෙන්. නමුත් ජනතාවෙගන් ඇහුවාම, නැගපු 
ආර්ථිකයක් නැහැ. ආර්ථිකය ගැන අබමල් ෙර්ණුවක තරම් 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකුෙගන් ඇහුෙවොත් ෙත්ෙරනවා, 
රුපියල බාල්දු ෙවලා තිෙබන බව; ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා 
ෙගන වැටිලා තිෙබන බව; ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් ආර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන බව. අද රුපියල ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය සමඟ 
හුවමාරු ෙවන්ෙන් රුපියල් 140ක සීමාෙව්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය ජනතාවට පශ්න තිෙබනවා. 
දැන් ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ආර්ථිකෙය් පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාම දුන් ෙපො ෙරොන්දු 
අද ඉෂ්ට ෙවලා නැති එක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

2014 වර්ෂය සඳහා මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අද 
අෙප් අතට පත් වුණා. 2014 වාර්ෂික වාර්තාව වුණාට 2015 වසෙර් 
අය වැෙයන් ලබා දුන් සහන පිළිබඳවත් ෙමහි සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. "කෘෂි ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම පිණිස සහතික මිල 
ෙයෝජනා කම" යටෙත් ෙමහි තිෙබනවා, සම්බා වී කිෙලෝවකට 
රුපියල් 50ක්, නාඩු වී කිෙලෝවකට රුපියල් 45ක්, රබර් 
කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 350ක්, ෙත් කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 80ක්, 
අර්තාපල් කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් 80ක් දක්වා වැඩි කරන බව. ඒ 
වාෙග්ම සහනදායී මිලට අත් ටැක්ටර් ලබා දීම, කිරි නිෂ්පාදන 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කිරි ලීටරයකට ෙගවනු ලබන සහතික 
මිල වැඩි කිරීම, "දැහැමි දිරිය" වැඩසටහන යටෙත් 2015 ජුනි 
මාසෙය් සිට දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 200ක මාසික 
දීමනාවක් ලබා දීම, "ළමා දිරිය" වැඩසටහන යටෙත්  2015 
වර්ෂෙය් ජුනි මස සිට ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 250ක 
මාසික දීමනාවක් ලබා දීම, "විරුදිරිය" නමින් රුපියල් ලක්ෂ පහක 
උපරිමයකට යටත්ව රණවිරුවන් සඳහා රාජ්ය බැංකු හරහා විෙශේෂ 
ණය කමයක් හඳුන්වා දීම ආදී කරුණු. ෙකොෙහේද ෙම්වා 
තිෙබන්ෙන්? පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැනයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙපොෙත් තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාත් කියනවා. 

හැබැයි ජනතාවට ෙම් ෙමොනවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ළමා දිරියත් 
නැහැ, දැහැමි දිරියත් නැහැ, විරුදිරියත් නැහැ. ෙම්වා ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට 
ඒ දීමනාවන් ලැෙබනවාද? විරුදිරිය, ළමා දිරිය දීමනා පමණක් 
ෙනොෙවයි, අඩු තරෙම් විමධ්යගත මුදල්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අද ෙත් දළුවලට සහතික මිලක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙත් 
දළුවලට සහතික මිල ෙගවීම අෙගෝස්තු මාස ෙය් මැතිවරණ 
කාලෙය් දී නැවැත්වූවා. මැතිවරණයට කලින් ජූලි මාසය දක්වා 
ෙගව්වා. ෙම් වන ෙකොට විෙශේෂෙයන් පහත රට ෙත් කර්මාන්තය 
බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් ෙත් 
ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙත් කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 498ක් ලැබුණා. 
ෙම් වන විට එය රුපියල් 360ට බැහැලා තිෙබනවා. එම නිසා දැන් 
මාතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, කලුතර දිස්තික්කෙය්, 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් වාෙග්ම ෙත් 
ෆැක්ටරි අයිතිකරුවනුත් බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ පා 
තිෙබනවා. ඔවුන් ණය අරෙගන ෙත් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන 
යනවා. අද විෙශේෂෙයන්ම ෙත් ෆැක්ටරි වසා දමන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෂය භාර ඇමතිවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. ෙත් දළු සපයන අය පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා, ඇමතිවරයා නිහඬව ඉන්නවා. ෙම් 
සභාවට ආපුවහම කියන්ෙන්  ආර්ථිකය නැඟලාය කියලායි. ෙම් 
ගරු සභාවට ආපුවහම ආර්ථිකෙය් පශ්නයක් නැහැ. පුදුම 
කථාවක්. එක්ෙකෝ තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇත්ත 
කියන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙත් 
දළු සපයන  ෙත් ෆැක්ටරි හිමියන්, ෙත් අපනයනකරුවන් හා ශී 
ලංකා ෙත් මණ්ඩලය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. ආණ්ඩුව ඒවා 
අහන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු ඉන්ෙන් ෙවනත් 
තැනක. අඩු තරෙම් තමුන්නාන්ෙසේලා මාස කිහිපයකට කලින් 
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට දැකපු ආර්ථිකයවත් ආණ්ඩුවට ගියාම 
දකින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. අවංක නම්, තමන් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමති ධුර දරනවා වාෙග්ම, " අපි ෙම් භාර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් පවුල් පාලනයක් විසින් විනාශ කරපු පාලනයක්, 
ආර්ථිකයක්. එම නිසා ෙමච්චර ණයයි. ෙමච්චර කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙමච්චර බැංකු අර්බුදයක් තිෙබනවා. බැංකුවලින් 
ෙපෞද්ගලික හිතවතුන්ට ෙමච්චර ණය දීලා තිෙබනවා. එම නිසා 
තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි" කියලා ඇත්ත කථාව කියලා, ඇත්ත 
යථාර්ථය ෙපන්වා දීලා,  යථාර්ථය පිළිෙගන ඒකට උත්තර 
ෙසොයන්න ඕනෑ. දැන් ඇමතිවරුන් සිටින්ෙන්  සිහින ෙලෝකයක. 
මා දන්ෙන් නැහැ, එක් එක් ඇමතිවරුන් තමන්ෙග් අමාත්යාංශය 
පුම්බලා ෙපන්වන්න උත්සාහ කරනවාද කියලා. එතෙකොට 
ආර්ථිකෙය් ඇත්ත තත්ත්වය ෙනොෙවයි මුළුමනින්ම තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා අද බරපතළ අර්බුදයක් තිෙබනවා.  

ෙත් කර්මාන්තයට විතරක් ෙනොෙවයි, රබර් කර්මාන්තයටත් ඒ 
තත්ත්වයමයි තිෙබන්ෙන්; ෙපොල් කර්මාන්තයටත් ඒ තත්ත්වයමයි 
තිෙබන්ෙන්; සුළු අපනයන ෙභෝග කර්මාන්තවලටත් ඒ 
තත්ත්වයමයි තිෙබන්ෙන්. ඒවා ෙමෙහයවන්න තිෙබන 
අමාත්යාංශ ඇත්තටම අද කියා කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවංකව කියන්න ෙකෝ, ඇමති ධුර භාර ගත් ඇමතිවරුන්ෙගන් 
වැඩ භාර ගත් ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද,  තවම වැඩ 
භාර ගත් නැති ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද කියලා. 
සමහර ඇමතිවරුන්ට වැඩ පටන් ගන්න අමාත්යාංශෙය් 
කාර්යාලයක් නැහැ. තවම සභාපතිවරුන් පත් කරලා නැහැ, 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත් කරලා නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. සමහර 
ඇමතිවරු තවම අමාත්යාංශවලට ගිහිල්ලා නැහැ. ෙහේතුව, 
අමාත්යාංශෙය් කාර්යාලයක් නැති නිසායි. හැබැයි කථා කරන 
ෙකොට මුළු ආර්ථිකය එෙහමපිටින්ම දැන් කණපිට හරවපු විධියට 
තමයි කථා කරන්ෙන්. විපක්ෂයට තිබුණු විෙව්චන දැන් නැහැ. 
දැන් තිෙබන්ෙන් නැඟලා යන ආර්ථිකයක්; නැඟලා යන 
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අමාත්යාංශ. දැන් ඔක්ෙකොම ධන. විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට 
ඍණ. ඍණ නම් ඍණම තමයි. ඒක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. නමුත් 
ඒ යථාර්ථය වහලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කථාව කියන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රෙට් ඇත්තටම මතු ෙවලා තිෙබන 
පශ්නවලට උත්තරයක් ඕනෑ. මා එක උදාහරණයක් කියන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙගෝස්තු 17වන දා ජනතාව 
විපක්ෂයට පත් කරපු අය ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යන ෙකොට ඒ 
ආණ්ඩුවට තිබුණු විෙව්චන ෙමොනවාද? ඒ ආණ්ඩුව එක වරක 
වාහන ෙගන්වන ෙකොට ණයවර ලිපි - LCs - open කරපු අයව 
අමාරුෙව් දැම්මා. ඒ අය ණයවර ලිපි විවෘත කළාට පසුව බදු වැඩි 
කළා. ඒක නිසා අසීරුවට පත් වුණා. ඒකම ෙම් අයත් කළා. දැන් 
ෙදවතාවක් ඒ විධියට කර තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට කාර්  මිල දී 
ගත් සාමාන්ය මිනිසුන් සිටිනවා. ඒ අය ණයවර ලිපිය විවෘත කළාම 
රුපියල් ලක්ෂ 14ක්, 15ක් වැඩිපුර ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් කියනවා සැප්තැම්බර් 30 දක්වා ෙම්ක පහළට දමනවා කියලා. 
ඒක සිදු ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ; නිශ්චිත නැහැ. ඒ නිසා  මිනිසස්ු 
කලබලයට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් හැෙමෝම ඉන්ෙන් 
පීඩනෙයන්. ඉහළම පන්තිෙය් මිනිස්සුන්ට පශ්නයක් නැතිව ඇති. 
පහළම පන්තිෙය් දුප්පත් මිනිස්සු ෙම්වා ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු කුලී වැඩක් කරලා රුපියල් 1,000ක් 1,200ක් 
හම්බ වුණාම ෙගදරට රුපියල් 700ක බඩු අරෙගන යනවා, රුපියල් 
300ක විතර මත්පැන් බීලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට කාර් පිළිබඳ පශ්න 
නැහැ. නමුත් යමක් කරලා තමන්ෙග් ජීවිතය  ෙගොඩනඟා ගන්න 
උත්සාහ කරන මධ්යම පන්තික, පහළම මැද පන්තික ජනතාව 
හැමදාම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම්කද? ෙම් ෙද්ශපාලන 
ෙවනස කරපු අයට ඒ ෙවනසින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සහනය අද 
ලැබිලා නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය.    

ආණ්ඩුව හවුල් ආණ්ඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ආණ්ඩුව 
තමන්ෙග් ජනවරම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට 
ආර්ථිකය සම්බන්ධව තිෙබන විෙව්චන, ෙද්ශපාලන තීන්දු තීරණ 
සම්බන්ධව තිෙබන විෙව්චන, අපි විෙව්චන හැටියට ගන්ෙන් 
නැහැ,  ජනවාරි 08 වැනිදාත්, අෙගෝස්තු 17 වැනිදාත් පත් වුෙණ් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවම නම්. ඒ අවස්ථාවල 
බලයට පත් වුෙණ් රාජපක්ෂ පාලනයම නම්, එතෙකොට  
විෙව්චනය තිෙබන්ෙන් ජනතාවටයි. එෙහම නම් ජනතාව 
තමන්ෙග් පස්ස පැත්තට ගහ ගන්න එකයි තිෙබන්ෙන්, "අපි පරණ 
ෙගොන්කම ම කළා"යි කියලා. හැබැයි, දැන් ජනතාවට ඒ 
විෙව්චනය කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ජනතාව ජනවරම ෙවනස ්
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව 
පිළිබඳව, පසු ගිය පාලන කාලෙය් වැරදි කරපු අයෙග් දූෂණ 
ෙචෝදනා පිළිබඳව ආණ්ඩුව කියා මාර්ග ගන්ෙන් නැති ෙකොට 
ඒවාට විරුද්ධව බරපතළ විෙව්චනයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන්. තම 
නිෂ්පාදනවලට සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආණ්ඩුව ඒ ෙපොෙරොන්දු කඩ කරන ෙකොට ඒවා ගැන ජනතාව අතර 
විෙව්චනයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් ඒ නිසායි.  

ආර්ථිකය බිඳ වැෙටන ෙකොට, ඒ බිඳ වැෙටන ආර්ථිකය ගැන 
ඇමතිවරුන් නෑසු කන් ඇතිව සිටිනෙකොට, ඇමතිවරුන් උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැතිෙකොට, ජනතාව අතර කලින් තිබුණාට වඩා 
විෙව්චනයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. ඒක තමයි ඇත්ත.  ඒ විෙව්චනය 
ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් ඇයි? ෙම්ක පරණ ආණ්ඩුවම නම් ෙම් 
විෙව්චනය ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  ජනවාරි 08 
වැනිදාත් අෙගෝස්තු 17 වැනිදාත් ජනවරම  ෙවනස් වුණා. ඒ අලුත් 
ජනවරෙම් බලපෑම, එෙහම නැත්නම් අලුත් ජනවරෙම් පණිවුඩය 
ආර්ථිකය ෙමෙහයවන ඇමතිවරුන් ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා ද? 
ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පත්වලින්ම මා සරල උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. මුදල් 
පනත සංෙශෝධනය කරන ෙයෝජනා ගණනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒකට අදාළව 
ගත්ෙතොත්, පසු ගිය ආණ්ඩුවට තිබුණු බරපතළ විෙව්චනයක් 
තමයි  කැසිෙනෝ පිළිබඳ කාරණය. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලනය බිඳ වැෙටන්නට බලපාන ලද පධාන ෙහේතු 
කිහිපයක් අතර තිබුණා ෙන් එතෙනෝල්, කුඩු, කැසිෙනෝ කියන 
කාරණා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙව් ෙමොකටද? කැසිෙනෝ 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම කලාපයක් ආරම්භ කරන එක වැරැදියි. 
ෙම්වා තහනම් කරනවා කියලා ෙන් කිව්ෙව්. කැසිෙනෝ තහනම් 
කරන ආණ්ඩුවක්, යහ පාලනයක් තමයි ජනතාව ඉල්ලුෙව්. යහ 
පාලනය කියන එකට ෙම්කත් ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව යහ පාලනය කියන එක නිකම් එන්ෙන් නැහැ. යහ 
පාලනය කියන වචනෙය් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? කැසිෙනෝ ඕනෑ ද, 
එපා ද කියලා අහන ෙකොට  "කැසිෙනෝ එපා" කියන එක තමයි 
ජනතාවෙග් ඉල්ලීම. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සංෙශෝධනෙයන්  
ෙගෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සංෙශෝධනයට 
ඇතුළත් කරනවා, "කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළුවීෙම් බද්ද" කියලා 
එකක්.  එෙහම එකක් ජනතාව කිව්වා ද? ජනවරෙම් එෙහම එකක් 
තිබුණා ද? "කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළු වන සෑම 
පුද්ගලයකුෙගන්ම එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් සියයක ෙහෝ 
පරිවර්තනය කළ හැකි ඊට සමාන ෙවනත් ව්යවහාර මුදලකින් 
ෙහෝ ඊට සමාන ශී ලංකා රුපියල්වලින් වූ බද්දක් අය කරගනු 
ලැබිය යුතුය" කියලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා. 
"කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළුවීෙම් බද්ද" කියලා එකක් දැන් 
ෙගෙනනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න යන්ෙන්? 
කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළුවීෙම් බද්ද හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කැසිෙනෝ නීතිගත කරනවා. බදු අය කිරීෙමන් එය නීතිගත 
කරනවා.  

මීට කලින් විෙව්චනයක් තිබුණා. රාජපක්ෂ පාලනයට 
විෙව්චනයක් තිබුණා, කැසිෙනෝ ශාලාවල් ෙකොච්චර තිෙබනවා ද 
කියලා රජය දන්ෙන් නැහැ, කැසිෙනෝ ශාලාවල් ලියා පදිංචි කර 
නැහැයි කියලා. දැන් ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා ද? දැන් අලුත් 
ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ලියා පදිංචි කරනවා ද? අලුත් ආණ්ඩුව ඇවිත්, 
තිෙබන කැසිෙනෝ ශාලා ටිකවත් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා ද?  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කර ෙගන යන්ෙන්?  

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා  සූදු  බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 
උපෙල්ඛනෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 1988 අෙපේල් මාසෙය් ඉඳලා 
2001 දක්වා කාලය තුළ ආරම්භ කළ බුකීවලට  බදු මුදල් පමාණය 
රුපියල් 1,00,000යි; කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් රුපියල් 
මිලියනයයි. ඒ කියන්ෙන් 1988 සිට 2001 දක්වා කැසිෙනෝ 
සම්බන්ධෙයන්  බදු මුදල් පමාණය රුපියල් මිලියනයයි; 2001 සිට 
2002 දක්වා රුපියල් මිලියන 25යි. 2002 සිට 2005 දක්වා 
(රුජිෙනෝ කීඩාව කිරීම හැර)  සූදු ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යාම 
සඳහා  බදු මුදල රුපියල් මිලියන ෙදොළහයි. රුජිෙනෝ කීඩාව 
පමණක් කීඩා කිරීෙමන් ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යනවා නම් 
රුපියල් පන්ලක්ෂයයි. 2005 සිට 2013 දක්වා සෑම වර්ෂයක් 
සඳහාම රුජිෙනෝ කීඩාව, කීඩා කිරීම ඇතුළු සූදු ව්යාපාරය 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා බදු මුදල  රුපියල් මිලියන පනහයි; 
2013  සිට  2015 දක්වා රුපියල් මිලියන  සියයයි. 2015 අෙපේල් 
මස 1 වන දින  සිට ෙහෝ ඉන්පසුව - ඒ කියන්ෙන් යහ පාලන 
සමෙය්;  යහ පාලන කාලය තුළත් ආරම්භ කරන කැසිෙනෝ 
ව්යාපාර සඳහා -සෑම වර්ෂයක් සඳහාම  බදු  මුදල රුපියල් මිලියන 
ෙදසීයයි. ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? යහ පාලනෙය්ත් කැසිෙනෝ 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියලා ෙන්ද?  
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දැන් මුදල්  ඇමතිතුමා කියන්න ෙකෝ,  යහ පාලනෙයන් 
කැසිෙනෝ ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්ද, බැරි ද කියලා.  කැසිෙනෝ 
ආරම්භ කරන්න බැරි නම් ඇයි  2015 අෙපේල් 1 වන දින සිට ෙහෝ 
ඉන් පසුව ආරම්භ කරන සෑම වර්ෂයක් සඳහාම රුජිෙනෝ කීඩාව, 
කීඩා කිරීම ඇතුළු සූදු ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යෑමට රුපියල් 
මිලියන ෙදසීයක බද්දක් දමන්ෙන්? 

යථාර්ථයට අනුව අපි හිතමු, තිෙබන සූදු ව්යාපාර නවත්වන්න 
බැහැයි කියලා. එෙහම නම් ඉතින් පුළුවන් ෙන්, 88 ඉඳලා පටන් 
ගත් ෙදය 2013න් ෙම්ක ඉවර කරන්න. ඒ කියන්ෙන් යහ 
පාලනෙය්ත් කැසිෙනෝ ආරම්භ කරනවා. ඒක ජනවරමද, නැද්ද? 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ජනවරමට 
පයින් ගහලා කැසිෙනෝ ආරම්භ කරනවා. එතෙකොට තිෙබන 
පශ්නය ෙම්කයි. ෙමොකටද, ෙම් පැත්තට විෙව්චන කරන්ෙන්?  
රාජපක්ෂ පාලනය අයින් කරපු ජනවරමට ජනතාවට ආෙයත් 
ඕනෑ, කැසිෙනෝද?  දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? කැසිෙනෝ නතර කරන එක ෙනොෙවයි, බදු හරහා 
කැසිෙනෝ නීතිගත කිරීමයි කරන්න යන්ෙන්. කැසිෙනෝ බද්ෙදන් 
කැසිෙනෝ නීතිගත කරනවා.  එක කමයකට ව්යාපාරෙයන් අය 
කරනවා. තව කමයකට, කැසිෙනෝ ශාලාවට ඇතුළු ෙවන 
ෙකනාෙගන් අය කරනවා. නියමයි ෙන් වැෙඩ්!  ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
අය කෙළේ එකයි, ඔය ෙගොල්ෙලෝ අය කරනවා ෙදකක්. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ අය කෙළේ නැහැ, කැසිෙනෝ ඇතුළු වීෙම් බද්ද.  යහ 
පාලනය නිසා යහ පාලනෙයන් කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළු වීෙම් 
බද්දත් අය කරනවා. එතෙකොට කැසිෙනෝ නවතින්ෙන් කවදාද? 
එතෙකොට කැසිෙනෝ නවත්වන්ෙන් ෙමොන පාලනෙයන්ද?  
කැසිෙනෝ නතර කිරීෙම් වුවමනාවයි ජනතාවට තිෙබන්ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන් ජනතාවට ෙම්ක නවත්වනවායි 
කියලා ෙපන්වලා පවත්වා ෙගන යෑෙම් වුවමනාව; අලුත් කමයකට 
පවත්වා ෙගන යෑෙම් වුවමනාව; යහ පාලනයකට අනුව 
පවත්වාෙගන යෑෙම් වුවමනාව. නැද්ද? ෙම්ක තමයි බරපතළ. 
ෙම්කට ගෙම් භාෂාෙවන් කියන්ෙන් "ෙකොෙළේ වහලා ගහනවා" 
කියලා. යහ පාලනය ෙපන්වනවා; නංගී ෙපන්වනවා, අක්කා 
ෙදනවා. යහ පාලනය කැසිෙනෝ පාලනය කරන කමය තමයි බදු 
හරහා කැසිෙනෝ ව්යාපාර නීතිගත කිරීම. මම ෙම් කිව්ෙව් එක 
උදාහරණයක්. තවත් ඒ වාෙග් කාරණා රාශියක් තිෙබනවා.  

දැන් බදු හරහා කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? අලුෙතනුත් 
කැසිෙනෝ ආරම්භ කරන්න ආරාධනා කරනවා. එතෙකොට තර්ක 
කරන්න පුළුවන්, "අපි කලින්ට වඩා වැඩිපුර බදු අය කරනවා." 
කියලා. ඒක ෙන්, ආණ්ඩුෙව් ආදායම. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
වන්ෙන්? යහ පාලනෙය් අලුත් කැසිෙනෝකාරෙයෝ ටිකක් ඇති වන 
එකයි. යහ පාලනෙය් කැසිෙනෝකාරෙයෝ. ඒ අය ෙමොන කට්ටියද? 
වැඩිපුර අය කරන්න පුළුවන් කට්ටිය; වැඩිපුර ෙගවන්න පුළුවන් 
කට්ටිය. වැඩිපුර බදුත් ෙගවන්න පුළුවන්, ෙන්ද? ශාලාවට ඇතුළු 
වන අයෙගන් වැ ඩිපුර අය කරන්න පුළුවන් අයට යහ පාලනෙයන් 
ලැෙබන වරපසාද. ෙම් එක උදාහරණයක් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මුදල් පනත් ෙකටුම්පතත් 
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත්   කර තිෙබනවා. මුදල්  පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා, "මත්පැන් අෙළවිහල් සහ තැබෑරුම් අය 
බද්ද" කියා එකක්. මා හිතන විධියට ඒකත් අලුත් එකක්. මත්පැන් 
අෙළවිහල් සහ තැබෑරුම් අය බද්ද. ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
2015 මාර්තු මස 31වන දිනට හිමිකරුවකු වූ සෑම 
තැනැත්තකුෙගන්ම -දැනට තිෙබන තැබෑරුම් සහ wine 
storesවලින්- රුපියල් 250,000 ගණ ෙන් අය බද්ද කියා බද්දක් අය 
කරනවා. ෙම්ෙකන් කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? තැබෑරුම් නතර 
කරන එක ෙනොෙවයි. ඒවා වහන එකවත් ෙනොෙවයි. ඒවාට එෙහම 
බාධා කරන එකත් ෙනොෙවයි. බද්ද ෙගවලා නීත්යනුකූලව ඒවා 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්. ෙම් මුදල් පනත් ෙකටුම්ප ෙත් හැම 
තැනකම සඳහන් කර තිෙබනවා, 2015 මැයි 31වැනි දින ෙහෝ 
එදිනට ෙපර ෙම් බද්ද ෙගවන්න ඕනෑය කියා. මුදල් ඇමතිතුමා 

ෙමොනවාද කයිවාරු ටිකක් ගැහුවා. හරි විධියට නම් එතුමාට 
කියන්න ෙන් තිබුෙණ්, "මත්පැන් අෙළවිහල් හා තැබෑරුම් බද්ද 
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමච්චරක් ෙගවා තිෙබනවා" කියලා. ෙමොකද, 
2015 මැයි 31වැනි දින වන විට ඒ බද්ද ෙගවා තිෙබන්න එපා යැ. 
ෙම්ෙකන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තිෙබන තැබෑරුමත් රුපියල් 
250,000ක් ෙගවලා පවත්වා ෙගන යනවා. හැබැයි, තැබෑරුෙම් 
ගණන වැඩි ෙවන ෙකොට අර නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට ෙබොන 
ඒවාෙය් ගණනත් තව වැඩි ෙවනවා. "සුදුවා" තිෙබනවා; "මල්" 
තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, සමාජෙය් ඔය එක එක පැණි වර්ග 
තිෙබනවා ෙන්. නීත්යනුකූල ෙනොවන තැබෑරුම් ගණන වැඩි 
වන්ෙන් නැද්ද? "අෙප් බදු ආදායම වැඩි වුණා" කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කයිවාරු ගහන්න පුළුවන්. බදු ආදායම වැඩි 
වීම ෙනොෙවයි, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමොකක්ද? අද අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ෙග්, 
දරුවන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් සැමියා, 
තාත්තා වැඩිපුර බදු ෙගවලා වැඩිපුර බීලා එන එකද? නැත්නම් 
නීත්යනුකූල තැබෑරුෙමන් බදු අය කරන නිසා ගස ් පල්ෙල් 
තිෙබන නීත්යනුකූල ෙනොවන තැබෑරුෙමන් බීලා එන එකද? එය 
ෙනොෙවයි, ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම්වා නතර වන 
කමයක් ගැනයි.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනෙයන් ෙමොනවාද කරන්න 
යන්ෙන්? යහ පාලනෙයන් කරන්න යන්ෙන් වැඩිපුර බදු 
අයකරලා, වැඩිපුර පවර්ධනය කර ගන්න එකයි. නීත්යනුකූල 
ඒවාත් වැඩි කරනවා; ෙම් බදු නිසා නීත්යනුකූල ෙනොවන ඒවාත් 
වැඩි කරනවා. ඇයි, නීත්යනුකූල ෙනොවන ඒවාත් පවත්වා ෙගන 
යනවා ෙන්. ඒවා නතර කරන්න කමයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැසිෙනෝ කර්මාන්ත අය බද්ද 
පැනවීම ගැනත් මුදල් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කලින් කිව්වා වාෙග්ම දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන්ෙන් කැසිෙනෝ කර්මාන්තය. 
රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුෙණ් නිකම්ම කැසිෙනෝ. දැන් යහ 
පාලනෙය් තිෙබන්ෙන් කැසිෙනෝ කර්මාන්තයයි. කැසිෙනෝ 
කර්මාන්ත අය බද්ද පනවන්න යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් පනත් ෙකටුම්පෙත් II 
වන ෙකොටෙසේ 6වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"(1) 2015 ජනවාරි 29වන දිනට, කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක නියැලී සිටින 
සෑම තැනැත්තකුෙගන් ම රුපියල් මිලියන එක් දහසක් වන (ෙම් 
ෙකොටෙසේ මින් මතු "අය බද්ද" යනුෙවන් සඳහන් කරනු ලබන) කැසිෙනෝ 
කර්මාන්ත අය බද්ද යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අය බද්දක් අය කරනු 
ලැබිය යුතු ය." 

එම වගන්තිෙය්ම (3) වන ෙකො ටෙසේ සඳහන් ෙවනවා, "අය 
බද්ද 2015 මැයි 31වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙගවිය යුතුය" කියා. 
මම දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, "2015 මැයි 31වන 
දිනට කලින් ෙම් අය බද්ද ෙගවපු කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද?" කියා.  
දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසය ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, මැයි මාසය වන විට මුදල් අමාත්යාංශය 
ෙම් බද්ද අය කරෙගන ඉවරයි ෙන්. ෙම් කැසිෙනෝ අය බද්ද ෙගවපු 
කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද? ෙම් කැසිෙනෝ කර්මාන්ත බද්ද අය 
කිරීෙම් ෙද්ශපාලන අරමුණ ෙමොකක්ද? කැසිෙනෝ කර්මාන්තය 
නතර කිරීමද, කැසිෙනෝ කර්මාන්තය බදු හරහා නීත්යනුකූල 
කිරීමද? ඒක අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ජන වරම අපට 
ෙත්ෙරනවා. රාජපක්ෂ පාලනයට එෙරහි වුණු ජනවාරි 8වැනි දා 
සහ අෙගෝස්තු 17වැනි දා ජන වරම අපට ෙත්ෙරනවා. ජන වරමින් 
කිව්ෙව් කැසිෙනෝ එපා කියලායි.  

කැසිෙනෝ කර්මාන්ත අය බද්ද හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන්, කැසිෙනෝ ඕනෑ කියායි. අප ෙමය කියන්ෙන් රෙට් 
ජනතාවටයි. දැන් ජනතාව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොන වාෙග් එකක්ද කියා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැසිෙනෝ කර්මාන්තය 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි ෙවනත් ෙවනත් කර්මාන්ත ගැන 
දන්නවා. කර්මාන්තශාලා හැටියට තිෙබන කර්මාන්ත ගැන අපි 
දන්නවා. හැබැයි කැසිෙනෝ කර්මාන්තය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
රබර් කර්මාන්තය, ෙත් කර්මාන්තය ගැන නම් අපි දන්නවා. ඒවාත් 
දැන් කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදනවා නම් 
 ෙහොඳයි. කවුද කැසිෙනෝ කර්මාන්ත ඇමති? ඒ දවස්වල සිටියා ෙන් 
සීනි කර්මාන්ත ඇමති කියා ෙකෙනක්. සීනි කර්මාන්ත ඇමති 
වාෙග්, කැසිෙනෝ කර්මාන්ත ඇමතිවරයකුත් ෙහට අනිද්දාට පත් 
කරන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

"සුපිරි වාසි බද්ද" කියා තවත් එකක් තිෙබනවා. ආදායම් බදු 
ෙගවීමට ෙපර ලාභය රුපියල් මිලියන ෙදදහසක් ඉක්මවන්නා වූ 
යම් සමාගමක් ෙහෝ පුද්ගලෙයක් එකී බද්ද ෙගවන්න ඕනෑ. 
තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා එම සමාගෙම් ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් බදු අය 
කළ හැකි ආදායම මත, සියයට විසිපහක අනුපමාණයකට එකී 
බද්ද අය කරන්න ඕනෑ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන් අහනවා, 
සුපිරි වාසි බද්ද කී ෙදෙනකුෙගන් අය කරෙගන තිෙබනවාද කියා. 
කී ෙදෙනකු ඒ බද්ද ෙගවා තිෙබනවාද? අඩු තරමින්, එය ෙගවන්න 
කියා කීෙදෙනකුට ෆයිල් යවා තිෙබනවාද? ෙම්වා, අතුරු අය 
වැෙයන් ෙගන ආ ෙයෝජනායි. ෙම්වා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
ආර්ථිකය නංවා ගන්න තිෙබන ආදායම් මාර්ගයි. නමුත් ෙකොෙහේද 
ෙම් බදු කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්?  

"ජංගම දුරකථන කියාකරු අය බද්ද" කියා තවත් බද්දක් 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ජංගම දුරකථන කියාකරුවකුෙග් 
ව්යාපාරෙය් -mobile phone කර්මාන්තෙය්- ෙයදී සිටි සෑම 
තැනැත්තකුෙගන්ම අය කරන රුපියල් මිලියන ෙදසිය පනහක් 
වන අය බද්දයි. ෙමයත් 2015 මැයි 31 දින ෙහෝ ඊට කලින් 
ෙගවන්න ඕනෑ. දැන් 2015 මැයි 31 ෙගවී අවසානයි. ජංගම 
දුරකථන කියාකරු ආයතන, ව්යාපාර කීයක් රුපියල් මිලියන 250 
බද්ද ෙගවා තිෙබනවාද? තම අමාත්යාංශය වග කිව යුතු 
අමාත්යාංශයක් නම් ෙම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා කිව යුතුව තිබුෙණ් අය කරගත් බදු මුදල් 
පමාණය ගැනයි. "ඒ බද්ද නිසා ආදායම ෙලස අපට ෙමන්න 
ෙමපමණ පමාණයක් ලැබී තිෙබනවා" කියායි කියන්න තිබුෙණ්. 
එෙහම ෙනොකියා දැන් අපට කියනවා, ෙම්වාට පක්ෂව අත 
ඔසවන්න කියා. අතුරු අය වැෙයන් බදු පැෙනව්වා. ඒ බදුවලින් 
ෙකොපමණ පමාණයක් රජෙය් ආදායම වශෙයන් ලබාෙගන 
තිෙබනවාද?  

"නිවාස සඳහා ඍජු චන්දිකා ෙසේවා අය බද්ද" කියා තවත් 
එකක් තිෙබනවා. එකී අය බද්ද රුපියල් මිලියන 1,000යි. ලංකාව 
තුළ ගාහකයන් පනස් දහසකට ෙනොඅඩු පමාණයක් සිටින සෑම 
තැනැත්තකුෙගන් ම ෙම් බද්ද අය කරනවා. "අය බද්ද 2015 මැයි 
මස 31 වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙගවනු ලැබිය යුතු ය." 
යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. කී ෙදෙනකුෙගන් එකී බද්ද අය 
කරෙගන තිෙබනවාද? එක්ෙකෝ, ෙම් වගන්තිය -"අය බද්ද 2015 
මැයි මස 31 වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙගවනු ලැබිය යුතු ය." 
කියන වගන්තිය- වැරැදියි. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න, එවැනි ගාහක ආයතන කීයකින් 
ෙකොතරම් බදු ආදායමක් ලැබී තිෙබනවාද කියා.  

"මන්දිර බද්ද" කියා තවත් බද්දක් තිෙබනවා. "2000 අෙපේල් 
මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන් ෙපර ඉදිකරන ලද මන්දිරයක සෑම 
හිමිකරුවකුෙගන් ම, වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන එකක් වන (ෙම් 
ෙකොටෙසේ මින් මතු "බද්ද" යනුෙවන් සඳහන් කරනු ලබන) මන්දිර 
බද්ද යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන බද්දක් අය කරනු ලැබිය යුතු ය." 
කියා සඳහන් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මන්දිර බද්ද ෙගවන්න කියා දැන් කී ෙදෙනකුට දැනුම් දී 

තිෙබනවාද? කී ෙදෙනකු ඒ බදු ෙගවා තිෙබනවාද? ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම වාක්ය විතරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවසානෙය් 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මන්දිර බද්ද අය කරන්ෙන්ත් නැහැ. 
කැසිෙනෝ කර්මාන්ත අය බද්ද අය කරනවා නම් එය කරන්ෙන්, 
ඒවා පවත්වාෙගන යන කමයකට හදන්නයි. ඔය සුපිරි පන්තිය 
කියා ඔබතුමන්ලා අර්ථ කථනය කරන අයෙගන් ෙමොකවත් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, ආෙයත් අය කරන්ෙන් කාෙගන්ද? 
අහිංසක ජනතාවෙගනුයි. මට මතකයි, කීඩා නාලිකාවලිනුත් බදු 
අය කරනවා කියා තිබුණා. දැන් එය ඉවත් කර ෙවන්න ඕනෑ. 
මන්දිර බද්ද, ජංගම දුරකථන කියාකරු අය බද්ද, නිවාස සඳහා 
ඍජු චන්දිකා ෙසේවා අය බද්ද ආදිෙයන් අය කරන මුදල් පමාණ 
ගැන ආණ්ඩුව අද කියන්න ඕනෑ. ඒවා ෙනොකියන්ෙන් ඇයි? එකී 
බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා බදු අය කරන්ෙන් අහිංසක 
මිනිසුන්ෙගන්, සාමාන්ය ජනතාවෙගන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ජන 
වරම දුන්, ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න එපා කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ජන වරම දුන් ජනතාවෙගන් තමයි අය 
කරන්ෙන්. ෙම්වා, අපි හැම දාමත් දැකපු ෙද්වල්. ෙම්වා, හැම දාම 
පාෙහේ අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු ෙද්වල්. [බාධා කිරීමක්] 
ඒකත් තිෙබනවා ද? ෙකොපමණක් ෙගවන්න කියා තිෙබනවා ද?  
[බාධා කිරීමක්] කා ටද කියා තිෙබන්ෙන්? කවුද ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කියවලා බලා තමයි කථා කරන්ෙන්. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ඊළඟ අය වැය  ෙගෙනනවා නම්, ඒ 
අය වැය ෙගෙනන්ෙන් ෙම් බදු හරහා ලබන ආදායෙමන් ෙනොව 
ජනතාව මත පටවන ලද බද්ෙදන් කියන එක ඉතා පැහැදිලියි.   ඒ 
නිසා තමයි අද කාර් එකක් ගන්න සිටින මනුස්සයා L/C  එක 
open  කර බලාෙගන සිටින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙත් කර්මාන්තයට 
ෙගවනවා කිව්ව සහතික මිල නැතුව ඒ මිනිස්සු බලාෙගන 
සිටින්ෙන්. අද ෙත් දළු කඩන්න බැරුව සිටිනවා. අද ෙත් factories 
පවත්වාෙගන යන්න බැරුව සිටිනවා. ගරු නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්න ෙම් ෙවනෙකොට දකුණු පළාෙත් විතරක් 
ෙත් factories 17ක් විතර වසා දමන තත්ත්වයක තිෙබන බව.  
දැන් ඒ අයට පහසු ෙත් කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන එක 
ෙනොෙවයි  වහන එකයි.  [බාධා කිරීමක්] අර්බුදයක් තිෙබනවා. 
අර්බුදයට උත්තරයක් ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]   ෙත් factories දහයක් 
වහලා තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්]  Microphone  එක දුන්නාට 
පස්ෙසේ හරියට කියන්න.  ඒකවත් දැන ගන්න එක ෙලොකු ෙදයක්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
අද පස් වරු 5.00ට අපි ෙම් ගැන ගරු අගමැතිතුමා සමඟ 

සාකච්ඡා කරනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක් හරි සාකච්ඡාවක් කර අවසාන උත්තරයක් ඕනෑ. 
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අපි ෙමොනවා ෙහෝ සහනාධාර ෙදන වැඩ පිළිෙවළක්-  [බාධා 

කිරීමක්] බය ෙවන්න එපා.  ඔබතුමාට වාෙග්ම මනුෂ්යයන් ගැන 
අපටත් හැඟීමක් තිෙබනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.27] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට ෙම් ගරු සභාෙව් 

සමනළ කථා ෙගොඩක් අහන්න ලැබුණා,  ෙහොඳ අදහස් අහන්න 
ලැබුණා. අනාගතෙය් අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒවා දැන ගන්නට 
අවශ්යයි. නමුත් මෙග් කථාෙව්දී සැබෑ ෙලෝකයට එන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. යථා තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා විගහ 
කර බලන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා අපි ඇත්ත 
වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට 
එතුමාෙග් මුල් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුෙණ් දවස් 21යි. එය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙනොෙයක් ෛනතික පශ්න ආවා. දැන් 
නැවතත් අලුත් අය වැයක් සකස් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් වර්ෂය තුළ යම් යම් අඩු පාඩු ඇති වුණා කියා එතුමාත් 
පිළිගන්නවා, අපත් පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ පරිසරය තුළ, ඒ 
වාතාවරණය තුළ යම් යම් අඩු පාඩු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. අනාගතෙය්දී ඒවා සකස් ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා, අෙප් ආර්ථිකෙය් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා 
අවෙබෝධ කර ගන්න. ඒ සඳහා එක විධියකින් අෙප් ෙපෞද්ගලික 
අත් දැකීම් තිෙබනවා. ෙත් වත්තකට ගියාම තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද?  රබර් වත්තකට ගියාම  තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 
බැංකුවකට ගියාම  තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? වාහනයක් 
ඇණවුම් කරන්න ගියාම තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග් 
ආර්ථික පශ්නවලට අෙප් ෙපෞද්ගලික අත්දැකීම් තුළිනුත් අපට 
එළෙඹන්න පුළුවන්.  නමුත් අද මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ෙම්වා ගැන කරන ලද ශාස්තීය විමර්ශන කිහිපයක් දිහා බලා, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියා ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා 
කරන්නයි.   

දැන් මා ළඟ තිෙබනවා, අලුෙතන්ම කරන ලද පර්ෙය්ෂණ 
ෙදකක් සම්බන්ධ විස්තර. එකක් "Frontier Research" කියන 
කණ්ඩායම කළ පර්ෙය්ෂණය. අෙනක් එක "Jefferies" කියන 
Company එක කළ පර්ෙය්ෂණය. මම අෙප් ආර්ථික  
ෙකොමිසෙමත්  සාමාජිකෙයක් නිසා ඒ අයටත්  ඒ ෙදකම ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ අෙප් 
ආර්ථිකය ගැන ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ 
කියනවා, තව මාස 1 1/2ක් තුළ  අපට රුපියල තවත් අවපාත 
කරන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ණය ෙපොලි පතිශතය වැඩි 
කරන්න ෙවනවා කියා.  ෙම් ෙදකම  ජනතාව ෙකෙරහි බලපාන 

විශාල පතිඵල ඇති ෙවන්න පුළුවන් ආර්ථික තීරණ ෙදකක්.  එක 
තීරණයක්  රුපියල අවපාත වීම.  රුපියල දැනටමත් අවපාත 
ෙව්ෙගන යනවා.  

අනික් තීරණය, තමයි ෙපොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම. මට 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණීම සම්බන්ධව.   
අපි ගිය සුමානෙයත් ෙම් ගැන ටිකක් සාකච්ඡා කළා. අද ඒ                   
සංඛ්යා ෙල්ඛනත් ෙගෙනන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, "ෙම් ෙදෙකන් එකක් ෙවන්න ඉතාමත්ම 
ආසන්න තත්ත්වයක් තිෙබනවා" කියා. එක්ෙකෝ රුපියල තවත් 
බාල්දු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙපොලි අනුපාතය වැඩි 
කරන්න ඕනෑ.  මම අෙප් Current Account එෙක් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
දිහා බැලුවා. ඒ කියන්ෙන් GDP   එකත් සමඟ Current Account 
එෙක් හිඟ පතිශතය. සමහර අයෙග් අතිරික්තයක් තිෙබනවා.  
සමහර අයෙග් ඍණාත්මක තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මුළු 
ආසි යාෙව්ම අපි තමයි තවම ඍණාත්මක තත්ත්වයක සිටින්ෙන්. 

1997 අවුරුද්ෙද් සියයට 0.8ක්ව තිබුණු චීනෙය් Current 
Account එක අද වන ෙකොට සියයට 2 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. අපි තායිලන්තය උදාහරණයකට ගනිමු. සියයට සෘණ 
6.2ක්ව තිබුණු තායිලන්තෙය් Current Account එක GDP  එෙක් 
පතිශතයක් හැටියට අද වන ෙකොට සියයට 5.1ක් ෙලස ධනාත්මක 
ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1997 අවුරුද්ෙද් GDP  එෙක් 
පතිශතයක් හැටියට සියයට සෘණ 2.6ක්ව පැවති ලංකාෙව් 
Current Account එක අද වනෙකොට සියයට සෘණ 3.6 දක්වා 
තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් යථා තත්ත්වය, ආර්ථිකෙය් 
පගමනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම්දී අපට ෙම් කරුණු දිහා 
බලන්න සිද්ධ වනවා.  

අනික් ආසියානු රටවල් එක්ක අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
සංචිත GDP  එෙක් පතිශතයක් හැටියට - reserves-to-GDP ratio 
- අරෙගන බලමු. GDP  එෙක් පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
1997 අවුරුද්ෙද් චීනෙය් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය සියයට 14.3යි. 
අද වන ෙකොට එය සියයට 35.8යි. ඒ තරම් විශාල වර්ධනයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ඕනෑම රටක් උදාහරණ වශෙයන් 
ගන්න පුළුවන්. මැෙල්සියාෙව් සියයට 25.6ක්ව තිබුණු විෙද්ශ 
විනිමය සංචිත පමාණය සියයට 28.3 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා.  

බලන්න, තායිවානය දිහා. සියයට 30.8ක්ව තිබුණු විෙද්ශ 
විනිමය සංචිත පමාණය අද වනෙකොට සියයට 79.7 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? 1997 
අවුරුද්ෙද් සියයට 13.17ක්ව පැවති අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
සංචිත පමාණය අද වනෙකොට සියයට 7.8 දක්වා අඩු  ෙවලා 
තිෙබනවා. අද අප සියලු ෙදනාටම ෙපෙනනවා, අෙප් විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතය බලාෙගන සිටියදී අඩු ෙව්ෙගන යන බව. සමහර 
පතිපත්තිමය තීරණ නිසාත් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ ආනයනය නිසා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 500ක් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රටින් පිටට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අපට තිෙබන පධාන පශ්න ෙමොනවාද කියලා 
අපි බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම tourism ගනිමු. අෙප් ගරු නවීන් 
දිසානායක ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
නිසා මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 2014 වර්ෂෙය් අෙප් ර ට 
සංචාරක අංශෙයන් ලැබූ ඉපයීම් පමාණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 2,431යි. ඒ පමාණය 2015 ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු 
ව න ෙකොට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,866 දක්වා අඩු ෙවලා 
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තිෙබනවා. අපි workers’ remittances ගත්ෙතොත් එය 2014 
වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 7,018යි. 2015 ජනවාරි සිට 
අෙගෝස්තු  වනෙකොට ඒ පමාණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
4,032 දක්වා පහත බැස තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප්  විෙද්ශ විනිමය උල්පත් ෙදක තමයි 
සංචාරක ව්යාපාරය සහ පිටරටවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයින්ෙගන් 
ෙම් රටට ලැෙබන ආදායම. අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන 
ෙම් පධානම මාර්ග ෙදක අද වනෙකොට විශාල පරිහානියකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒවා ඔක්ෙකොම සිදු වුෙණ් 
ෙද්ශීය ෙහේතූන් නිසාම කියලා. එයට බලපාන අන්තර් ජාතික 
ෙහේතූන් තිෙබනවා. අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන පධානම 
මාර්ග ෙදෙකන් අපට ලැෙබන ආදායමත් අඩු ෙවලා නම්  අපි 
අනාගතය ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ඇෙමරිකාව ඒෙගොල්ලන්ෙග් ණය 
ෙපොලී අනුපාතය වැඩි කරන්න තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. 
අනාගතෙය් ඒක වඩාත් පබල ෙවයි. ෙඩොලර් එෙකන් සල්ලි 
තිෙබනවා නම් දැන් එන ෙපොලියට වඩා විශාල ෙපොලියක්  -
විශාලම කියලා කියන්න බැහැ, සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් - ඉදිරියට 
 ලැෙබන්න තිෙබනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් පටන් ගැන්ම විතරයි. 

Janet Yellen කියන Federal Reserve එෙක් නායිකාව කියා 
තිෙබනවා, "මීටත් වඩා ෙපොලිය වැඩි කරන්න අෙප් අදහස 
තිෙබනවා. නමුත් අනික් රටවල්වලට බලපාන නිසා අපි ෙම්ක 
කමකමෙයන් තමයි නග්ගන්ෙන්" කියලා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙප්රු රාජ්යයට ගියත් ඒ ගැන අපිට කිව්ෙව් නැහැ, ෙවන ෙවන 
ෙද්වල් ගැන කිව්වාට. ෙමය අෙප් රටට විශාල වශ ෙයන් බලපාන 
ෙදයක්. ෙප්රු රාජ්යෙය්දී එතුමිය ඒ පකාශය කර තිෙබනවා. 
ෙමොකද, IMF එෙක් වාර්ෂික රැස්වීෙම්දී පධාන අමුත්ෙතක් හැටියට 
එන්ෙන් Federal Reserve එෙක් ෙලොක්කා බව මා දන්නවා. කලින් 
Alan Greenspan ආවා; Bernard Bernanke ආවා. දැන් Janet 
Yellen ඇවිල්ලා  කියනවා, "ෙම්වා තමයි අෙප් පතිපත්ති" කියලා. 
විෙශේෂෙයන් ෙපොලී පතිශතය ගැන අෙප් අනාගත තත්ත්වය 
වන්ෙන් ෙම්කයි කියා දැනුම් ෙදනවා. එතෙකොට අෙනක් රටවලුත් 
ඒ අනුව මුල්ය පතිපත්ති සකස් කර ගන්නවා. සමහර විට අපි 
එතැන දී කියනවා, "එච්චර ඉක්මනින් කරන්න එපා" කියලා. ඒ 
විධිෙය් ඉතාම අමාරු තත්ත්වයකටයි අපි මුහුණ පාන්ෙන්. සිහින 
ෙලෝකෙය් ඉඳෙගන ෙම් පශ්න විසඳන්න අමාරුයි කියලා තමයි 
සියලු ෙදනාම කියන්ෙන්.  

දැන් බලන්න අනාගතය ගැන කියන ෙද්වල්; ෙම්වා forecasts. 
එකක් තමයි, "Total export growth to slow down due to 
weakening European demand". දැන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා GSP Plus එක ලැෙබයි කියලා. ඒ සහනය ලැෙබන්න කියා 
අපි ඔක්ෙකෝම පාර්ථනා කරනවා. ඒක ෙම් රටට අත්යවශ්ය ෙදයක්. 
නමුත්, ඒෙකත් අවදානම් තිෙබනවා කියන එක අපි මතක තබා 
ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි අද මධ්යම ගණෙය් රටක්. 
සාමාන්යෙයන් GSP Plus සහනය ලබා ෙදන්ෙන් අඩු ආදායම් 
රටවලට; LDCsවලට. ඒක තමයි අද බංග්ලාෙද්ශය දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහොඳට 
දන්නවා, බංග්ලාෙද්ශ ආර්ථිකෙය් අද පුදුමාකාර වර්ධනයක් 
තිෙබන බව. Bangladesh garments ගත්ෙතොත් -මා ළඟ ෙම් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැ- අද ෙලෝකෙයන්ම ඉහළ තත්ත්වයකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පහසුකම් දිහා 
බලන ෙකොට අෙප් රටවල ඊට වඩා ෙගොඩක් පහසුකම් තිෙබනවා. 
එෙසේ තිෙබද්දිත් ඒ රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. 

ඊළඟ prediction එක මා කියන්නම්. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, GSP Plus එක ගැන- 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ගැන අපි ෙවනම සාකච්ඡා කරමු. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I would like to give you an update on GSP Plus. I 

think the whole country would like to know about it. ගරු 
මන්තීතුමා, GSP Plus එක නැවත අෙප් රටට ලබා ගැනීම සඳහා 
සියලුම වැඩ කටයුතු -මීට ෙපර තිබුණු ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ ෙනොකරපු ෙද්- දැන් සම්පාදනය කරලා 
ඉවරයි. දැන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා, GSP Plus එක අපට ඕනෑ 
කියලා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, ඔව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමන්ලා ඒක කලින් ෙත්රුම් ගත්තා නම් තමයි -[බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැන් අපි අතීතය හාරලා බලලා වැඩක් නැහැ. අපි සියලු 

ෙදනාම පාර්ථනා කරනවා, GSP Plus සහනය ලැෙබන්න කියලා. 
[බාධා කිරීම්]  

ඊළඟ prediction එක තමයි, "Net income balance 
expected to worsen on growing interest payments". ඊළඟ 
එක තමයි, “Growth in services surplus expected to slow 
down”. ෙමන්න බලන්න ඊළඟ prediction එක, “Petroleum 
imports to fall on the back of subdued oil prices.” දැන් ෙම් 
පශ්නය ගැන අපි ඉතාම කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
මම හිතන හැටියට ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත මුදල් ඇමතිවරෙයක්. අපි ඒක එතුමාට 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා ඒ පුටුෙව් ඉඳ ගන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
ෙතල් මිල පුදුමාකාර විධියට බැහැෙගන බැහැෙගන -ටික 
කාලයක් ඉඳලාම ඒක සිදු ෙවමින් තිබුණා- යන අවසථ්ාෙව්. ඒක 
ෙද්ශපාලන තීරණයක්. ඇයි ඒ? පුටින්ට ගහන්න. අද ඇෙමරිකාව 
දන්නවා, මැද ෙපරදිග රටවල් දන්නවා රුසියාව වට්ටන්න ඕනෑ 
නම් රුසියාෙව් පධානම ආදායම් මාර්ගය වන ෙතල් මිල අඩු 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒෙගොල්ෙලෝ අමාරුෙවන් අමාරුෙවන් 
ෙතල් මිල වට්ටනවා පුටින් එළවා දමන්න. පුටින් ෙගදර  ගිය 
දවසට ආෙය් ෙතල් මිල වැඩි වනවා. අපි දළ වශෙයන් ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ලැබුණු අවස්ථාෙවන් අපි හරියට 
පෙයෝජනය ගන්නවාද කියලා අපි වගකීෙමන් කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ.  
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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දැන් බලන්න වාහන පිළිබඳ පශ්නය. අද මහ බැංකුව එක 
පැත්තක. ඒක ගරු අගමැතිතුමා යටෙත්. Fiscal policy එක 
තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්. එතෙකොට Monetary 
policy එකයි, fiscal policy එකයි එක ෙර්ල්ලුෙව් යනවාද කියලා 
අපි බලන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙම්වා ගැන දන්නවා. නමුත්, කථා කරන්න අමාරුයි. ෙමොකද, 
මුකවාඩම් බැඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවා කරන්නද? නමුත්, ෙම් 
ෙදක එක පීල්ෙල් යන්න ඕනෑ. ඒක ඉතාම අවශ්යයි.  මහ බැංකුව 
කියනවා, "මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙම් නිෙයෝගය අපට පිළිගන්න 
බැහැ" කියලා. අද ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් පකාශක 
කියනවා, "වාහන ෙගන්වීම සඳහා බැංකු ණය ෙදන එක ගැන 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝග අපට පිළිගන්න බැහැ. ලියුම් එව්වාට 
ලියුම එව්ව ෙකනාට ආපහු යවන්න" කියලා;  "Return to 
sender" කියලා කියනවා. "ෙමොකද, ඒක මහ බැංකුෙව් තීරණයක්. 
මහ බැංකුෙව් Monetary Board එක තවම රැස්ෙවලා නැහැ. 
ඇමතිතුමාෙග් අදහස්, අෙප් අදහස් Monetary Board එකට දාලා 
තමයි අපි තීන්දුවක් ගන්ෙන්" කියලා පත්තෙර් තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් පත්තෙර්ට පකාශයක් 
කරලා තිෙබනවා, "මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙමෙහම නිෙයෝග 
ආවාට අපි ගණන් ගන්ෙන් නැහැ, අෙප් Monetary Board 
එෙකන් කියන ෙදය තමයි  ගණන් ගන්ෙන්" කියලා. [බාධා 
කිරීමක්]- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කරුණ කියන්න ඕනෑ. අෙප් එක එක 
බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබනවා. අෙප් ෙහොඳ බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකු ව තිෙබන්ෙන් රජෙය් අඩු පාඩු 
ෙපන්වන්නයි. අෙප් ආර්ථිකය එක්තරා අමාරු තත්ත්වයකට 
යනවා නම්, මහ බැංකුෙව් අධිපතිට වගකීමක් තිෙබනවා මුදල් 
ඇමතිතුමාට ලියුමක් ලියන්න, "මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වය භයානකයි; ඔබතුමාට මම warning එකක් එවනවා" 
කියලා. මුදල් නීති පනත යටෙත් අෙප් මහ බැංකුෙව් නීති - 
රීතිවලට අනුව ඉඩ දීලා තිෙබනවා එෙහම ලියුමක් ලියන්න. 
එෙහම ෙන්ද, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි? මහ බැංකුෙව් 
ඒ ස්වාධීනත්වය සහ ෙම් රෙට් පතිපත්ති පිළිබඳව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
අවංක අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන් පතිපත්තියකට අපි යන්න 
ඕනෑ. අද මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ කවුරුවත් ගණන් ගන්ෙන් 
නැහැ. අපි මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණවලට යන්න ඕනෑ.  මම දැන් 
කිව්වා වාෙග් Frontier Research එෙකන්, Economic 
Intelligence Unit එෙකන් වාෙග්ම, ගරු හර්ෂ මැතිතුමාත් දන්නා 
පරිදි Murtaza Jafferjee මහත්මයාෙග් Jefferies Group එෙකනුත් 
පර්ෙය්ෂණ ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම IMF එෙකන් පර්ෙය්ෂණ 
ෙකෙරනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම සැලකිල්ලට අරෙගන යථා 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා පකාශ කිරීමට රජයට යුතුකමක් 
තිෙබනවාය කියලා මා හිතනවා. අපි සුරංගනා කථා අහලා වැඩක් 
නැහැ; සමනළ කථා අහලා වැඩක් නැහැ. අපි රජෙය් නිල පකාශය 
හා අෙප් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලින් එන අදහස් දිහා බලන්න ඕනෑ. 
ඒවා අතර පරස්පරතා, සුළු ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහම 
ෙවනවා.  ෙමොකද, පර්ෙය්ෂණ වුණත් සියයට සියයක් නිවැරදියි 
කියලා අපට කියන්න බැරි නිසා. නමුත් ෙම්වා අතර පරතරය අෙප් 
අය වැය පරතරය වාෙග් දවසින් දවස වැඩි ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න 

ෙහොඳ නැහැ, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
විශ්ෙල්ෂණයයි, යථා තත්ත්වයයි අතර පරතරය, අෙප් අය වැය 
පරතරය වාෙග් භයානක විධියට වැඩි ෙවනවා.  ඒ සඳහා අපි 
පතිකර්මයක් ෙයදිය යුතුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් වචන 
සව්ල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.43] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම 

මන්තීතුමා forecast එකක් ඉදිරිපත් කළා, ෙම් රට ගියා නම් 
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද කියලා. ඒ නිසා තමයි, ජනතාවෙග් 
වාසනාවට එදා තීන්දුවක් අරෙගන මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 
ඉවර කෙළේ. ඒ නිසා දැන් ඒ forecast එක ෙවනස ්කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් අපි දන්නවා ෙන්  ජිනීවාවල තීන්දු, තීරණ ෙවනස් 
වුණා, GSP Plus සහනය නැති කිරීෙම් පශන් විසඳී දැන් එය ලබා 
දීෙම් පැත්තට ඇවිත් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා ගරු සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමා  දීපු ඒ forecast එක මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය ඉදිරියටත් කරෙගන යනවා නම් තමයි වලංගු ෙවන්ෙන්. 
දැන් අලුත් රටක්, අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් සමඟ අලුත් ගමනක් යන 
ෙම් ෙව්ලාෙව් ඔය  පරණ ෙපොත්වලින් දීපු නිර්ෙද්ශ පැත්තකට 
දමන්න ඕනෑ කියලා මා හිතනවා. ඒ ගිය විධියට, ඒ අවුරුදු විස්ස 
ගිය ගමන ඉදිරියටත් ගියා නම් තමයි ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ඔය 
කියන ෙද්වල් ෙවන්න තිබුෙණ්. හැබැයි, අෙප් වාසනාවට එදා, -
ජනවාරි අට වැනි දා- මිනිස්සු තීන්දුවක් ගත්තා මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය ඉවර කරලා, පවුල් පාලනය ඉවර කරලා, යහපත් රටක්, 
යහ පාලනයක් තිෙබන රටක්, ෙවනස් රටක්, අලුත් රටක් හදන්න. 
[බාධා කිරීම්]ඒ තිබුණු තත්ත්වය දැන් ෙවනස් වී ෙගන යනවාය 
කියන එකත් මා ඔබතුමාට පැහැදිලි කරනවා. ඔබතුමා කියපු ෙද් 
සත්යයි. කියපු ෙද් ඇත්යි. [බාධා කිරීම්] ඔය කියපු නිර්ෙද්ශ සහ 
තීරණ සියල්ලම ඇත්ත. ඒවා වැරදි නැහැ. නමුත් දැන් ඒවා ෙවනස් 
ෙවමින් පවතිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කිව්වා, ආර්ථිකය තවම නැඟලා 
යන්ෙන් නැහැ කියලා. අවුරුදු විස්සක් කඩා වැටුණු රට මාස 
ෙදෙකන්, අවුරුද්ෙදන් ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. නමුත් ඒ සඳහා 
අවශ්ය නීති-රීති අපි අරෙගන ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කඩා 
වැටුණු රට, කඩා වැටුණු ජන ජීවිතය, කඩා වැටුණු ජීවන 
තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට අවශ්ය ක්ෂණික පිළිතුරු අපි ලබා දීලා 
තිෙබනවා. බදු අඩු කරලා භූමි ෙතල්, ඩීසල්, ෙපටල් මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු ෙවනුෙවන් ෙගවන 
ෙපොලිය සියයට පහෙළොව දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ආබාධිත 
පුද්ගලයන් සඳහා මාසිකව ලබා ෙදන ජීවන වියදම් දීමනාව 
රුපියල් තුන්දහස දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අවුරුදු හැත්තෑව 
පිරුණු අයට රුපියල් ෙදදහසක මාසික දීමනාවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] - ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, රුපියල් පනෙහේ සහතික මිලට වැඩිම වී 
පමාණයක් මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන් අපි. [බාධා කිරීම්] - 
ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ. 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී පමාණය මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන් අපි. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, සියයට 100ක් ගත්තා කියලා. [බාධා කිරීම්] 
සියයට හයයි දශම ගණනක් පසු ගිය කන්නෙය් අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් කන්නෙය් සියයට නවයයි දශම ගණනක් අරෙගන 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී පමාණය අපි 
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අරෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී පශ්න ඇති ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] අවුරුද්දක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් ෙද් 
අපි ෙහොඳටම කළා. තව මාස 60ක් තිෙබනවා ඉස්සරහට යන්න. ඒ 
කාලය තුළ අපි ෙම් වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

විෙශේෂෙයන්ම සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්න බැහැ. නමුත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු හැම 
දාම විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා ෙම්වා ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක්   කාලා, කාලා, 
කාලා වී ෙගොවියා වහ ෙබොන තත්ත්වයට පත් කළා. ජීවිතය ෙගන 
යන්න බැරිව අම්මා දරුෙවෝ ටිකත් බදාෙගන ගිහිල්ලා කැලණි 
ගඟට පනින තත්ත්වයට පත් කළා. අම්මලා දරුෙවොත් එක්ක වහ 
ෙබොන තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ තත්ත්වයට පත් කරපු අවුරුදු 20ක 
පාලන කාලය ඉවර කරලා තමයි අපි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදාත් විපක්ෂෙය්; අදත් විපක්ෂෙය්; හැම 
දාම විපක්ෂෙය්. ඒ නිසා හැම දාම ෙමවැනි කථා කිය කියා සිටිය 
හැකියි. නමුත් ඒ අයත් දැන ගන්න ඕනෑ එදා ෙජ්වීපී එක චිට් 
කෑල්ෙලන්, ෙකොළ කෑල්ෙලන් කඩ වැහුවා වාෙග්, ව්යාපාර 
වැස්සුවා වාෙග් එක පාර ෙම්වා නවත්වන්න බැහැ කියන එක. 
ටාසන් වාෙග් ගිහිල්ලා කඩුවක් වනලා කැසිෙනෝ ව්යාපාර 
නවත්වන්න බැහැ. නමුත් අපි ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා,  අවශ්ය නීති - රීති 
පැෙනව්වාම ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා සූදු ෙපොළවල් දාලා යන්න ගියා. අද 
කවුන් ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් ෙගොඩනැඟිලි ඉදිෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
තත්ත්වය අපි ඇති කළා. ෙම් රෙට් සුපිරි ගණෙය් පුද්ගලයන් 
ෙදන්ෙනක් අතර කැසිෙනෝ ලයිසන් පහක් තිබුණා. ඒවාෙයන් 
තුනක් අවලංගු කරලා අද ෙදකයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
සිද්ධ වන විධියට අපි නීති හැදුවා. එදා කැලෑ නීතිය ෙගනැල්ලා 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ චිට් කෑල්ෙලන් ව්යාපාර වැහුවා වාෙග් 
කැසිෙනෝ ව්යාපාර වහන කමය ෙනොෙවයි අපි අනුගමනය කෙළේ. 
යහපාලනයක් තුළ තමයි අපි සියලු ෙද් කරන්ෙන්.  

අපි ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම් 
පෙතන් සියයට 5 සිට සියයට 10 දක්වා බදු අනුපාතය වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙම් සඳහා ඇතුළු ෙවන සෑම 
පුද්ගලෙයකුටම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 100ක ඇතුළු වීෙම් 
ගාස්තුවක් අය කරන එක නීති ගත කරලා, ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු 
ව්යාපාර සඳහා වාර්ෂික බද්ද සියයට 10කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ව්යාපාර කරන එක එපා 
ෙවලා යන්නයි.  ඒ තීරණවල පතිඵල අද ෙවන ෙකොට තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් තිබුණු කැසිෙනෝ ව්යාපාර පෙහන් තුනක් අද ෙවන ෙකොට 
වැහිලා තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාවල පතිඵල 
ෙපන්වලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපි විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

මුදල් පනතට ෙගනැවිත් තිෙබන සංෙශෝධන දිහා බලමු. 
මත්පැන් අෙලවිහල් සහ තැබෑරුම් සඳහා බදු අය කරලා 
තිෙබනවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාර සඳහා අමතර බද්දක් අය කර 
තිෙබනවා.  ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු  (සංෙශෝධන) පනෙත් 
සඳහන් බදුවලට අමතරව තවත් බද්දක් දාලා තිෙබනවා, "සුපිරි 
වාසි බද්ද" කියලා. ජංගම දුරකථන කියාකරු අය බද්ද, නිවාස 
සඳහා සෘජු චන්දිකා ෙසේවා අය බද්ද, කීඩා සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා 
සඳහා වන අය බද්ද, මන්දිර බද්ද ආදී බදු අය කරනවා. පසු ගිය 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් සුපිරි ව්යාපාරිකෙයෝ 
අතෙළොස්සක් බිහි වුණා. අෙත් ඇඟිලිවලින් ගැනලා කියන්න 
පුළුවන් ව්යාපාරිකෙයෝ සංඛ්යාව ෙමච්චරයි කියලා. නමුත් දුක් 
මහන්සි ෙවලා කාෙග්වත් හවුහරණක් නැතුව තමුන්ෙග් ශක්තිය 
තුළ ෙගොඩ නැඟුණු ෙම් රෙට් සාමාන්ය ව්යාපාරිකයන්ෙග් ව්යාපාර 
කඩාෙගන වැටුණා.  

අද ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් මඟින් සුපිරි 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය කරන ගමන්, ජනතාවෙගන් 
ෙහොරකම් කරපු සල්ලි තිෙබනවා නම්, ඒ අය ෙම් බදුවලට ඇතුළු 
ෙවන විධියට කටයුතු කරලා, ඒ අයෙගන් ඒ මුදල් අරෙගන 
ජනතාවට නැවත ලබා දීෙම් පතිපත්තිය තුළ කටයුතු කරනවා. ඒ 
ගමන්ම සුළු ව්යාපාරිකයන් නඟා සිටු වීෙම් කමෙව්දය අද අනුමත 
කරන පනත් ෙකටුම්පත් හත තුළින් කියාත්මක ෙකෙරනවාය 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන් අපි සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු සහ මරණය කියන ෙද් 
ෙබොෙහොම සමානයි කියලා කියමනක් තිෙබනවා. බදුයි, මරණයයි 
තමයි ෙම් ෙලෝකෙය් ස්ථිරය යැයි කිව හැකි එකම ෙද්. බද්දත්, 
මරණයත් නැති රටක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. ඉතිහාසෙය් තිබිලාත් 
නැහැ. බදු අය කරනවා. නමුත් බදු අය කිරීම නිසා ව්යාපාරිකයා 
තැෙළන්ෙන්, ෙපොඩි ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතුව සාධාරණව 
ව්යාපාරවලින් බදු අය කිරීමට කටයුතු කිරීම තමයි රජෙය් වග කීම 
ෙවන්ෙන්. නමුත් බදු ෙගවන, උත්සාහවන්ත ව්යාපාරිකයා 
ෙනොෙවයි පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ආරක්ෂා කෙළේ. අපි කිව්වා 
වාෙග් පවුල් පන්තියක්, සුපිරි පන්තියක්, කාල්ටන් පන්තියක් 
ආරක්ෂා කරෙගන තමයි ඒ බදු පතිපත්ති කියාත්මක කෙළේ. ඒ 
නිසා තමයි අද සුපිරි වාසි බද්ද, මන්දිර බද්ද, කීඩා සඳහා ෙවන් වූ 
නාලිකාවලට අය කරන බද්ද වාෙග් අලුත් බදු හඳුන්වා ෙදන්න 
සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් ආකාරයට පසු ගිය රජය සුපිරි ගණෙය් 
ව්යාපාරිකයන් කණ්ඩායමක්, ධනවතුන් කණ්ඩායමක් ෙම් රෙට් 
බිහි කළා. නමුත් තමන්ෙග් ස්ව ශක්තිෙයන් නැඟී සිටි, ආත්ම 
විශ්වාසය තුළින්, ආත්ම ශක්තිය තුළින් නැඟී සිටි ෙම් රෙට් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් ව්යාපාර සමතලා කරලා දැම්මා. ඒ සමතලා කළ 
ව්යාපාර ෙගොඩ ගැනීමට තමයි අපි විෙශේෂෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන්. 

එදා බදු අය කෙළේ රට සංවර්ධනය කරන්නද කියලා පශ්නයක් 
තිබුණා. චීන බැංකුවලින් සහ ෙවනත් රටවලින් අධික ෙපොලියට  
රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි, බිලියන ගණන් ණය අරෙගන ඒවායින් 
සියයට 60ක් සාක්කුෙව් දමාෙගන,  සියයට 40ක් ඒ ව්යාපාරවලට 
ෙයදවූවා. ඒ ව්යාපාරවලිනුත් ආදායමක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ආදායමක් නැහැ, අඩු තරමින් එහි 
ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවන්නට තරම්වත්. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළින් ආදායමක් නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරලා 
අන්තිමට ඒ ණය සහ ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරිව තමයි 
ජනතාවෙගන් බදු එකතු කෙළේ. ඒක තමයි එදා තිබුණු බදු 
පතිපත්තිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1994 දී අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජෙය් පාලනය අවසන් ෙවලා ෙම් රට භාර ෙදනෙකොට එක 
පුද්ගලයකු මත තිබුණු බදු බර පමාණය රුපියල් 5,556.81යි. 
නමුත් 2015 දී  ෙම් ආණ්ඩුව නැවතත් පාලනය භාර ගන්න ෙකොට 
එක පුද්ගලයකුට තිබුණු බදු බර රුපියල් 50,803යි. ෙකොෙහොමද 
බදුවල වැඩිවීම? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1994 දී ජනතාවෙගන්  අය 
කර ගත් බදු ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 9,941යි.   නමුත් 2015 දී 
ෛමතී - රනිල් පාලනය ෙම් රට භාර ගන්නා විට පසු ගිය වර්ෂෙය් 
-2014 දී- බදු අය කරලා තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 105,036ක්. 
බදු ආදායෙමන් තමයි ෙම් රට දුවවන්නට හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විධියට බදු අය කෙළත් රෙට් නැඟී සිටින්නට උත්සාහ කරන 
අහිංසක ව්යාපාරිකයන්ෙගන් මිසක් කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන්, මත් දව්ය ෙහෝ මත් පැන් විකුණන 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් ෙනොෙවයි. රටට අවශ්ය ව්යාපාරිකයන්ෙගන් 
තමයි බදු අය කෙළේ. යහ පාලනයක් තුළ කටයුතු කළ 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් තමයි ඒ බද්ද අය කෙළේ කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තවම කථා කරන්නට පටන් ගත්ෙත්වත් නැහැ ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම අද සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් 6ක් - [බාධා 
කිරීමක්] මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අද ෙද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත යටෙත් 
ෙයෝජනාව සහ  පනත් ෙකටුම්පත් 6ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
මම ඒවා පිළිබඳව ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්නම්. පළමුෙවනි 
පනත් ෙකටුම්පත තමයි ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත. ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත මඟින්  කරන්ෙන් 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ඉතුරුම්වලට ලැෙබන ෙපොලිය සඳහා අය 
කළ බද්ෙදන් නිදහස් කිරීමයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  පසු ගිය කාලෙය් සමහර මූල්ය ආයතන 
කඩාෙගන වැටුණා. එක එක ෙද්ශපාලන වුවමනාවන්වලට, 
ෙද්ශපාලන බල පුළුවන්කාරකම් ඉටු කර ගන්නට,  ෙහොඳට යන 
ව්යාපාරයක් තිෙබනවා නම් ඒක තමන්ෙග් අතට ගන්නට උත්සාහ 
කිරීම නිසා විවිධ මූල්ය ආයතන කඩාෙගන වැටුණා. නමුත් අද වන 
විට ෙම්වා එකතු කර ශක්තිමත් මුල්ය ව්යාපාර විධියට කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්  ආකාරයට අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් 
කමෙව්ද සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් මූල්ය ව්යාපාර 
කඩාෙගන වැටීම තුළ  පාලකයන් අසරණ වුෙණ් නැහැ; 
පාලකයන්ට පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළම 
එකතු කර ගත් මුදල්  මුල්ය ආයතනයක තැන්පත් කරලා, ඒ 
ෙපොලිෙයන් ජීවිතෙය් සැදෑ සමය ගත කරන අහිංසක මිනිසුන් 
තමයි කඩාෙගන වැටුෙණ්. ඒවාට අපි උත්තර ෙසොයලා තිෙබනවා.  

ෙද්ශීය ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මකුළු දැලක් ෙවලායි 
තිබුෙණ්. ෙලොකු මිනිසුන්ට කඩාෙගන යන්නට පුළුවන්, නමුත් 
කුඩා අය තමයි ෙම්කට අහු වුෙණ්. ෙම්ක ෙහොඳ ආයතනයක් බවට 
පත් කරන්නට, පරිගණකගත කරලා - computerize කරලා-  
සියලු ජාලයන් එකතු කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් 
කරන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්වලින් අවස්ථාව සලසා දීලා 
තිෙබනවා.  

වාර්ෂික බදු අය කරන පිරිවැය වැඩි කරලා සුළු ව්යාපාරිකයා, 
සුළු සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂා කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් විශාල සහන රැසක් සාමාන්ය 
ව්යාපාරිකයාට, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපරිකයාට සහ ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියාට ලබා ෙදන  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ෙගන 
මහ ජනතාව ෙනොතලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්නට දරන 
උත්සාහයට ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනයට 
ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන් ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு,  மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

 
[අ.භා. 4.55] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා වන 

රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් ගෙන්ෂන් එම්. කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජයට විරුද්ධවයි. මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැටිලා, රට 
විනාශ ෙවලා,  ඒ කඩා වැටුණු යුගය ෙවනස් කරන්නය කියලා 
ෛවරී ෙච්තනාෙවන් තමයි  එම අලුත් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ෙම් ආකාරෙයන් ෛවරෙයන් ෙමම පශ්න ෙදස බලලා 
කවදාවත්- 

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

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග් නම සඳහන් කෙළේ 

වැරැදියටයි.  එෙහම අපහාස කරන්න එපා. ෙම්වා සිල්ලර වැඩ.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අපහාස කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න. මම කියන එක අහගන්න. [බාධා කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් නම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් 

වාර්තාවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නම පාවිච්චි කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාති ෙභ්දය අවුස්සන එක නවත්වන්න.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මම කියන්න යන 

ෙදයට  ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඉස්ෙසල්ලා මම කියන ෙදය 
අහගන්න. [බාධා කිරීම්]  

කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා මම කියන ෙදය අහෙගන ඉන්න 
ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේ අඩුම තරෙම් සභානායකතුමා විධියටවත් 
ඇහුම්කම් ෙදන්න පුරුදු ෙවන්න ෙකෝ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කරුණාකර ජාති වාදය 

අවුස්සන එක දැන්වත් නතර කරන්න. ලජ්ජා නැද්ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජාතිවාදයක් ගැන ෙනොෙවයි ෙම් කිව්ෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි නැත්ෙත්? ඔබතුමා ෙපන්වන්න හදන්ෙන්- 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා, ඉස්ෙසල්ලාම  මම කියන එක 

අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. මෙග් ෙවලාෙව් දී මට කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]මට කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

මම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ඉස්ෙසල්ලා අහෙගන ඉන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුදු ගණනක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා discipline ගැන 

දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] එක එක 

දිස්තික්කෙයන් ෙම් ගරු සභාවට පත් වුණු මන්තීවරුන්ෙග්  නම් 
පළමු වැනි හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්  සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට එම හැන්සාඩ් වාර්තා 
ෙබදා දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත්,  
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකතුමාටත් මා ෙපන්වා ෙදන්න 

කැමැතියි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් එම නම් මුදණය 
කරලා තිෙබන බව. එහි ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් පත් වුණු 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් යටෙත් "ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ; 
ගුණවර්ධන, බන්දුල" යනාදී වශෙයන් නම් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රවී කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් නම 
තිෙබන්ෙනත් කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් ගෙන්ෂන් 
යනුෙවනුයි. එෙහම ෙනොෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ එම 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙහට ෙගනැල්ලා ෙපන්නුෙවොත් මම ෙම් මන්තී 
ධූරෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා කියන එක තමුන්නාන්ෙසේට මතක් 
කරන්න කැමැතියි. එම නිසා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ගැසට් 
කරලා තිෙබන නමක්,  ෙමම ගරු සභාෙව්  හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරලා තිෙබන  නමක් කියවා ගන්නවත් බැරි තරම් 
බංෙකොෙළොත් තත්ත්වයකට තමයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා - [බාධා කිරීම්]  ඉස්ෙසල්ලාම 
ඇහුම්කම් ෙදන්න පුරුදු ෙවන්න. මනුෂ්යෙයක් වුණාම 
ඉසේසල්ලාම අහුම්කම් ෙදන්න පුරුදුෙවන්න. ෙකොෙහන්ද ඒ නම 
ගත්ෙත් කියලා - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉතාම වැදගත් කියන්ෙන්, -   එක් එක් දිස්තික්කෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට   ෙත්රී පත් වන මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාෙග්ම  
නම්  නියමාකාරෙයන් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරල  
තිෙබනෙකොට, එහි සඳහන්  නම  නියමාකාරෙයන් මම කිව්වාම 
ඒක ජාති වාදය ඇවිස්සීමක් කියලා කියන්න තරම් 
තමුන්නාන්ෙසේට ඔල්ෙමොෙරොන්දම් ද? [බාධා කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාෙග් කාලය.   

බදු පිළිබඳව ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු 
කථානායකතුමා බැහැරව සිටින අවස්ථාවක දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට මා ලිපියක් භාර දුන්නා. ෙම් බදු පනත්  නියමිත 
ආකාරයට,  නියමිත දිනයට ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා ෙම් වන විට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු උසාවි ගණනාවක නඩු ගණනාවක් පවරා 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව තමයි මැයි මාසෙය් 31 වැනිදා - 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Provincial Councils and Local Government) 
Sir, I rise to a point of Order.     
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග්  

point of Order  එක ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
රවී කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් නෙම් පශ්නය පිළිබඳව 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක  point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

භාෂණෙය් සහ ෙල්ඛනෙය් නිදහස තිෙබනවා. කිසිම ෙකෙනකුට 
අපහාස කිරීෙම් අදහසකින් ෙනොෙවයි මම එෙහම කිව්ෙව්. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ලබා දී තිෙබන නම. 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් වන හිටපු මන්තීතුමියෙග් සම්පූර්ණ 
නම  මාලනී ෙසෙනෙහලතා ෙෆොන්ෙසේකා කියලා කියන්න අයිතිය 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක තිබුණු එකක්. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලාට මෙග් කාලය 
ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා වශෙයන් දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් පියාණන් වන ගරු ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා වැවිලි ක්ෙෂේතය පිළිබඳව මනා දර්ශනයක් 
තිබුණු අමාත්යවරෙයක්. 1980 ගණන්වල අපි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු ෙලස සිටියදී ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විෙශේෂ සාකච්ඡා 
රාශියක් එතුමා සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවත්වලා තිෙබනවා. 

 2017 ෙවන ෙකොට ෙම් රටට ෙත් කර්මාන්තය ඇවිල්ලා 
අවුරුදු 150ක් පිෙරනවා. නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා කිව්වා ෙම් 
වන විට ෙත් කර්මාන්තශාලා 10ක් වැහිලා තිෙබනවා කියලා.  ෙත් 
දළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 80ක් ෙගවනවා කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. පසු ගිය මාසෙය් සිට ඒ 
ෙගවීම කරන්ෙන් නැහැ. ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක්, 
57ක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පනහයි, පනහයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රබර් කිරි කපන පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා 

දන්නවා, අද රබර් කිරි කපන එක සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරලා 
තිෙබන බව. රබර් ගහ වටා ජීවත් වුණු මිනිස්සුන්ට ජීවත් වීෙම් 
ආදායම් මාර්ගය නැති  තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම 
ෙම්කට වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම මුදල් අමාත්යාංශෙය් පශ්නයක්. 
ෙපොෙරොන්දු වූ සහතික මිල ෙගවීම සඳහා මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
අවශ්ය මූල්ය පමාණය ලබා දී නැහැ. ඒ සඳහා මම ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටුණාය කියන 
එක ගැන කථා කෙළොත්, මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
වසර මැද මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙවන් ෙම් ගරු සභාවට 
ලිඛිතව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, ෙම්  රෙට් ආර්ථිකෙය් නිමැවුම, ඒ 
වා ෙග්ම ෙසේවා නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය, ෙම් 
සියලුම අංශවලින් ඉතාම ෙසෞභාග්යවත් ආර්ථිකය තිබුෙණ් 2014 
වර්ෂෙය්යි  කියා. ඒ කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දීයි. එය 
ෙම් වාර්තාෙව් අච්චු ගහලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආර්ථික පතිපත්තිය 
නිවැරදිව තිබුණා කියලා එතුමා ලිඛිතව සඳහන් කර තිෙබන එක 
අර ගම්පහ මන්තීවරයා කියවාගන්න ඕනෑ. ඊට අතිෙර්කව 
ලංකාෙව් කිසිම මුදල් අමාත්යවරෙයකුට ෙනොලැබුණු ඉතා විශාල 
වාසියක් අද රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූල්ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන වාර්තාෙව් මුදණය කරලා තිෙබනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය් 2014 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා මාස 4ට ලංකාවට ෙතල් 
ෙගන්වන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,761.7ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් 2015 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා 
වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 921.7යි. 
ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව් ලංකාෙව් වඩාත්ම වාසනාවන්ත මුදල් 
අමාත්යවරයා එතුමා බව. ෙම් මාස 4ට විතරක් ෙතල් ෙගන්වන්න 
වැය වුණු සල්ලි පමාණය කලින් වසරට වඩා අඩු වීම නිසා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 840ක් රට ඇතුෙළේ ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් එකක් කීයද? රුපියල් 143යි. 
එතෙකොට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා 
රුපියල් මිලියන 12,120ක මුදලක් රටින් පිටට යන්ෙන් නැතුව 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාතිහාර්යයන් නිසා 
ෙනොෙවයි. ගණන් බලා තිෙබන විධියට ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා 
ලබන වර්ෂය ෙවන ෙකොට  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් 
ෙම් රට ඇතුෙළේ ඉතිරි ෙවනවා. ෙකෝටිවලින් කිව්ෙවොත් රුපියල් 
ෙකෝටි 30,000කට වඩා වැඩි මුදලක් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා රට ඇතුෙළේ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අෙප් රෙට් දහස් ගණන් ජනයාට රබර් හා ෙත් කියන 
නිර්යාත දව්යවලින් මීට ෙපර කවදාවත් ෙනොවූ විරූ පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ආනයන ෙතල් මිල අඩු වීෙමන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන වාසිය ඔවුන්ට ලබා ෙදන ෙලස තමයි අපි රජයට 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය -විපක්ෂය- 
නිෙයෝජනය කරන මන්තී කණ්ඩායම ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ඉල්ලීම අපි ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගිය වර්ෂයට වඩා ෙම් වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි 30,000කට 
අධික මුදලක් රට ඇතුෙළේ ඉතිරි වන විට, අසරණභාවයට පත් 
ෙවලා ඉන්න ෙම් රෙට් වී ෙගොවියාට, ෙම් රෙට් රබර් කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී ඉන්න අයට, ෙම් රෙට් ෙත් දළු නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී ඉන්න 
අයට අඩු ගණෙන් ඒ මුදලින් සියයට පනහක් -ෙම් ෙකෝටි 
30,000න් ෙකෝටි 15,000ක්-ලබා ෙදන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලයක් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාලම දායකත්වය සැපයූ, රැකියා විශාල 
පමාණයක් ජනිත කළ, නිර්යාත ආදායමට එකතු කිරීම් කළ ෙම් 
ජනතාවෙග් ජීවිතයට විශාල වශෙයන් දායක වන වී ෙගොවියා 
රකින්න, ෙත් ෙගොවියා රකින්න, කුඩා ෙත් වතු හිමියා රකින්න, 
රබර් නිෂ්පාදකයා රකින්න ෙම්  ඉතිරි ෙවලා තිෙබන මුදලින් 
ෙකොටසක් -ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා ඉතිරි වී තිෙබන මුදලින් 
ෙකොටසක්- ඒ ෙවනුෙවන් ෙයොදන්න කියන එක තමයි අපි ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී කියන්ෙන්.  

ෙතල් මිල අඩු වුෙණ් ෙම් වර්ෂෙය්. [බාධා කිරීම්] මීට ෙපර 
ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙම් වාසිය ලැබී නැහැ කියන එක 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැතිව, ෙකොෙහොමද ඒ වාසිය මිනිස්සුන්ට ෙදන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] ෙමෙහම වාසියක් ෙම් රෙට් කවදාවත් ෙවලා නැහැ. 
රුසියානු ආර්ථිකයට ගහන්න, පුටින්ව එලවන්න, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය පමුඛ රටවල් කියා කිරීම ෙහේතුෙවන් අපට 
වාසියක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. ලබන 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් මිලටම ෙතල් ලැෙබනවා. ෙම් වාසිය ෙවන කිසිම 
රජයකට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මුදල් නැහැ කියන පශ්නය 
කියන්න බැරි එකම ආණ්ඩුව බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව. ඒකයි වාසනාවන්ත ආණ්ඩුව 
කිව්ෙව්.[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ඒ වාසනාව වී ෙගොවියාට ලබා 
ෙදන්න; රබර් නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන්න; ෙත් නිෂ්පාදකයාට 
ලබා ෙදන්න. ඒ වාසිය ෙනොදී අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
වහලා කථා කරන කමය නවත්වන්න. විශාල ෙලස කැසිෙනෝ 
ගැන කථා කරලා කැසිෙනෝ ආණ්ඩුව යවන්න කියා ඒ කාලෙය් 
කිව්වා. ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාර එකක්වත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
රජෙයන් පටන් ගත්ත ඒවා ෙනොෙවයි. 1988 තමයි කැසිෙනෝ හා 
ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් ව්යාපාරය සඳහා ෙම් පනත් සම්මත කර  
තිෙබන්ෙන්.  

729 730 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 2015න් පසුව කැසිෙනෝවලට රුපියල් මිලියන 200ක බද්දක් 
අය කරනවා. [බාධා කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් හද්දා පිටිසර ගම්මානවල ඉන්න 
රජෙය් ෙසේවකයන්, ලිපිකරුවන්, කම්කරුවන්, ෙගොවීන් පවා දීර්ඝ 
කාලයක පටන් ෙර්ස් බුකි ව්යාපාරෙය් ෙගොදුරු බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් ශූරින් "මිනිෙසකු පිට නැඟි 
අසරුෙවකි" කියා සමාජ පශ්නයක් ෙලස ගීතයක් ලියා තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණන් ජනයා ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබන ව්යාපාරය 
ෙර්ස් බුකි ව්යාපාරයයි. කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට ෙගොදුරු වුණු අය 
සියයට 1 නම්, ෙර්ස් බුකි ව්යාපාරයට ෙගොදුරු වුණු අය සියයට 
80ක්, 90ක් ඉන්නවා. ෙර්ස් බුකි ව්යාපාරය තමයි අද ෙම් රෙට් ඉතා 
විශාල ෙලස ජනතාවෙග් ජීවිත, පවුල් ජීවිත අගාධයට ඇද දැමීම 
සඳහා ෙහේතු වී තිෙබන්ෙන්. එවැනි ෙදයකට ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? කැසිෙනෝවලට රුපියල් මිලියන 200ක බද්දක් 
පනවන විට ලංකාව පුරාම තිෙබන ෙර්ස් බුකිවලින් අය කරන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 4යි. ඒ ගැන වචනයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
අපි කවුරුවත් කැසිෙනෝවලට ගිහින් නැහැ. අෙප් රතන 
හාමුදුරුවන් ඒ ගැන සාක්ෂි දරයි. අපි දන්නා සැදැහැවතුන් 
කැසිෙනෝවලින් විනාශ ෙවලා නැහැ කියා උන්වහන්ෙසේ දන්නවා. 
නමුත් උන්වහන්ෙසේ දන්නවා, ෙර්ස් බුකිවලින් ජීවිත විනාශ වුණු 
පමාණය ෙකොච්චරද කියලා. සෑම පන්සලක් ලඟම ෙර්ස් බුකිවලින් 
ජීවිත විනාශ කර ගත්ත විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙර්ස් බුකිවලින් 
අය කරන බද්ද රුපියල් මිලියන 4යි, කැසිෙනෝවලින් රුපියල් 
මිලියන 200යි. ෙර්ස් බුකිවලට වඩා පනස් ගුණයක බද්දක් 
කැසිෙනෝවලට ගහනවා නම්, ඇත්ත ආණ්ඩුවක් නම්; සූදුවට 
විරුද්ධ ආණ්ඩුවක් නම්, ෙර්ස් බුකිවලටත් මිලියන 100කවත් 
බද්දක් අය කරලා, කැසිෙනෝවලට රුපියල් මිලියන 200ක බද්දක් 
අය කරනවා නම් ඒ පමාණයත් අරෙගන රජෙය් ආදායම වැඩි 
කරලා ඒ සහන ෙගොවි ජනතාවට, කම්කරුවන්ට, ෙත් 
වගාකරුවන්ට ලබා දීම සඳහා මැදිහත් ෙවන්න. ඇත්තටම 
ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්ෙන් නැති, මහින්ද රාජපක්ෂ 
භීතිකාෙවන් පමණක් ෙපෙළන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කිරීම 
තුළින් රෙට් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට අවසාන වශෙයන් 
කියන්න කැමැතියි, දැන් අර හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙගන්වා ෙගන 
බලන්න. කිසි ෙකෙනකුට අපහාස කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි, 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන එකයි මම සඳහන් කෙළේ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියපු ෙද් ෙම් විවාදයට අදාළ නැහැ කියන 
එකයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ගැනයි මම කථා කෙළේ. 
 
 

[අ.භා. 5.12] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 අෙගෝස්තු මස 17වැනි දා 

ෙම් රෙට් පිහිටුවන ලද ෙදමුහුන් ආණ්ඩුව එෙහම නැත්නම් 
"hybrid" ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි කථාව තමයි මම ෙම් කරන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑත කාලෙය් ෙම් රෙට් පහළ වුණු 
ආණ්ඩු අතරින් මම විශ්වාස කරනවා, "ෙම් රජයට කිසිම දැක්මක් 
නැහැ." කියා. ෙකටිෙයන් ගෙම් භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත් "ආතක් 
පාතක් නැහැ." කියන එකයි. මම ෙමෙහම කියන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් ගෙම් මිනිස්සු රාතී හෙත් 
පවෘත්ති බැලුවාම කියනවා, "ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා." කියා. රාතී අෙට් පවෘත්ති 
බැලුවාම මිනිසස්ු කියනවා, "නැහැ, ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා." කියා. රාතී නවෙය් පවෘත්ති බැලුවාම 
මිනිස්සු කියනවා, "නැහැ. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් 
රාජ්ය නායිකාව." කියා. රාතී නවයයි තිහට පවෘත්ති බැලුවාම 
මිනිස්සු කියනවා, " නැහැ. චම්පික රණවක මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
නායකයා" කියා. රාතී දහෙය් පවෘත්ති බැලුවාම මිනිස්සු කියනවා, 
"නැහැ. මාධ්ය පකාශක රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා තමයි ෙම් 
රෙට් නායකයා." කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම 
ෙම් ආණ්ඩුවට නායකෙයක් ඉන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ ෙම් ආණ්ඩුව 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පාලනය කරන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] අන්න, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්  
කියනවා, "අන්න හරියට හරි." කියා. ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් පකාශයයි. එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව 
කරන්න ඕනෑ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. ෙම් ෙදමුහුන් 
ආණ්ඩුවට, ෙම් "hybrid" ආණ්ඩුවට මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් යන ගමන යන්න බැහැ.  

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මතක තියා ගන්න, ෙම් ගමන ඔබතුමන්ලාට යන්න බැහැ 

කියා. තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩි කාලයක් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනියන්න 
බැහැ. අපි විපක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, වැඩි 
කාලයක් ෙම් ආණ්ඩුවට යන්න බැහැ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යම් පශ්නයක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථාවක් අරෙගන බලන්න. මුදල් ඇමතිතුමා එකක් කියනවා. දැන් 
බලන්න, වාහනවල ලීසිං එක ගැන. මුදල් ඇමතිතුමා එකක් 
කියනවා. මහ බැංකුව තව එකක් කියනවා. මාධ්ය පකාශක තව 
එකක් කියනවා.  අෙප් අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුවෙන්, එකම 
කාරණාව ගැන කියන්ෙන් කථා හතරක්. ඉතින්, ෙකොෙහොමද ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන්ෙන්? දැන් අපි දැක්කා, FCID එකට  හිටපු 
හමුදා පධානීන් කැඳවනවා. රෙට් ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "මම 
ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ." කියා. එම නිසා අපි කියනවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙම් විධියට යන්න බැහැ." කියා. ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩි කාලයක් ඉදිරියට යන්න බැහැ කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉස්සර මහ රජා වාෙග් අපි ෙම්වාට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම දන්නවා, ඔබතුමා ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් මතකෙය් 
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තිබුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුන්ෙග් අත මිට සරු ෙවනවා කියන එක.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා ඒක පිළි ගන්නවා ෙන්ද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලා එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණු සෑම අවස්ථාවකම 
ඇත්ෙතන්ම රෙට් සංවර්ධනයක් වුණා, මිනිසුන්ෙග් අත මිට සරු 
වුණා. නමුත් ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් 
පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් එම පතිරූපය ෙවනස් වුණා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තව මාස ෙදකයි, GSP සහනය එනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි, මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

ෙගෝලෙයෝ ටික මම කථා කරන තුරු ෙමච්චර ෙවලා ෙහොඳට 
කීකරුව අහෙගන හිටියා. දැන් ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට ආවාට 
පස්ෙසේ ලකුණු දමා ගන්න කෑ ගහනවා. ෙමච්චර ෙවලා 
ෙමොකක්වත් කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම නම් ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් ආවත් කෑ 

ගහන්න එපා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා කියාපු ෙදයට මට හිනා ගිෙය් නැහැ, මම ටිකක් කිචි 

කවා ගන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්ෙව් ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව අද ෙවනෙකොට රෙට් මතය 
හදලා ඉවරයි. ආෙයත් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් සිත් සතන් හදන්න 
බැහැ, UNP ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් මිනිසුන්ෙග් අත මිට සරු ෙවනවා 
කියා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනස් කළා. අද 
මිනිසුන්ෙග් අෙත් සල්ලි නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගමැති කරන්න යද්දී ෙම් රෙට් මිනිස්සු කිව්වා, "ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණොත් අපිට කාර් එකක් අරෙගන 
ෙජෝඩුවක් විධියට අත් ෙදක අල්ලා ෙගන ඇවිත් කාර් එකට 
නැගලා යන්න පුළුවන්." කියා. ෙමොකද වුෙණ්? අද කාර් එකක් 
ගන්න තියා කාර් එකක් ෙහොයන්න නැහැ. අද කාර් ගැන කථා 
කරන්න බැහැ, ඒවාෙය් මිල ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුවට එවකට විපක්ෂෙය් සිටි 
ෙමතුමන්ලාෙගන් තිබුණු ෙලොකුම ෙචෝදනාව තමයි ණය ගත්තා 
කියන එක. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා දිගින් දිගටම කියපු 
ෙදයක් තමයි අපි අධික ෙපොලියට ණය ගත්ත නිසා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැටුණා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ වුණා 
කියන එක. මා හිතන විධියට පසු ගිය මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා දිගටම කථා කරපු මාතෘකාව තමයි 
"ණය බර" කියන මාතෘකාව.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වසෙර්දී අෙප් 
ආණ්ඩුව බලයට එන විට රාජ්ය ණය, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ගත්තාම සියයට 105යි. අපි ෙම් ආණ්ඩුවට 
ෙම් රට භාර ෙදන විට එම අගය සියයට 85යි. අෙප් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් තිබුණා, අපි සියයට 65කට ෙම් අගය අඩු කරනවා 
කියා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා මාස 
8ක් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා අදත් රුපියල් බිලියන 400ක් ණයට 
ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ඉල්ලනවා. පසු ගිය මාස 8ක 
කාලය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා US Dollar බිලියන හතරක 
විෙද්ශීය ණය අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ 
සංචිත US Dollar බිලියන 8.3 ඉඳලා US Dollar බිලියන 6.2 
දක්වා US Dollar බිලියන ෙදකක් පමණ අඩු ෙවලා තිෙබන බව 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 45ට 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා." කියා. ඒෙක් වාසිය US Dollar බිලියන 
2.5යි. එකතුව US Dollar බිලියන 8.2යි. තමුන්නාන්ෙසේලා US 
Dollar බිලියන හතරක් ණයට ගත්තා. ෙම් මාස අට ඇතුළත 
ඉතුරු කරපු ෙම් සල්ලිවලින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ 
කියා අපි අහනවා. ෙම් ඉතුරු කරපු US Dollar බිලියන 8න් ෙම් 
ආණ්ඩුව - තමුන්නාන්ෙසේලා - ෙමොනවාද කෙළේ කියා අපට 
ෙපන්වන්න. එක ව්යාපෘතියක් කළා කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්ද?  

UNP මන්තීවරු අප සමඟ ෙත් ෙබොන්න canteen එකට 
එනවා. අප සමඟ lobby එෙක්දී කථා කරනවා. අපි ආණ්ඩුව 
හදලා, අපට වැඩ කරන්න සල්ලි නැහැ, අපට විමධ්යගත අරමුදල් 
නැහැ කියනවා. ෙවන ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ, ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමු වැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට අඩු ගණෙන් 
විමධ්යගත අරමුදලවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විමධ්යගත අරමුදල 
හරහා තමයි මන්තීවරයාට ඡන්දය දීපු මිනිසුන්ට කථා කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Double කර ෙදනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Double කර ෙදයි, තමුන්නාන්ෙසේ බලා ෙගන ඉන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේ double කර ෙදයි කියා බලා ෙගන හිටියාට 
ඇමතිකමක්වත් හම්බ වුණා ද? අඩු ගණෙන් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිකමක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාටත් විමධ්යගත අරමුදල් නැති ෙවනවා, මටත් නැති 
ෙවනවා.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කාටද, අමාරු? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් අමාරුව අප ෙදෙදනාටම තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අමාරු නැහැ, දුකයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් විමධ්යගත අරමුදල් 

හම්බ ෙවන්ෙන් නැති එක ෙහොඳයි කියාද? [බාධා කිරීම්] නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් විමධ්යගත 
අරමුදල් ඕනෑ නැහැ කියා ද? ඔබතුමා කියන්ෙන් විමධ්යගත 
අරමුදල් ලබා ෙදන එක ෙහොඳ නැහැ කියා ද? [බාධා කිරීම්] මම 
අහන්ෙන්, විමධ්යගත අරමුදල් ඕනෑ නැද්ද කියා. [බාධා කිරීම්] 
දැන්  ඔබතුමා සභා ගර්භෙයන් පිටතදී මා සමඟ කිය කියා සිටිෙය් 
ෙමොකක්ද? ගරු මන්තීතුමනි, අප සියලු ෙදනාම කලකිරිලායි 
ඉන්ෙන්. ඒක මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි ඔක්ෙකෝම 
මිනිසුන් සමඟ වැඩ කරන්න ඕනෑ. අපි ඔක්ෙකෝම ජනතාව සමඟ 
ඉන්න ඕනෑ. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, අපට ඡන්දය දීපු 
මිනිසුන් බලා ෙගන සිටිනවා. ඒ නිසායි මා ෙම් ගැන කියන්ෙන්. 
US Dollar බිලියන 8.2ක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන බව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්නුවා. ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න, 
ඔබතුමන්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාව ෙගදර 
යැව්ෙව් ෙම් රෙට් ජනතාවට රුපියල් 180ට පරිප්පු කන්න බැහැ 
කියා. අද පරිප්පු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 240යි. ගරු මන්තීතුමනි, 
අද පරිප්පු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 240යි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් හදපු ධාවන 

පථය ගැන හිතලා බලන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙගොන් පශ්න අහන්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි. මා ඒ ගැන කථා කරන්නම්. ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජයමහ මන්තීතුමනි, මා කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී 
හදපු ධාවන පථයක් ගැන ඔබතුමා කථා කළා. අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ලැෙබන විමධ්යගත 
අරමුදල් ගැන. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙම්වා 
අමිහිරි නම් - [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ධාවන පථය හැදුෙව් 
මා ෙනොෙවයි. ධාවන පථය හැදුෙව් ෙකොන්තාත්කාරෙයක්. ඒ ගනු 
ෙදනුව ගැන ඒ පුද්ගලයා සමඟ බලා ගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇමතිවරෙයකුට ෙකොන්තාත් ෙදන්න පුළුවන් නම් 
ෙමොනවා කරන්න බැරි ද? ඒ සඳහා පිළිගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටි 
අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා දැන් 
පරීක්ෂණ කීයක් පවත්වනවා ද? [බාධා කිරීම්]  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ද, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙර්ගුෙව් 
නිලධාරින්ට රුපියල් මිලියන 125ක පගාවක් දුන්නාය කියලා. 
ඉස්ෙසල්ලාම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇමතිවරයකුටයි රුපියල් 
මිලියන 70ක් දුන්ෙන්. ඒ ගැනත් පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවන බව 
මතක තබා ගන්න. එම නිසා නිකම් ෙබොරුවට ඇඟිලි ගහන්න 
එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්දක කාලය 
තුළ රුපියල් බිලියන 8.2ක මුදලක් ෙම් ආණ්ඩුවට ඉතිරි වුණා. අපි 
කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මුදල්වලින් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දුන්නු ෙද් කියන්න කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් කථාවක් කරනවා. ගරු 
මන්තීතුමා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීම්]  

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, 

කරුණාකර ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහේද යන්ෙන මල්ෙල් ෙපොල්. [බාධා කිරීම්] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, කරුණාකර 

ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට තව විනාඩි 
තුනයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීම්] මා ඔබතුමාට 

කියනවා, - [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙගන යන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ගැන අපට ෙත්ෙරනවා. 
අගමැතිතුමා නැඟිටලා ගිහින්, බැඳලා තිබුණු බලු පැටියකු ෙම් 
සභාව ඇතුළට එව්වා. බලු පැටියාට කිව්වා, "බුරපං" කියලා. ඉතින් 
බලු පැටියා බුරනවා. අගමැතිතුමා කියන විධියට බුරනවා. එෙහම 
ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙද් 
තමයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන 
ගිය කාලය ඇතුළත නැවතුණු සංවර්ධනය ගැන අපි කියනවා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කය භාරව 
ඉන්න අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, අපි මහනුවර නගර 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කළ වැඩ පිළිෙවළ ගැන. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් මාස 8ක කාලය තුළ ඒ සියලුම වැඩ 
නැවතිලා තිෙබනවාය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, විලියම් 
ෙගොපල්ලව මාවෙත් මං තීරු හතෙර් වැඩ කටයුතු අද නැවතිලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, දුම්රිය ෙපොළ ඉදිරිපිට අපි 
හැදූ පාරවල් ටික. අද ඒ සියලු වැඩ ටික නැවතිලා. ෙවන ෙමොනවත් 
ඕනෑ නැහැ, මහනුවර බස් නැවතුම් ෙපොළ ඉදිරිපිට තිෙබන - [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
"Megapolis",  අ හෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමෝඩෙයක් ෙවන්ෙන් නැතුව ඉඳ ගනිං යෙකෝ. 
 

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

 

ෙමෝඩෙයක් ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කියන ඒවා අහෙගන ඉන්න. වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] කියන ඒවා අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 

රූපවාහිනී විවාදයකට සහභාගි වුණා. එතුමාෙගන් ඇහුවා, 
"Megapolis" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමාෙගන් ඇහුවා, "Megapolis" කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, ෙකොළඹ ෙලොකු දූෂණ 
කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා ලු, මහා ෙලොකු ෙහොරකම් සිද්ධ ෙවනවා ලු, 
එම නිසා හදන ෙපොලීසිය ලු ෙමගා ෙපොලීසිය කියන්ෙන් කියලා. 
ෙම් තමයි "Megapolis". [බාධා කිරීම්] තව ෙමොනවාද කථා 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකරලා එතුමාට 

කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කථා 

කරන්න යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

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

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසාන වශෙයන් මා කියනවා, - [බාධා කිරීම්] ෙම් 

සංවර්ධනය නැවතුණු නිසා අද ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න 
අමාරුයි. ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින මිනිසුන්ට අද ජීවත් 
ෙවන්න අමාරුයි. මා කියනවා, ෙම් සංවර්ධනය නැවතුණු නිසා අද 
අෙප් පෙද්ශවල ඉන්න මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි අමාරුවක් 
තිෙබනවාය කියලා. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සංවර්ධනය 
නවත්වන්න එපා. ෙම් සංවර්ධනය ගමට යන්න ඕනෑ. ෙම් 
සංවර්ධනෙයන් පතිලාභ ලැෙබනවා. අද ඔබතුමා hardware store 
එකකට ගිහින් බලන්න, පසු ගිය මාස අෙට් ෙවෙළඳාම 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් 
නවත්වා තිෙබන සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්න. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තුළ සංවර්ධනෙය් යම් වැරදි 
තිබුණා නම් ඒවා ගැන ෙහොයලා බලන්න; ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ 
පවත්වන්න. කමක් නැහැ. හැබැයි, රෙට් සංවර්ධනය නවත්වන්න 
එපා කියලා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා.  

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

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අවසාන වශෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් පශ්නය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් පෙද්ශවල කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ජීවත් 
වන්ෙන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. අද ෙත් දළු මිල රුපියල් 44ට 
බැහැලා. අද ෙත් දළු ටික විකුණා ගන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
පසු ගිය කාලෙය් සහනාධාර දුන්නා; මැතිවරණය එන ෙතක් 
රුපියල් 80ක සහතික මිල තබා ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලා  වී 
ෙගොවියාට සහනාධාරය දීලා මැතිවරණය එන ෙතක් රුපියල් 50ක 
සහතික මිල තියා ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලා රබර් වතු හිමියාට 
රුපියල් 350ක සහනාධාරය දීලා මැතිවරණය එන ෙතක් එය 
පවත්වාෙගන ගියා. නමුත් මැතිවරණයත් එක්ක ෙම් සහනාධාර 
සියල්ල නැවතිලා කියන එකයි අපි කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ආණ්ඩුවට කියනවා  කුඩා 
ෙත් වතු හිමියාෙග් ෙත් මිල පශ්නය, රබර් සහ වී ෙගොවියාෙග් 
පශ්නය විසඳන්න රජය වහාම මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන්නය 
කියලා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, දිස්තික්කෙය් 
ඇමතිතුමා විධියට ඔබතුමාත්,  මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙමයට මැදිහත් 
ෙවලා, ෙම් සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ  ෙත්, රබර් සහ වී ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මට 
බාධා කළ තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාව පාන් ෙගඩියක් ගන්න ෙකොට, 
පරිප්පු ටිකක් ගන්න ෙකොට බදු හැටියට විශාල මුදලක් ෙගව්වත් 
පසු ගිය ආණ්ඩුව ඒ බදු මුදල් වියදම් කළ ආකාරය අප කාටවත් 
අමතක නැහැ.  අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
විනාශ කරලා, පසු ගිය වතාෙව් ඉදිරිපත් කළ ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂක පැරදිලා ඒ අය පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ දැන් 
කියනවා, ෙම් මාස ෙදෙක් ආණ්ඩුව තමයි ෙම් හැම ෙදයක්ම 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. පසු ගිය කාලෙය් අහිංසක 
ජනතාවෙගන් බදු  මුදල් එකතු කරලා, ෙම් රෙට් ආදායමින් සියයට 
60ක්, 70ක් වියදම් කෙළේ එක පවුලක ෙදෙදනකු, තුන් ෙදනකුයි 
කියන එක අපට අමතක නැහැ. ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහනින් 
ලැෙබනවා වාෙග් තමන්ට ඕනෑ විධියට වියදම් කළ හැටි අපට 
මතකයි. අද නතර ෙවලා තිෙබනවා නම් නතර ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ඒ කාලෙය් නිවැරදි කමයකට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව සිදු 
කළ සංවර්ධන කටයුතුයි.  අද අපට ඒ පව්වලට කර ගහන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් අපට තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් වුණු අපරාධ නිවැරදි 
කරන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් බදු පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් සමහර අය 
අහනවා, ෙම් අය කරන බදුවලින් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙලෝක ෙවෙළද ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වන ෙකොට ඒ 
ඉතිරි වුණු මුදල්වලින් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අහනවා. රජෙය් 
ෙසේවකයකුෙග් පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි කෙළේ ෙගදරින් 
ෙගනාපු මුදල්වලින් ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයකුට රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න අපට පුළුවන් වුෙණ් අනවශ්ය 
වියදම් නතර කළ නිසායි. ඒ ඉතිරි කර ගත්ත මුදල්වලින් තමයි 
අපට ෙපටල් ලීටරයක, ඩීසල් ලීටරයක, බූමි ෙතල් ලීටරයක මිල 
ගණන් අඩු කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. පසු ගිය කාලෙය් අනවශ්ය 
ආෙයෝජන කළ හැටි අපට මතකයි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ෙවනුෙවන් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් ණය මුදල් ලබා ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම අහිංසක ජනතාවෙග්  බදු මුදල්වලින් ෙම් අනවශ්ය 
ආෙයෝජන ඇති කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ආෙයෝජනවල ඒ 
විවෘත කිරීම්වලට ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් වියදම් කළ හැටි අපට 
මතකයි.  

ව්යාපෘතියක ආෙයෝජනයකට රුපියල් ලක්ෂ සියයක් වැය 
වුණා නම්, රුපියල් ලක්ෂ  දහයක් පහෙළොවක් යනවා එය විවෘත 
කිරීෙම් උත්සවයට. ෙම් වාෙග් අනවශ්ය වියදම් පසු ගිය කාලෙය් 
සිදු කළා. දැන් අපට තිෙබන්ෙන් ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්නයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි 08 වන දා ෙම් රෙට් ඇති වුණ ඓතිහාසික 
ෙවනසත් සමඟ, ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
හැටියටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්යවරයා හැටියටත් 
ෙම් රට පාලනය කරන ආකාරයට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
නැවතත් GSP Plus  සහනාධාරය ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගන්න.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කාරණාවක් 
පිළිබඳවත් මම කියන්න කැමැතියි. අපට පධාන ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා, බුද්ධි ගලනය.  දරුෙවක්  පළමුෙවන්ම පාසල් ගිය 
දවෙසේ සිට උපාධියක් ගන්නා දවස ෙතක්, ෙඩොලර් 33,000ක 
පමණ මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ හතළිස් හයක පමණ 
මුදලක් රජය මහ ජන මුදලින් වැය කරනවා. අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් මහ ජන මුදල් රුපියල් ලක්ෂ 46ක් විතර වැය කළත්, 
තමන්ට සරිලන සුදුසු රැකියාවක් නැති නිසා ඔවුන් ෙහොඳ 
වැටුපකට පිට රට රැකියා ෙසොයා ෙගන යෑම අද අෙප් රෙට් පධාන 
ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර් 
උපාධිධාරින් හයදාහක් පමණ  ෙම් රට අත්හැර දාලා ඉහළ වැටුප් 
තිෙබන ෙවනත් රටවල් ෙසොයා ෙගන  ෙගොස් තිෙබනවා. අපි 
ඔවුන්ට නිදහස් -ෙනොමිෙල්- අධ්යාපනයක් ලබා ෙදනවා. ඒක දිය 
යුතුයි. ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. නමුත් අෙප් රටට දැන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, මහ ජන මුදලින් අපි 
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනයට විශාල මුදලක් ලබා දුන්නත්, ඒ විශාල 
මුදල, ඒ සම්පත් පෙයෝජනයට අරෙගන ලබා ගත් ඒ උපාධියත් 
එක්ක ඔවුන් ඉහළ වැටුප් තිෙබන රැකියා සඳහා පිට රටවලට යන 
එක.  එෙහම නම් අපට ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න ෙවනවා,  නව තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන විශාල වැටුප් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් රැකියා බිහි කරන කර්මාන්ත ෙම් රෙට් ඇති 
කිරීමට.  එෙහම කෙළේ නැත්නම් අෙප් බුද්ධි ගලනය නතර 
කරන්න කිසිෙසේත්ම හැකියාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා නව 
රජය විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි.  

මිල ඉහළ නිෂ්පාදිත කරන්න පුළුවන් ආයතන අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා.  අෙප් garment industry  එක ගත්ෙතොත්, අපට ඇඳුම් 
කීයක් මහන්න ෙවනවා ද කාර් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න;  ගුවන් 
යානාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න; දුම්රිය ඇන්ජිමක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න?  නව තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන නව ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රටට ෙගන්වාගන්න අපට පුළුවන්. අෙප් උපාධිධාරින්ට, අෙප් 
උගත් බුද්ධිමතුන්ට ෙම් රෙට් රැකියා ඇති කරන්න, ඔවුන්ට සුදුසු 
වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාවල නිරත ෙවන්න 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කර්මාන්තශාලා විශාල සංඛ්යාවක් ඇති 
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කරන්න අවශ්යයි. ඒකට රජයක් හැටියට මැදිහත් වන්න පුළුවන්, 
අවශ්ය පාග්ධනය බැංකු හරහා ලබා දීෙමන්. ආෙයෝජකයන්ට 
විශාල ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් මුදල් ෙහොයා 
ගැනීමයි. ෙනොෙයකුත් bureaucratic ගැටලු නිසා අෙප් 
ආෙයෝජකයන්ට ඒ අවස්ථාව නැති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් නව 
රජය මඟින් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් රෙට් ඇති 
කරලා  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නැවතත් ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් 
යුගයක් ඇති කරන බව පවසමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.35] 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුලින්ම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 2015 නව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මාව ෙතෝරා පත් කර එවීම පිළිබඳව ගාලු දිස්තික් 
ජනතාවට මාෙග් පණාමය පුද කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද 
පැවැති කථාවලදී ෙබෙහවින්ම සඳහන් වුණු කාරණාවක් තමයි, 
"ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා තිබුණා, ෙම් ආර්ථිකය නැවත 
ෙගොඩනැංවීමක් සිද්ධ කරන්න තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු පටන් 
ගත්ෙත්" කියන එක. මා පැහැදිලිවම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අප අතට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් වාර්තාව බැලුවාම ෙපෙනනවා, 2004 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය 
2,091 සිට 9,785ට වැඩි වී තිෙබන බව. ෙම් අනුව ඒක පුද්ගල 
ආදායම 473,261 දක්වා වැඩි වුණා. පසු ගිය දස වසර ඇතුළත ෙම් 
හැම ෙදයක්ම දවසින් දවස වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙමතුමන්ලා කටට එනවාට කියනවා,"පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථිකය 
කඩාෙගන වැටිලා, ආර්ථිකය විනාශ ෙවලා" කියලා. අපට කියන්න 
තිෙබන පැහැදිලිම කාරණාව තමයි, රෙට් තිබුණු ණය අනුපාතය 
අඩු කරෙගන ඇවිත්, රෙට් ෙපෙනන සංවර්ධනයක්, දැෙනන 
සංවර්ධනයක් ඇති කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව බව.  

සමහර අය මැතිවරණ ෙව්දිකාවට ඇවිත් පසිද්ධිෙය් කෑ 
ගැහුවා, "කුඩු, කැසිෙනෝ, එතෙනෝල් ආර්ථිකයක් තිෙබන්ෙන්, 
කුඩු, කැසිෙනෝ, එතෙනෝල් ආර්ථිකය අයින් කරනවා, ඒ සියල්ල 
අයින් කරලා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට රබර් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 
350ක සහතික මිලක් ෙදනවා, ෙත් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 80ක 
සහතික මිලක් ෙදනවා, වී කිෙලෝ එකකට රුපියල් 50ක සහතික 
මිලක් ෙදනවා, කාර් නැති අයට කාර් ෙගන්වන්න පුළුවන් ෙවනවා, 
ෙම් ර ෙට් Volkswagen කර්මාන්තශාලා හදනවා" කියලා. මා 
දැක්කා, ෙගොන් කරත්තයක  පිටුපසට  Volkswagen කාර් එකක් 
bud කරපු කාටූන් එකක් ෙම් දවස්වල facebook එෙක් යනවා. 
ඒවා තමයි අපට ෙහට අනිද්දා වන විට දකින්න පුළුවන් වන්ෙන්.  
වාහන ගන්න හිටපු අයට lease එක වැඩි කළා. රෙට් වාහන වැඩියි 
කියලා, අහිංසක මනුස්සයාට වාහන ගන්න බැරි කළා. ඒ වාෙග්ම  
ජපානෙයන් එවන වාහන පමාණය සීමා වන විධියට ලංකාෙව් බදු 
වැඩි කර තිෙබනවා. අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. අර ඒ දවස්වල 
ෙපන්වපු advertisement  එෙක් කියපු විධියට කාර් ඇවිත් 
ති ෙබනවා නම්, රුපියල් 10,000ක වැටුප ෙදනවා නම්, කියපු 
විධියට රැකියා දසලක්ෂය දීලා නම් ජනතාව අද ෙකොයි තරම් 
සතුටින් ජීවත් ෙවනවා ද?   

දැන් රජෙය් ඇමතිවරුන්ට චකෙල්ඛයක් මඟින් -නිල වශෙයන් 
ෙනොෙවයි- දැනුම් දීලා තිෙබනවා කිසිදු බඳවා ගැනීමක් කරන්න 
එපා කියලා. රැකියා ගන්න, තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය් 
ඇමතිවරුන්ෙග් කාර්යාල ඉස්සරහ දහස් ගණන් මිනිසුන් එකතු 

ෙවලා  ෙපෝලිෙම් ඉන්න ආකාරය අද අපි දකිනවා. හැබැයි, නිල 
ෙනොවන මට්ටමින් චකෙල්ඛයක් යවා තිෙබනවා කිසිදු රස්සාවක් 
ෙදන්න එපා කියලා. ෙම්ක තමයි වැඩ පිළිෙවළ. ආර්ථිකය 
කරෙගන යන්න බැරි ෙවන ෙකොට අද රෙට් ආයතන විකුණන්න 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙකොටසක් විකුණන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අනාගතෙය්දී අෙප් රටට වැදගත් 
වන්ෙන් ඩීසල්. ෙපටල් භාවිතය ෙම් රෙට් දවසින් දවස අඩු 
ෙවනවා. ෙමොකද,- 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා 

තිෙබනවා කියලා. රස්සා ෙදන්න එපා කියලා ෙකොෙහේද කියලා 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය කථා කරන්ෙන් වැරදි තැනක 

ඉඳෙගන. ඔබතුමා හරි තැනට ගිහින් කථා කරන්න ෙකෝ.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙම් මෙග් ආසනය තමයි. මම තැන ෙහොඳට බලලා කථා 

කරන්ෙන්. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ඔබතුමා රීති පශන්යක් පමණක් කථා කරන්න.    

අපි පැහැදිලිවම කියනවා ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙකොටසක් 
විකුණන්න දැන් සියල්ල සැලසුම් කර තිෙබන බව. ඇයි, ෙතල් 
සංස්ථාෙව් ෙකොටසක් විකුණන්ෙන්? අනාගතෙය්දී ෙලෝකය යනවා 
electric carsවලට; ඉෙලක්ටික් වාහනවලට. ෙපටල් භාවිතය අවම 
ෙවනවා. ඩීසල් තමයි භාවිතයට එන්ෙන්.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙමතුමා කිව්වා චකෙල්ඛයක් එවා තිෙබනවා කියලා. ඒක ෙම් 

ගරු සභාව ෙනොමඟ යැවීමක්. ඒ ෙකොෙහේ තිෙබන චකෙල්ඛයක්ද?  
එෙහනම් ඔබතුමා ඒ චකෙල්ඛය table කරන්න. ෙම් ගරු සභාව 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් මුළු රටම ෙනොමඟ යනවා එතුමා කියපු ඒ 
කථාෙවන්. එෙහම කිසිම චකෙල්ඛයක් කිසිම අමාත්යාංශයකට 
නිකුත් කරලා නැහැ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ෙම් රෙට් ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙකොටසක් විකිණීම පිළිබඳව මා 

කලින් කිව්වා.  

මා තවත් කාරණයක් කිව යුතුයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව හදන්න කෙඩ් ගිහින් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් විළිලජ්ජා නැතිව කියනවා, කැසිෙනෝ තවම තිෙබනවා, 
කැසිෙනෝ නීතිගත කරන්න තමයි ෙම් සියල්ල කරන්ෙන් කියලා. 
ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 
පැහැදිලිවම කැසිෙනෝ නීතිගත කරලා තිෙබනවා. "කැසිෙනෝ, 
 කැසිෙනෝ" කියලා අෙප් ආණ් ඩුවට ගහපු අය, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා නීතිගත ෙනොකළ කැසිෙනෝ නීතිගත කරන්න අවශ්ය 
කරන බදු මුදල් අයකර ගැනීම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සටහන් 
කර තිෙබනවා. "2015 අෙපේල් මස 1වන දින ෙහෝ ඉන් පසුව 
ආරම්භ වන සෑම වර්ෂයක් සඳහා ම රුජිෙනෝ  කීඩා කිරීම ඇතුළු 
සූදු ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යෑමට රුපියල් මිලියන ෙදසීයක් අය 
කරනු ලැෙබ්" කියා ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, 2015 වසෙර් සිට 
කැසිෙනෝ නීතිගත කරනවා කියන එකයි. ෙම් ආණ්ඩුව කැසිෙනෝ 
නීතිගත කරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
ගෙම් කඩ පිළක්, කඩ පිළක් ගණෙන් තිෙබන ෙර්ස් බුකිය අමතක 
වුණා. ගෙම් තිෙබන දැෙවන පශ්නය ඔවුන්ට අමතක වුණා. ගෙම් 
මනුස්සයා දවෙසේ කුලිය විධියට කීයක් ෙහෝ හම්බ කරෙගන 
ගිහිල්ලා, ඒ සල්ලි ටික ෙර්ස් බුකියට පූජා කරනවා. ඒ අය ඒ 
බුකිවලට යන ගමන වැළැක්වීම, ඒ බුකිකාරයන්ෙගන් ආදායම 
ගැනීම, ඒවාෙයන් අෙප් සමාජය ෙබ්රාගැනීම ගැන ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කථා කෙළේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කථා කෙළේ, 
ජනපිය මාතෘකාව ගැන ෙහවත් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ගැනයි. අෙප් 
ගම්වල මහත්වරුන් ගිහිල්ලා කැසිෙනෝ ෙසල්ලම් කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි ගෙම් තිෙබන ඔට්ටු ෙපොළට ගිහිල්ලා, සූදු ෙපොළට 
ගිහිල්ලා, එෙහමත් නැත්නම් TV එෙකන් බලාෙගන ඔට්ටු 
අල්ලන්ෙන් ගෙම් සිටින අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන්. ඒ මිනිසුන් 
ඒවාෙයන් ෙබ්රාගන්න තමයි අප කථා කරන්න ඕනෑ. ගෙම් 
තිෙබන සූදු ෙපොළවලින් ඉඳලාම අය කරන බදු මුදල් ඉහළ දමන්න 
ඕනෑ කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙයන් බදු අය 
කරනවා නම්, ඒවා නීතිගත කරනවාද නැද්ද කියන එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පිළිගන්න කියන එකත්  සඳහන් කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය විනාඩි 8යි.       
 
[5.41 p.m.] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Presiding Member,  it is my privilege to come 

before this august House to represent the people of 

Kegalle. So, at the outset, let me take this opportunity to 
thank the voters of Kegalle for bestowing upon me this 
honour, which I will exercise to the best of my ability.  I 
am also humble that the people of Kegalle have shown 
faith in me, just as they had done in electing my father 
and my grandfather to this House before me. Therefore, I 
will remain true to the intent of the people who voted for 
me and will continue to function as a Member of the 
UPFA that will remain in the Opposition.    

In addition, I take this opportunity to thank you, Sir, 
for giving me an opportunity to present my Maiden 
Speech on the very important subject matter of 
"taxation". 

I believe, the Hon. Members who spoke before me 
have stated what wonderful things that the new 
Government has set about in bringing structural changes 
to the economy. And we also know, Sir, that no 
democratic government in history has functioned or will 
be able to function without taxes. Benjamin Franklin 
equates death and taxes as the only inevitabilities in life. 
But other critics have stated "taxation is nothing more 
than legalized robbery". Wherever the truth may lie, we 
cannot disregard the importance of taxes. Sir, history has 
also shown us  great repercussions that have taken place 
when unjust taxes or taxes without consent are applied. 
Taxes have not only been instrumental in bringing down 
governments, which we often see in the Western 
hemisphere, history  has also shown us that unjust taxes 
have brought down Empires as in the case of the Salt Tax 
of India.  In the creation of the United States, it is fair to 
say that taxes brought its independence due to the British 
Empire's policy of taxation without representation.  

I do not wish to speak at length on all the six Bills 
taken up today, but I wish to speak only on the Finance 
Bill. However, it is with regret I state that I see neither 
good economic reasoning nor a convincing moral ground 
for the increase in proposed taxes in this Bill. When “one
-time” retrospective taxes are introduced, we must look at 
the short-term benefits versus the long-term message 
which we send out. A retrospective tax on companies or 
for that matter the introduction of any retrospective tax, 
except under extraordinary circumstances, such as war, 
has to be viewed as an attempt to deprive the fundamental 
economic freedoms of citizens of this nation. A 
retrospective  tax has no moral authority. It takes away 
the fundamental requirement in law - predictability. From 
an investor perspective, it is a nightmare. And what is 
further surprising is that this country, having endured a 
30- year brutal war, had not imposed retrospective or the 
Super Gain Tax during the course of the war, but the new 
Government imposes such a law, five years later after the 
completion of the war and during a period of relative 
economic prosperity  in its maiden Interim Budget.  

What is more disturbing is the fact that these taxes 
have been proposed by a Government which promised 

743 744 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 20   

"Yahapalanaya"  or good governance. Such a 
Government must then, of course, impose higher 
standards and work on a higher moral authority. Other 
than frightening away the investors, the proposed Super 
Gain Tax will also result in altering the level playing 
field. It will also contribute in taking away the future 
earnings and make planning and future investments 
extremely difficult.  

The argument that goes around in some circles, 
particularly by the Minister of Finance, is that the Super 
Gain Tax is a mechanism to iron out "ill-gotten" gains by 
certain companies also do not hold ground. Sir, if such is 
the case, would it not be wise for the Government to 
follow with criminal proceeding against the accused 
companies rather than arbitrarily penalizing all the large 
companies? In any case, how many large corporates 
quoted in the Colombo Stock Exchange, for instance, can 
be accused of  "ill-gotten" gains? 

The Casino Industry Levy, Direct-to-Home Satellite 
Services Levy and the Dedicated Sports Channel Levy are 
viewed by the public as more sinister in nature. Jean-
Baptiste Colbert, a highly-respected Minister of Finance 
during the reign of King Louis XIV, describes the art of 
taxation as “plucking the goose as to obtain the largest 
amount of feathers with the least possible amount of 
hissing”. However, with the above-mentioned taxes, the 
Government is not interested in increasing the hissing of 
the bird, but wants to kill the goose altogether.  

As with the flow of certain political events in the rest 
of the country, the Casino Industry Levy, Direct-to-Home 
Satellite Services Levy and the Dedicated Sports Channel 
Levy can only be described as nothing more than 
“revenge taxes”, particularly targeting enterprises which 
this Government feels favoured the previous Government. 
I must also warn, Sir, if the Government continues in 
implementing such a short-sighted policy, it will not only 
have great negative economic implications but it can also 
create precedence for future governments to carry out 
similar sinister taxation methodology targeting what they 
believe are enterprises that favour a rival regime.  

Taxes are also supposed to be fair. I would also like to 
ask the Government, what good rationale have they used 
in imposing a tax of Rs. 1 billion on a sports channel? For 
instance, at a future date, if an investor opens a teledrama 
channel, a leisure channel or a lifestyle channel, would it 
also warrant a Rs. 1 billion tax? Is it the policy of this 
Government to view sports as so adverse to the society 
and only a sports channel will  require to pay a  Rs.1 
billion tax?  There is no logic in this. In any event, Sir, the 
general perception of the Direct-to- Home Satellite 
Services Levy and the Dedicated Sports Channel Levy is 
not far from the truth that these two taxes are targeted for 
the sole purpose of sending two companies out of 
business.  

The Mobile Telephone Operator Levy, although a 
"one-time tax", also sends out a wrong signal. We should 
be mindful that the telecommunication sector has seen a 
remarkable growth during the last ten to fifteen years. It 
can also be noted for the continuing  growth of this 
sector, companies engaged in this sector need to make 
large capital investments every few years. There are also 
a multitude of other industries such as IT industry, 
logistics et cetera which depend on the growth of the 
telecommunication sector. Retrospective taxes of this 
nature will be detrimental not only to this sector, but also 
to the general socio-economic development which will 
result as a by-product of growth in this sector.  

The Mansion Tax and the Migrating Tax have both 
merits and demerits. Many countries with land 
restrictions such as Singapore have imposed Mansion 
Tax and such a tax can benefit in restricting conspicuous 
consumption. However, Sri Lanka does not have a land 
issue. Furthermore, I feel that this tax too will be unjust, 
particularly, in terms of collecting the tax revenue. Sir, 
what will set forth as a result of this tax is that, all houses 
which fall into the "mansion" category built between the 
years of 2000 and 2015 will end up paying the tax and 
future house owners who would fall into the "mansion" 
category, will simply revert to obtaining two assessment 
numbers and avoid the tax altogether. This tax will also 
increase the already heavy administrative burden on the 
Inland Revenue Department, when, in principle, we 
should be looking at simplifying the tax structure. 

When we look at the merits of the Migrating Tax, it 
can be argued that most people who migrate are 
professionals. And most professionals in Sri Lanka have 
enjoyed the benefits of this country such as free school 
education and university education. Therefore, one can 
argue that a citizen who has enjoyed the country’s 
benefits and who is leaving the country for his or her 
personal benefit can be justified in paying a “one-time 
tax" for the country. But, here again, I believe, we end up 
asking a wrong question. Perhaps, the better question to 
ask is, "why are these professionals leaving the country in 
the first place?" 

As a Government what measures can we take to 
address this issue other than imposing a tax? I feel that 
the primary reason for migration in Sri Lanka is the lack 
of opportunity and recognition, and perhaps it will be 
better for this House and the relevant Ministers to take 
appropriate action to address the fundamental reasons for  
migration rather than tax the migrants and make their 
chances of success in a foreign land all the more difficult. 
This tax will only result in migrants resorting to 
dispersing their monies through the black market.  

Sir, in my humble opinion, we do need a revision on 
our tax structure, and most certainly a more simplified 
version.  More importantly, I believe that we also need to 
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bring a larger percentage of the population into the tax 
web. I feel that this can only be achieved by changing the 
attitude and the perception that the public have towards 
taxes. It is easy to see why many evade taxes when most 
who pay feel that their tax rupee is not going for good 
use. Furthermore, we need to bring in a technological 
solution to capture and monitor citizens falling under the 
tax brackets and to reduce the administrative burden on 
the Department of Inland Revenue. But, what we do not 
need is one-time policies of this nature where the long-
term message will far outweigh the short-term benefits.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Speaker, let me congratulate you on your 

appointment. 

Finally, I would like to wish the President and the 
Prime Minister and all the Members of the Cabinet and 
the Government every success to carry out the duties that 
have been bestowed upon them and hope that they will be 
successful in delivering us the promised land of  
"Yahapalanaya." 

Thank you.  

 
[අ.භා. 5.52] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

ආඥාපනත යටෙත් වූ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අද දින කථා 
කිරීමට ලැබීම අගය ෙකොට සලකනවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් කරපු 
කථා අහෙගන සිටි විට අපට ෙපනුෙණ්, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
නිකුත් කිරීම සහ ඒ මඟින් මුදල් ලබා ගැනීම, එකී සීමාවන් පුළුල් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්, එදා පාලක පක්ෂෙය් සිටි, අද විපක්ෂෙය් 

සිටින මන්තීවරුන් දැඩි විෙරෝධයක් දක්වන බවකුයි. හැබැයි අප 
කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් විශාල මුදලක් ණය ෙපොලී විධියට ෙගවන බව. ඒ 
වාෙග්ම, අධික ෙපොලියට ණය ෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු 20ක් තුළ 
පැවැති ඒ තත්ත්වය නිසා තමයි අද ෙමවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහරු කථා කරනවා වක බදු ගැන. 
වක බදු සියයට 58ක් අය කර තිෙබනවා. වක බදු අඩු කරන්න නම් 
රාජ්ය වියදම පියවාගන්න අවශ්ය ආදායම ෙකොෙහන් ෙහෝ 
ෙසොයාගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා එක්ෙකෝ, පිටතින් සල්ලි ණයට 
ගන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් බදු විධියට රට තුළින් අය 
කරගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙදෙකන් කුමන ෙහෝ පැත්තක් කියාත්මක 
වන්ෙන් නැත්නම් ෙම් රට පවත්වාෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ 
නිසා තමයි එක්තරා මට්ටමකට සුෙඛෝපෙභෝගි යැයි කියන්න 
පුළුවන් කම හරහා බදු අය කරගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
පසු ගිය වකවානුව -අවුරුදු 20ක කාලය-  තුළ සිදු වූ ෙද්වල් නිසා 
තමයි අද ෙම් තත්ත්වය උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද ඒ 
ගැන කථා ෙනොකර, අර බද්ද වැඩි කෙළේ ඇයි, ෙම් බද්ද වැඩි කෙළේ 
ඇයි, ෙමවැනි බද්දක් තිෙබන්ෙන් ඇයි ආදි වශෙයන් පශ්න 
කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. මාස 11ක පාලන කාලයක් 
පමණක් පසු කළ රජෙයන් ඒ විධියට පශ්න කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් GSP සහනය අහිමි 
වීම තුළ කර්මාන්ත විශාල පමාණයක් වැසී ගියා. ආෙයෝජකෙයෝ 
විශාල පමාණයක් තමන්ෙග් කර්මාන්ත හැර දමා ගියා. ඒ 
ෙහේතුෙවන් අපනයන ආදායම විශාල පමාණයක් අපට අහිමි වුණා. 
ඒ අහිමිවීම නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි කරන්න සිදු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රට කෘෂිකාර්මික රටක් විධියට 
තමයි තවමත් පවතින්ෙන්. කෘෂිකාර්මික රටක ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අප ජපන් ජාතිකයන්ෙගන් ඇහුෙවොත්, 
"තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රට දියුණු වුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියලා, ඒ 
රෙට් දියුණුවට, ආර්ථික වර්ධනයට ෙහේතු විධියට, හැරවුම් 
ලක්ෂ්යය - turning point එක- හැටියට ඒ උදවිය දක්වන්ෙන්, 
කෘෂිකාර්මික රටක් වශෙයන් තිබුණු ජපානය කාර්මීකරණය 
වීමයි. ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහන සපයන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට අපි  සහන සපයන්න නම්, 
ඒ අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙගන් අය කරන බදු පමාණය අඩු කරලා, 
ෙවනත් ආදායම් මාර්ග, ෙවනත් බදු කම කියාත්මක කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  පසු ගිය කාලෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
53ක්ම පරිෙභෝජනය කෙළේ ඉහළ සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක් ගත 
කරපු ෙබොෙහොම සුළු ෙපළැන්තියක් බව කියන්න ඕනෑ. අද ඒ 
තත්ත්වය ෙකෙමන් ෙකෙමන් පහෙවලා යනවා. ෙම් නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඔට්ටු සහ විෙනෝද බදු, කැසිෙනෝ බදු, ෙර්ස් බුකි සහ 
ෙවනත් සුෙඛෝපෙභෝගි ෙසේවා සඳහා වන බදු,  මන්දිර බදු, 
තැබෑරුම් බදු, සැටලයිට් ෙසේවා සඳහා වන බදු, සුපිරි වාසි බදු, 
විගමන බදු වාෙග් බදු වර්ග අපට වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් ගැන කථා කරද්දී සමහරු අහනවා, ෙම් 
තැබෑරුම් බද්ද වැඩි කරන්ෙන් ඇයි කියලා. යහ පාලන ආණ්ඩුව 
තැබෑරුම්වලට බදු ගහනවා කියලා ෙකොෙහේද කියා තිෙබන්ෙන් 
කියලා අහනවා.  එෙහම නම් අපට කියන්ෙන් තැබෑරුම් බද්ද අඩු 
කරන්න කියලා ද? තැබෑරුම් බද්ද අඩු කළා කියලා ෙබොන එක 
අඩු ෙවනවා ද,  එෙහම  නැත්නම් තැබෑරුම් වැහුවා කියලා ෙබොන 
එක නවතිනවාද? ඒක නවත්වන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක අද-ඊෙය් ඇති වුණු එකක් 
ෙනොෙවයි. සුදු ජාතීන්ෙග් ආධිපත්ය තිබුණ කාලෙයත් රා පානය 
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කිරීෙම් කමයක් ෙම් රට තුළ තිබිලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් සුදු 
අධිරාජ්ය පාලනයට විරුද්ධව කැරැලි ගැසීම වැළැක්වීමට රා 
තැබෑරුම්වලින් ශත දහයක රා ෙනොමිෙල් නිකුත් කරන 
කමෙව්දයක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ හරහා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව 
බීමට ඇබ්බැහි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක එෙහමයි කියලා අපි 
තැබෑරුම්වල බදු අඩු කෙළොත්, ඒ වාෙග්ම කැසිෙනෝවල බදු අඩු 
කෙළොත් අද ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කැසිෙනෝ අපට එක පාරටම 
වහන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත.   

අද අපි යහ පාලන ආණ්ඩුවක් විධියට කිසිදු ආයතනයකට 
බලපෑම් කරන්ෙන් නැහැ.  අද මාධ්ය ආයතනයන්ට, විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට, ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට, ෙම් රෙට් පරිපාලන 
ක්ෙෂේතයකට සහ කිසිදු රාජ්ය ආයතනයකට බලපෑම් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.   එෙහම බලපෑම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙම් 
කැසිෙනෝ, සූදු, ඒ වාෙග්ම ඔට්ටු ඇල්ලීම වාෙග් ව්යාපාර යම්කිසි 
මට්ටමකට පාලනය කරන්න තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? බදු 
වැඩි කරන එක තමයි. බදු වැඩි කළාම ෙගදර තිෙබන ෙද් විකුණා 
කැසිෙනෝ ගහන යම් පිරිසකුත් ඇති. හැබැයි, හැෙමෝම එෙහම 
ෙනොෙවයි. අද කැසිෙනෝ ගහන මිනිහා ෙහට ෙගදර විකුණා 
කැසිෙනෝ ගහන මට්ටමකට යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් 
එක්ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් කට්ටිය පසු 
ගිය කාලෙයත් හිටියා. ඒ කට්ටියෙග් දරුවන් ගැනත් පසු ගිය 
කාලෙය් මාධ්යෙයන් පචාරය වුණා. නමුත් ඒ ගැන මම මතක් 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සූදු, කැසිෙනෝ සහ මත්පැන් 
ව්යාපාර වළක්වන්න ෙම් කමෙව්දය ඇෙරන්නට ෙවනත් 
කමෙව්දයක් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට නැහැ. අපට ෙම්වා 
එකපාරට වහන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි වකාකාරෙයන් ෙම් විධියට 
බදු ගහලා, ඒ තුළින් ආදායමක් උපද්දලා අෙප් අඩු ආදායම්ලාභි 
ජනතාවට සහන සලසන්න එය උදවු කර ගන්ෙන්.   

ෙම් ෙයෝජනාවලිය තුළ කෘෂි කර්මාන්තයට, කිරි නිෂ්පාදනයට, 
කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවනත් ව්යාපාරවලට දීලා තිෙබන 
සහන ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ දීලා තිෙබන 
සහන ගැන කථා ෙනොකර ෙමොකක් හරි අඩුවක්, අඩු පාඩුවක් ඒ 
වාෙග්ම ෙදොසක්, විෙව්චනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ගැන විතරයි කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා දිගින් දිගටම ෙම්වා ගැන 
විෙව්චනය කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම කියනවා මීට වඩා 
හදවත්වලට තට්ටු කරලා කථා කරන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි  ඉදිරිෙය්දී අලුත් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ අලුත් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් අපි ජනතාවට 
සහන සලසනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පසු ගිය දිනවල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා 

විෙද්ශ සංචාරවල ෙයදිලා ඒ රටවලින් අරෙගන ආපු විෙද්ශීය 
ආෙයෝජන සහ විවිධ ආධාර මුදල් උපෙයෝගි කරෙගන ඉදිරිෙය්දී 
කර්මාන්ත කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
ෙම්වා ගැන කථා කරද්දී සමහරු අෙපන් අහනවා, "රැකියා ලක්ෂ 
දහය ෙදන්ෙන් කවදා ද?" කියා. පසු ගිය කාලෙය් නැති කර ගත්ත 
GSP එක නැවත ලබා ගන්න අපි ෙමච්චර දඟලනවා. ඉදිරිෙය්දී 
GSP එක ලැෙබනවා. GSP එක ලැබුණාට පස්ෙසේ තමයි දැනට 
කියාත්මක වන කර්මාන්ත ටික පණ ගහලා එන්ෙන්. අය වැෙයන් 

පස්ෙසේ තමයි සල්ලි ෙවන් කර ආෙයෝජන පටන් ගන්ෙන්. 
ආෙයෝජන එක පාරට පටන් ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා ඉඩකඩම් 
ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ඉඩම් ෙවන් කර ගන්න 
ඕනෑ. කර්මාන්ත ශාලා හදන්න ඕනෑ. කර්මාන්තශාලා හදලා තමයි 
ෙම් රෙට් රැකියා පශ්නය විසඳන්න අපි පටන් ගන්ෙන්. කියන්න 
ෙදයක් නැති වන ෙකොට ඕනෑම ෙදයක් කියා විෙව්චනය කරනවා 
ෙවනුවට හදවතට තට්ටු කර ෙම් ගැන හිතලා බලන්න කියා පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවමින් ගරු 

රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් නම "කරුණානායක, රවීන්ද 
සන්ෙඩ්ස් ගෙන්ෂන් එම්." යනුෙවන් සඳහන් කළා. මා දැන් 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙගන්වා බැලුවා. එතුමාෙග් නම ඉංගීසි 
පරිවර්තනෙය් ෙවනස්. එහි සඳහන් වන්ෙන් "කරුණානායක, 
රවීන්ද සන්ෙඩ්ස්; ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ." කියා. ගෙන්ෂන්, 
එම්. කියන එක ගෙන්ෂන් මන්තීතුමාෙග් නම ෙලසයි තිෙබන්ෙන්. 
එතුමාෙග් නම කියැවීෙම්දී සිදු වුණු පැටලීම සම්බන්ධෙයන් මා 
එතුමාට මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] එතුමා 
ඒක පිළිගන්නවා. එතුමාට මා මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தம்) சட்ட லம் 

INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL 
 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"That the Bill be now read a Second time."  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
 

''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සිට 3 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் வாசகத்தி ந்  3 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 9 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 9ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 9 of the principal 

enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

(1) "In page 3, leave out all words in line 4 and  insert: 

'resident in Sri Lanka and who is sixty years or more 
or reaching sixty' " ; 

(2) "In page 3, leave out all words in line 13 and insert: 

'deposits from the general public or any registered 
society within the meaning of the Co-operative 
Societies Law, No. 5 of 1972;' " ; 

(3) "In page 4, leave out all words in line 6 and insert: 

'individual who is Sri Lankan, living or' " 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
 
4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

5 සහ 6 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

5 ஆம், 6ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 5 and 6 ordered to stand part of the Bill. 

 
7 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 25 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 7.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25 
ஆம் பிாிவிைனத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 7. - (Amendment of section 25 of the principal 
enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

(1)  "In page 6, leave out all words in line 16 and insert: 

'by  Act,  No. 8 of 2014 is hereby further amended 
as follows:-' "; 

(2)  "In page 7, leave out all words in line 6 and insert: 

'(A) prior to April 1, 2015 at the' " ; 

(3) "In page 7, leave out all words in line 12 and insert: 

'(B) on or after April 1, 2015 at' " ; 

(4) "In page 10, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

'machinery, fixture, fitting, utensils, articles or 
equipment, including computer' "   

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
 
7 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
 

8 වන වගන්තිය. - (පධාන පඥප්තිෙය් 26 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 8.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 26ஆம் 
பிாிவிைனத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 8. - (Amendment of section 26 of the principal 
enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 "In page 12, leave out all words in line 21 and insert: 

'and any Nation Building Tax on Financial' "  
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සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

8 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
9 වන වගන්තිය. - (පධාන පඥප්තිෙය් 32 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 9.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 32ஆம் 
பிாிவிைனத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 9.- (Amendment of section 32 of the principal 
enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 "In page 13, leave out all words in line 29 and insert: 

'which  he  is not entitled to deduct under section 
25.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

9 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 සිට 12 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
10 ஆம் வாசகத்தி ந்  12 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 10 to 12 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
13 වන වගන්තිය. - (පධාන පඥප්තිෙය් 40ඇ වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 40இ 
என் ம்  பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 13. - (Amendment of section 40C of the principal 
enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

  "In page 18, leave out all words in line 1 and insert: 

'13. Section 40C of the principal enactment  
is hereby' " 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

13 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සහ 15 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

14 ஆம் வாசகத்தி ந்  15 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 14 and 15 ordered to stand part of the Bill. 

 
16 වන වගන්තිය. - (පධාන පඥප්තියට 48ඈ අලුත් 

වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.) 

வாசகம் 16.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 48ஈ 
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்.) 

CLAUSE 16. - (Insertion of new section 48D of the principal 
enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 "In page 20, leave out all words in lines 12 to 25 (both 
 inclusive) and insert: 

'Lanka Law, No. 4 of 1978 which provides 
tax holiday under section 16D or section 
17A of this Act, if the approval of the 
Board of Investment was granted prior to 
October 31, 2014 and the company which 
invested in such undertaking is unable to 
complete the required investment prior to 
April 1, 2015 and to commence commercial 
operations prior to April 1, 2016 due to any 
practical reasons depending on the nature of 
the business, such period shall be extended 
up to April 1, 2018, if the Commissioner-
General is satisfied that the nature of the 
activities engaged in by such new 
undertaking are only activities qualified 
under section 16D or section 17A and the 
Board ' "     

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
16 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
16 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
17 සිට 19 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
17ஆம் வாசகத்தி ந்  19ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 17 to 19 ordered to stand part of the Bill. 
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20 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 59ඊ වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 20.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 59ஊ 
என் ம்  பிாிைவத் தி த் தல்) 

CLAUSE 20.- (Amendment of section 59F of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

(i) "In page 24, leave out all words in lines 12 to 37 (both 
 inclussive) and insert:   

'(ii)  if such relevant profits exceeds twenty five million 
rupees, then the tax payable, 

 - on such portion of the relevant part of the 
taxable income as is equal to twenty five 
million rupees shall be at twelve per 
centum; 

 - on such portion of the balance as does not 
exceed ten million rupees shall be at the rate 
of fourteen per centum; and 

- on any balance relevant part of the taxable 
income shall be computed according to such 
of the rates above twelve per centum, as are 
applicable thereto under the First Schedule 
to this Act subject to the following:' "  ; 

(2) "In page 25, leave out all words in lines 1 to 4 (both 
 inclussive)" ; 

(3) " In page 26, leave out all words in lines 19 to 35 and insert:   

 '(ii) if the relevant profits exceeds twenty five million 
rupees, then the tax payable,  

 - on the excess portion of twenty five million 
rupees over the amount by which the relevant 
profits exceeds relevant part of the taxable 
income shall be at twelve per centum; 

 - on the portion up to ten million rupees of the 
balance relevant part of the taxable income 
shall be at fourteen per centum; and' "  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
20 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

20ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

21 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 59එ, 59ඒ, 
59ඔ, 59ඕ සහ 59ක යන අලුත් වගන්ති ඇතුළත් 

කිරීම.) 
வாசகம் 21.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 59ஐ, 

59ஒ, 59ஓ, 59ஒள மற் ம் 59க என் ம் திய 
பிாி கைள உட் குத் தல்.)  

CLAUSE 21.- (Insertion of sections 59I, 59J, 59K, 59L and 59M of the 
principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 (1) "In page 27, leave out all words in lines 11 and 12 and insert: 
      ‘a business of manufacture of products (other than liquor 
       or  tobacco), on expansion of the ' " ; 

 (2) "In page 28, leave out all words in line 28 and insert: 
       'as being payable by any local entrepreneurs' "  ; 
 

(3) "In page 28, leave out all words in line 34 and insert: 
                ‘local entrepreneur’ means, a person'  " 

 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
21 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
21ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
22 සිට 24 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
22ஆம் வாசகத்தி ந்  24ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 22 to 24 ordered to stand part of the Bill. 

 
25 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 95 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 25.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 95ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.)  
CLAUSE 25.- (Amendment of section 95 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 "In page 31, leave out all words in lines 13 to 16 (both 
 inclusive) and insert:   

 '(1) in paragraph (b) of that subsection by 
the substitution for the words “out of 
income arising in Sri Lanka,” of the 
following:- 

 "out of income arising in Sri Lanka; or 

 (c)  fees for technical services referred to in 
section 94,' "  
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සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
25 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

25ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 105ආ අලුත් 

වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.) 
வாசகம் 26.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 105ஆ 

என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்.)  
CLAUSE 26.- (Insertion of new section as section 105B in the principal 

enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"In page 32, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 
  

'76(3), 104(2), 104A(2), 111, 112, 118, 122, 
125(1), 130, 133, 162, 163,' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
26 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
26ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 26, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
27 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
27 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 27 ordered to stand part of the Bill. 

 
28 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 107 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 28.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 107ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.)  
CLAUSE 28.- (Amendment of section 107 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 (1)  "In page 33, leave out all words in lines 26 to 34 
(both inclusive) and insert:   

 '(ii) an accountant who is a fellow member 
of the Association of Accounting 

Technicians of Sri Lanka incorporated 
under the Companies Act, No. 07 of 2007, 
in relation to any person other than a 
company, or any partnership where the 
turnover of the business of such person or 
partnership for the year  does not exceed 
five hundred million rupees.' "  ;   

 (2) "In page 34, leave out all words in lines 1 to 3 (both 
 inclusive) " 

  
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
28 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
28ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
29 සහ 30 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
29ஆம், 30ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 29 and 30 ordered to stand part of the Bill. 

 
31 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 137 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 31.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 137ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.)  
CLAUSE 31.- (Amendment of section 137 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"In page 36, leave out all words in line 5 and insert:   

 '(4) Any balance amount of notional tax 
credit entitled' "  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
31 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
31ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
32 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
32ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 32 ordered to stand part of the Bill. 
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33 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 150 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 33.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 150ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 33.- (Amendment of section 150 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"In page 37, leave out all words in lines 32 and 33 and insert:   

'33. Section 150 of the principal enactment 
is hereby amended in subsection (1) of that 
section, by the substitution' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
33 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
33 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
34 සහ 35 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
34ஆம் வாசகத்தி ந்  35 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 34 and 35 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

36 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 212 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 36.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 212ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 36.- (Amendment of section 212 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

"In page 40, leave out all words in line 18 and insert: 
  

 'administered by the Commissioner-General'. " 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
36 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
36ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 36, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
37 සිට 40 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
37ஆம் வாசகத்தி ந்  40ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 37 to 40 ordered to stand part of the Bill. 

38 වන අලුත් වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 
හතරවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

திய வாசகம் 38.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 
நான்காம் அட்டவைணையத் தி த் தல்.) 

NEW CLAUSE 38.- (Amendment of the Fourth Schedule to the 
principal enactment) 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

"In page 41,immediately after line 15, add: 
 
 'Amendment 38. The Fourth Schedule to the principal 
 of the Fourth  enactment is hereby amended as follows:- 
 Schedule to the 
 principal enactment.  (1)  in the heading of that Schedule, 
    by the substitution for the words 
    'Royalty or Annuity', of the  
    words 'Royalty, Annuity or Fees 
    for Technical Services' "; and 
 
  (2)  in that Schedule, by the  
   substitution for the words  
   'royalty or annuity', of the words  
   'royalty, annuity or fees for  
   technical services'." 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 
 "That the Clause be read a Second time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශන්ය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
38වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன்ற வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  
38ஆம் திய வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question put, and agreed to.  

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 38 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව, වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன்  அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දිනට නියමිත සභාෙව් කටයුතු අවසාන වන ෙතක් අවශ්ය 

කාලය ලබා ගැනීම පිණිස සභාෙව් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව 
එකඟද? 

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

 

මුදල් පනත් ෙකටුම්පත 
நிதிச் சட்ட லம் 

FINANCE BILL 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

 
 "That the Bill be now read a Second time." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' -[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [ மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [ The Hon. Ravi Karunanayake.] 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[ சபாநாயகர்  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (මත්පැන් අෙලවිහල් සහ 
තැබෑරුම් අය බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 2.- (ம ச்சாைலகள் மற் ம் தவறைணகள் 
அற ட் ைன விதித்தல்.) 

CLAUSE 2.- (Imposition of the Bars and Taverns Levy) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

"In page 1,  leave out all words in line 17 and insert: 
  

   '(3) The levy shall be paid on or before November,15, 2015.' 
" 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
4 වන වගන්තිය.- (පැහැර හරින ලද අය බද්ද 

අයකර ගැනීම.) 
வாசகம் 4.- (தவ ைகயி ள்ள அற ட்ைட 

அறவி தல்.) 
CLAUSE 4.- (Recovery of the levy in default) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
"In page 2,  leave out all words in line 26 and insert: 

 

              'Commissioner General with effect from December, 31, 2015.'" 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

4වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 වන වගන්තිය.- (කැසිෙනෝ කර්මාන්ත අය බද්ද 
පැනවීම.) 

வாசகம் 6.- (சீட்டாட்டத் ெதாழில் அற ட் ைன 
விதித்தல்.) 

CLAUSE 6.- (Imposition of the Casino Industry Levy) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

 (1)  "In page 3,  leave out all words in line 4 and insert: 
 

  'engaged in the business of a casino, as at January 29,  
  2015,' ; 
 

 (2) "In page 3,  leave out all words in line 11 and insert: 
 

   '(3) The levy shall be paid on or before November,15,2015.'" 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
6වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 සිට 9  ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகத்தி ந்  9ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 7 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 10 වන වගන්තිය.- (සුපිරි වාසි බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 10.- (அதிஈட்ட வாியிைன விதித்தல்.) 
CLAUSE 10. - (Imposition of the Super Gain Tax.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

(1)    "In page 6, leave out all words in lines 6 to 8 (both inclusive) 
and insert: 

 'to income tax determined in accordance with such 
 agreement, after the expiration of its period of tax 
 exemption set out in such agreement, means the profit 
 before income tax of such company, as per the' "; 

 

(2)   "In page 6, leave out all words in lines 15 and 16 and insert: 
 

 'tax under this Part, shall pay the tax in three equal 
 installments on or before the thirty first day of 
 October, thirtieth day of November and thirty first day 
 of December of 2015,' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Amendments put, and agreed to. 

 
10වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

10 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
11ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 11 ordered to stand part of the Bill. 

  
12 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 

வாசகம் 12.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 
CLAUSE 12. - (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 
(1)  "In page 8, leave out all words in line 6 and insert: 

 

'indirectly, other than a holding company incorporated 
outside Sri Lanka and not registered under Chapter XVIII 
of the Companies Act, No. 7 of 2007; ' ";  

 
(2)  "In page 8, leave out all words in line 10 and insert: 

 

'indirectly, other than a subsidiary incorporated outside Sri 
Lanka and not registered under Chapter XVIII of the 
Companies Act, No. 7 of 2007, of a holding company 
incorporated outside Sri Lanka and not registered under 
Chapter XVIII of the Companies Act.' "  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
12වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
12 ஆம் வாசகம், தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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 13 වන වගන්තිය.- (ජංගම දුරකථන කියාකරු අය 
බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 13.- (ெசல் டத் ெதாைலேபசி 
ெதாழிற்ப த் நர் அற ட் ைன விதித்தல்.) 

CLAUSE 13. - (Imposition of Mobile Telephone Operator Levy.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
"In page 8, leave out all words in line 19 and insert: 

      ‘(2) The levy shall be paid on or before November 15, 2015.' ”  
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

13වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

14 සිට 16 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

14 ஆம் வாசகத்தி ந்  16ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 14 to 16 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

V වන ෙකොටස 
பாகம் V 
PART V 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
"In page 9, leave out all words in lines 26 and 27.” 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to 

 
v වන ෙකොටස පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි නිෙයෝග 

කරන ලදි. 
பாகம் V, சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்படேவண் ெமனக் கட்டைள 

யிடப்பட்ட . 
Part V ordered to be left out of the Bill.  

 
  

17 වන වගන්තිය.- (නිවාස සඳහා සෘජු චන්දිකා 
ෙසේවා අය බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 17.- (ெசய்மதியி டாக க க்கு ேநர  
ேசைவகைள வழங்குவதற்கான அற ட்ைட 

விதித்தல்.) 
CLAUSE 17. - (Imposition of the Direct to Home Satellite Services 

Levy.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
(1)“In page 9, leave out all words in lines 28 to 34 (both inclusive)";   

 
(2) “In page 10, leave out all words in lines 1 to 7 (both inclusive).” 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
17වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 

නිෙයෝග කරන ලදී. 
17 ஆம் வாசகம், சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்படேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 17, ordered to be left out of the Bill. 
 

 
 18 වන වගන්තිය.-(අය බද්ද ෙගවීම පැහැර හැරීම.) 

வாசகம் 18.- (அற ட் க் ெகா ப்பனவில் 
தவ ைக.) 

CLAUSE 18. - (Default in payment of the levy.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 

"In page 10, leave out all words in lines 8 to 13 (both inclusive).”  
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
18වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 

නිෙයෝග කරන ලදී.  
18 ஆம் வாசகம், சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்படேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட .  
Clause 18, ordered to be left out of the Bill. 

 
 19 වන වගන්තිය.- (පැහැර හරින ලද අය බද්ද අය 

කර ගැනීම.) 

வாசகம் 19.- (தவ ைகயில் அற ட்ைட 
அறவி தல்.) 

CLAUSE 19. - (Recovery of the levy in default.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 

(1)  "In page 10, leave out all words in lines 14 to 32 (both 
inclusive).” ;  

 
(2) “In page 11, leave out all words in lines 1 to 3                               

(both inclusive).”  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
19වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 

නිෙයෝග කරන ලදී.  
19 ஆம் வா சகம் சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட .  
Clause 19, ordered to be left out of the Bill. 
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20 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 

வாசகம் 20.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 
CLAUSE 20. - (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 

"In page 11, leave out all words in lines 4 to 16 (both inclusive).”   
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

20 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරන ලදී. 

20 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  

Clause 20, ordered to be left out of the Bill. 

 
 21 වන වගන්තිය.- (චන්දිකා සථ්ාන අය බද්ද 

පැනවීම.) 

வாசகம் 21.- (ெசய்மதி அைமவிட அற ட்ைட 
விதித்தல்.) 

CLAUSE 21. - (Imposition of the Satellite Location Levy.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 
"In page 11, leave out all words in line 24 and insert: 

 
   '(2) The levy shall be paid on or before November 15, 2015.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment  put, and agreed to. 
 
21වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
21 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

22 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

22 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 22  ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 23 වන වගන්තිය.- (පැහැර හරින ලද අය බද්ද අය 
කර ගැනීම.) 

வாசகம் 23.- (தவ ைகயி ள்ள அற ட்ைட 
அறவி தல்.) 

CLAUSE 23. - (Recovery of the levy in default.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
"In page 12, leave out all words in line 21 and insert: 

 'remitted to the Commission to be credited to the' ”  

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
23වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
23ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 23, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
24වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
24ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 24 ordered to stand part of the Bill. 

 
25 වන වගන්තිය.- (කීඩා සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා 

අය බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 25.- (அர்ப்பணிக்கப்பட்ட விைளயாட் க்கள் 
அைலவாிைச அற ட் ைன விதித்தல்.) 

CLAUSE 25. - (Imposition of the Dedicated Sports Channel Levy.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
(1)  "In page 13, leave out all words in lines 10 and 11 and insert: 

'in this Part referred to as 'the levy') of rupees one 
thousand million.' ” ;  

(2)  "In page 13, leave out all words in line 12 and insert: 
  '(2) The levy shall be paid on or before November 15, 

              2015.' ”   
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
25වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
25ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
26 සහ 27  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
26 ஆம், 27 ஆம் வாசகங்கள்  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 26 and 27 ordered to stand part of the Bill. 

 
 28 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 

வாசகம் 28.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 
CLAUSE 28. - (Interpretation.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 

"In page 14, leave out all words in line 10 and insert: 

 ‘telecasting time is allocated for telecasting' ”  
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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28වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

28ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
  

 

29 වන වගන්තිය.- (මන්දිර බද්ද පැනවීම.) 

வாசகம் 29.- (மாளிைக வாியிைன விதித்தல்.) 
CLAUSE 29.- (Imposition of the Mansion Tax.)  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 14, leave out all words in line 18 and insert: 

   'constructed on or after April 1, 2000, a tax to be called.' "  

 (2) "In page 14, leave out all words in lines 21 to 23 (both 
inclusive) and insert: 

   '(2) The tax shall be paid in four equal installments 
respectively as follows:-' " 

 (3) "In page 15, leave out all words in lines 4 and 5 and insert: 

  '(3) The tax shall be collected by the Commissioner general 
and shall be remitted to the Consolidated Fund' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
29වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
29ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
30 වන වගන්තිය.- (බද්ද ෙගවීම පැහැර හැරීම.) 
வாசகம் 30.- (வாிக் ெகா ப்பனவில் தவ ைக.) 

CLAUSE 30.- (Default in payment of the tax.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 
 (1) "In page 15, leave out all words in lines 12 to 17 (both 

inclusive) and insert: 
 30.(1) Where an owner of a mansion who 
is liable to pay the tax under this Part 
fails to pay such tax, as provided for in 
this Part, he  shall be deemed to be a 
defaulter of tax under this Act.    

 (2) The provisions of Chapter XII, 
Chapter XXII, Chapter XXIII, Chapter 
XXIV, Chapter XXV, Chapter XXVI, 
Chapter XXVII, Chapter  XXX and 
Chapter XXXI of the Inland Revenue Act 
No. 10 of 2006 shall, mutatis mutandis, 
apply to and in relation to any such 
defaulter.'" 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

30වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

30 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 30, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

31 වන වගන්තිය.- (පැහැර හරින ලද බද්ද අය කර 
ගැනීම.) 

வாசகம் 31.- (தவ ைகயி ள்ள வாி அறவி தல்.) 
CLAUSE 31.- (Recovery of the tax in default.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 15, leave out all words in lines 18 to 34 (both 
inclusive)."  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
31වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 

නිෙයෝග කරන ලදී.  
31ஆம் வாசகம், சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்படேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட .  
Clause 31, ordered to be left out of the Bill. 
 

 
32 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 

வாசகம் 32.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 
CLAUSE 32.- (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 16, immediately after line 2 add:  

   ' "Commissioner General" means the Commissioner 
General of Inland Revenue appointed or deemed to be 
appointed under the Inland Revenue Act, No. 10 of 
2006' " 

 (2)  "In page 16,  leave out all words in lines 19 to 26 (both 
inclusive);" 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
32 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

32 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 32, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

33 වන වගන්තිය.- (විගමන බද්ද පැනවීම.) 
வாசகம் 33.- (கு யகல்  வாியிைன விதித்தல்.) 

CLAUSE 33.- (Imposition of the Migrating Tax.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 17, leave out all words in line 1 and insert: 

   '33.(1) There shall be levied, with effect from 
November 1,' " 

 (2)  "In page 17,  leave out all words in lines 9 to 15 (both 
inclusive) and insert: 

   '(2) The tax shall be collected by the Commissioner 
General and shall be remitted to the Consolidated Fund 
within fifteen days from the date of collection.' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
33 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
33ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
34 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 

வாசகம் 34.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 
CLAUSE 34.- (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 17, leave out all words in lines 21 to 23 (both 
inclusive) and insert: 

   ' "Commissioner General" means the Commissioner 
General of Inland Revenue appointed or deemed to be 
appointed under the Inland Revenue Act, No. 10 of 
2006;' " 

 (2)  "In page 17, leave out all words in lines 27 and 28." 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள்  வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
34 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

34 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 34, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

35 වන වගන්තිය.- (ෙමෝටර් වාහන 
ආනයනකරුවන්ෙග් බලපත ගාසත්ුව පැනවීම.) 

வாசகம் 35.- (ேமாட்டார் வாகன 
இறக்குமதியாளர்கள் உாிமக் கட்டணத்ைத 

விதித்தல்.) 
CLAUSE 35.- (Imposition of the Motor Vehicle Importers Licence Fee.) 

 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 
 (1) "In page 17, leave out all words in line 32 and insert: 

   'on or after January 1, 2016, from every importer of 
motor' " 

 (2)  "In page 18, leave out all words in lines 22 to 27 (both 
inclusive) and insert: 

   '(3) The fee shall be paid, for every year commencing 
on or after January 1, 2016, on or before the thirty first 
day of December of the year preceding the relevant 
year.' " 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
35 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
35 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 35, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
36 සහ 37 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
36 ஆம், 37 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 36 and 37 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

38 වගන්තිය.- (වලංගු කිරීම.) 
வாசகம் 38.- (ெசல் ப யாக்குதல்.) 

CLAUSE 38.- (Validation.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 19, leave out all words in lines 23 to 29 (both inclusive)."  
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
38වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කළ යුතු යැයි 

නිෙයෝග කරන ලදී.  
38ஆம் வாசகம், சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்படேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட .  
Clause 38, ordered to be left out of the Bill. 
 

39 සිට 42 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

39ஆம் வாசகத்தி ந்  42ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 39 to 42 ordered to stand part of the Bill. 
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උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

அட்டவைண சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 
 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමි. 

I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைற 

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

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
VALUE ADDED TAX  (AMENDMENT) BILL 

 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
 

 "That the Bill be now read a Second time." 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [  ගරු රවි කරුණානායක මහතා ] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Ravi Karunanayake.] 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ කියාත්මක 

වීෙම් දිනය.) 
வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம் 

ேததி ம்.) 
CLAUSE 1.- (Short title and the date of operation.) 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 (1) "In page 1, leave out all words in line 11 and insert: 

   'operation on such date as the Minister may appoint by 
Order.’ " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 

2 වන වගන්තිය.- (2002 අංක 14 දරන එකතු කළ 
අගය මත බදු පනෙත් 2 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය 

කිරීම.) 
வாசகம் 2.- (2002 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க, 

ேசர்ெப மதி வாிச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவத் 
தி த் தல்.)  

CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of the Value Added Tax Act, No. 
14 of 2002.) 

 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

(1)  “In page 2, leave out all words in lines 28 to 35 (both inclusive)" 

(2)  “In page 3, leave out all words in lines 1 to 5(both inclusive)." 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 3 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 3.- (Amendment of section 3 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 4, leave out all words in lines 2 to 4 (both inclusive) and insert: 

  'the substitution for the words “for the purpose of this 
Act” of the words “the substitution for the words “for 
the purposes of this Act, including any business in 
which any director of a Company or partner of a 
partnership is a director or'." 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 5 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 5ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

 (1) "In page 4, leave out all words in line 10 and insert: 

  ‘ (a) prior to October 25, 2014, where any goods;’.” 

 (2) “In page 4, leave out all words in line 23 and insert: 

  ‘(b) on or after October 25, 2014, where any goods’.” 

 (3) “In page 4, leave out all word in lines 27 to 29 (both 
inclusive) and insert: 

  ‘consideration, such consideration shall be treated as a 
lease rental obtained under such lease agreement.’.” 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 
5 වන  වගන්තිය ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි 

නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 8 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 6.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

“In page 5, leave out all words in line 20 and insert: 

  ‘ (b) locally produced fresh milk and with effect from 
November 1, 2015 locally grown fruits and vegetables 
or locally produced rice; and’” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

7 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 10 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 7.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

(1)  “In page 7, leave out all words in line 15 and insert: 

  ‘ending on or before December 31, 2013;’.” 

(2)  “In page 7, leave out all words in line 19 and insert: 

  ‘2014 but ending on or before December 31,’.” 

(3)  “In page 7, leave out all words in lines 22 and 23 and insert:  

    ‘three months commencing on or after January 1, 2015.'." 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
7 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
8 සිට 11 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
8ஆம் வாசகத்தி ந்  11ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 8 to 11 ordered to stand part of the Bill. 
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12 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 22 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 12.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 22ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 12.- (Amendment of section 22 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

“In page 9, leave out all words in lines 29 and 30 and insert: 

  ‘read with the guidelines issued and published in the 
Gazette Notification by the Commissioner-General of 
Inland Revenue.' "  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 25අ  
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25அ 
என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.)  

CLAUSE 13.- (Amendment of section 25A of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

“In page 9, immediately after line 32, add: 

 ' (1) in subsection (1) of that section by the substitution for the 
words and figures “the provisions of Chapters I, II, III 
and item (xi) of the First     

  Schedule to this Act” of the words and figures” the 
provisions of Chapters I, II, III and item (x) of 
paragraph (b) of PART II of the First Schedule to this 
Act;' "      

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
13 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සිට 24 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
14 ஆம் வாசகத்தி ந்  24ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 14 to 24 ordered to stand part of the Bill. 

25 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන 
උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටස සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 25.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 
தலாம் அட்டவைணயின் IIஆம் பாகத்ைதத் 

தி த் தல்.) 
CLAUSE 25.- (Amendment of PART II of the First Schedule to the 

principal enactment.) 
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

 
(1) “In page 14, leave out all words in lines 7 to 9 (both 
 inclusive) and insert: 

 
 ‘(2) in paragraph (a) of that PART- 
 

 (a) by the repeal of item (viii) and the substitution therefor of 
 the following:- 

 
 “(viii) agricultural tractors or road tractors for 
 semi-trailers (with effect from the date on which 
 this Act comes into operation);" 
 

 (b) by the addition immediately after item (xxv) of the 
 following new item:-' ”  

 

 
(2) “In page 15, leave out all words in lines 22 and 23 and 
insert: 

 
 ‘entered into on or after October 25, 2014, not 
 being an agreement’." 
 

(3) “In page 15, leave out all words in lines 25 and 26 and 
insert: 

 
 ‘entered into prior to October 25, 2014’ ” 

 
(4) “In page 17, leave out all words in line 13 and insert: 

 
 ‘parts imported by Sri Lanka Ports’ ” 
 

(5) “In page 18, leave out all words in lines 11 and 12 and 
insert: 

 
 ‘the repossession of the same by the lessor on 
 which input tax had been claimed’. ” 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

25 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

25ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

26 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

26 ஆம்வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 26 ordered to stand part of the Bill. 

777 778 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

27 වන වගන්තිය.- (වලංගු භාවය.) 

வாசகம் 27.- (ெசல் ப யாக்கல்.) 
CLAUSE 27. - (Validation.) 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 “In page 19, leave out all words in lines 24 and 25 and 
 insert: 

 ‘against all actions civil or criminal, in respect of 
 such collection:’ ” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
27 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
27ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 
28 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
28 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 28 ordered to stand part of the Bill. 

 

අලුත් වගන්තිය.- (පළමුවන උපෙල්ඛනෙය් II වන 
ෙකොටස සංෙශෝධනය කිරීම) 

திய வாசகம்.- ( தலாம் அட்டவைணயின் IIஆம் 
பாகத்ைதத் தி த் தல்.) 

NEW CLAUSE. - (Amendment of PART II of the First Schedule.) 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 
 
 "In page 16, immediately after line 26, add: 
 

 ' (i) by the addition immediately after item (L) of 
 paragraph (b), of the following new item:-  
  

 (LI) Locally manufactured coconut milk (with 
 effect from November 1, 2015).'" 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 
 

 “That the Clause be read a Second time.” 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශන්ය 
විමසන ලදින්, සභාසම්මත විය. 

අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன்ற வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

திய வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, that the Clause be added to the Bill, put, and agreed to. 
New Clause ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී. 

 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමි. 

 
I move, 

 “That the Bill, as amended, be now read the Third time.” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

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

 
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 

நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 
 "That the Bill be read a Second time." 
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මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [ மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙත් 3 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண் ன் 9ஆம் இலக்க, 

சட்டத்தின் 3ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of section 3 of Act, No. 9 of 2009.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 
 
(1)  “In page 3, leave out all words in line 19 and insert: 

  
 ‘vehicles in the stock remain unsold as at 
 October’ " 
 

(2) “In page 3, leave out all words in line 26 and insert: 
 
 ‘(12) cigarettes identified under’ " 

 

(3) “In page 4, leave out all words in line 18 and insert: 
 
 ‘2014 in the stock remain unsold as at October 
 25,’ " 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 සහ 4 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம், 4ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 10 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 5. - (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 
 
"In page 6, leave out all words in lines 6 to 9 (both inclusive)  and 
insert: 

 'improvement thereon; and.' " 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන 

උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் தலாம் 

அட்டவைணையத் தி த் தல்.) 
 CLAUSE 6. - (Amendment of First Schedule to the principal 

enactment.) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 
 
(1) "In page 8, leave out all words in lines 2 and 3 and insert: 
 

 'unsold in the stock which would have been 
 otherwise liable to the same Duty if the same is 
 manufactured after October 25, 2014;' " 
 

(2) "In page 8, leave out all words in line 15 and insert: 
  
 'manufactured cigarettes in stock' " 

 
(3) "In page 8, leave out all words in lines 22 to 39 (both  
inclusive) and insert: 

 '(L) liquor identified under the Harmonized 
 Commodity Description and Coding Numbers 
for  Custom purposes and liable to Custom Duty 
 under the Revenue Protection Act, No. 19 of 
 1962 and Cess under Sri Lanka Export 
 Development Act, No. 40 of 1979 on the 
 importation, or Excise Duty under the Excise 
 Ordinance (Chapter 52) on the manufacturer as 
 the case may be, including such manufactured 
 liquor in the stock remain unsold as at October 
 25, 2014, which would have been otherwise 
 liable to the same Duty, if manufactured after 25, 
 2014.' " 
 

(4) "In page 9, leave out all words in line 28 and 
 insert: 

 'the brokerage receivable by such' " 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(5) "In page 10, leave out all words in line 21 and 
 insert:  
 

 '(xxxvii) of the following new item:-'" 
 

(6) "In page 10, leave out all words in lines 25 to 32  and insert:  
 

 'residential accommodation in so far as the value 
of the construction project relating to the supply 
of such residential accommodation is less than 
ten million United States Dollars or its equivalent 
in any other currency'”.  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 සිට 9 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகத்தி ந்  9ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 7 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

I move, 
  
 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

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

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  
(தி த்தம்) 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 
BILL 

 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 "That the Bill be now read a Second time." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Ravi Karunanayake.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 
1 සිට 3 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 
 4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 7 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம் 

பிாிவிைனத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 4. - (Amendment of section 7 of the principal enactment.) 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,   

 “In page 2, leave out all words in line 16 and insert: 
 

 ‘an Assessor’ of the words ‘furnish in writing or 
 by electronic means’ ” 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 සිට 8 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5 ஆம் வாசகத்தி ந்  8ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
Clauses 5 to 8 ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

I move, 
  
 "That the Bill, as amended, be now read the  Third time." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

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

 

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) 
BILL 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

  

 "That the Bill be now read a Second time." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Ravi Karunanayake.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 
1 සිට 8 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  8ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
9 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් උපෙල්ඛනය 

පතිෙයෝජනය කිරීම.) 
வாசகம் 9.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 

அட்டவைணயிைன மாற்றீ  ெசய்தல்.) 
CLAUSE 9. - (Replacement of the Schedule to the principal enactment.) 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 
(1) “In page 6, Schedule, Part I, leave out all words in item 1 
and   insert: 

 ‘1. For every year commencing on or after April 
 1, 1988, but prior to April 1, 2001.; One hundred 
 thousand rupees'” 

 

(2) “In page 7, Schedule, Part I, leave out all words in Item 7(i) 
 and (ii) respectively and insert: 

 ‘(i) through Agents. Four million rupees   
 (ii) by the use of live telecast facilities in carrying on the 
  business.; Six hundred thousand rupees'” 

 

(3) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 
 1and insert: 

 ‘1. For every year commencing on or after April 
 1, 1988, but prior to April 1, 2001.; One million 
 rupees'”  

 

(4) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 5 
 and insert: 

 ‘5. For carrying on the business of gaming 
 including playing rudjino One Hundred for every 
 year commencing  on or after April 1, 2013, but 
 prior to April 1, 2015.; million rupees'” 

 

(5) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 6 
 and insert: 

 ‘6. For carrying on the business of gaming 
 including playing rudjino Two Hundred  
 for every year commencing  on or after April 1, 
 2015.; million rupees'”  

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள்  வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments  put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

9ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

10 සහ 11 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

10ஆம், 11ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 10 and 11 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

I move, 
  
 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

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

   

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා. 

දිළිඳු පවුල් සවිබල ගැන්වීම 
வறிய கு ம்பங்கைள வ ட் தல் 

EMPOWERMENT OF  POOR FAMILIES  

 
 

[අ.භා. 6.40] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා කථා 

කරන පළමුවැනි අවස්ථාව හැටියට පළමුෙවන්ම ෙම් උත්තරීතර 
ස්ථානයට මා පත් කර එවූ මිනුවන්ෙගොඩ, දිවුලපිටිය, කටාන 
ඇතුළු ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම මාෙග් 
පණාමය, ස්තුතිය පුද කර සිටිමින් මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

"දිළිඳු පවුල් සවිබල ගැන්වීම සඳහා සමෘද්ධි සංවර්ධන ව්යාපාරය නමින් 
දීර්ඝ කාලයක සිට කියාත්මක වූ දිළිඳු සහනාධාර කමය ෙම් වන විට 
දිළින්දන්ට දිළිඳු බව පවත්වා ෙගන යාමට රුකුලක් ෙදන වැඩ සටහනක් 
ෙලස පත් වී ඇත. එපමණක් ෙනොෙවයි, එම ව්යාපාරයට සම්බන්ධ 
නිලධාරින් පවා ෙම් අරමුණින් මිදී ෙවනත් සීමාවන්ට ෙකොටු වී රාජ්ය 
නිලධාරි තත්ත්වෙයන් දුරස් වී ඇත.  එපමණකින් ෙනොනැනවතී ෙමම 
පවුල්වල දරුවන් ද දිළිඳුකම පවත්වා ෙගන යමින් ෙමම සහනාධාරෙය් 
උරුමක්කාරයන් වීමට තරම් දුර්වල මානසිකත්වයට පත් ෙවමින් සිටියි. 
පවුල සවිබල ගැන්වීමටත්, ඉතිරි කිරීමට හුරු කිරීම, සාමූහිකව වැඩ 
කිරීමට ශක්තිය ලබා දීම, ආකල්ප වර්ධනය කිරීම යන පධාන 
කරුණුවලින් බැහැරව ෙමම ව්යාපෘතිය ඇති කිරීෙම්දී බලාෙපොෙරොත්තු වූ 
අරමුණු ඉටු ෙනොවීමට පත් ව ඇති බැවින් ෙමම නව යහ පාලන ජාතික 
ආණ්ඩු සංකල්පය මඟින් කියාත්මක කළ හැකි දිළිඳු පවුල් සැබෑ ෙලසම 
සවි බල ගැන්වීමට හැකි නව වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ෙවනුවට කියාත්මක 
කළ යුතු යැයි මම ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කරමි."  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY  JAYAWARDANA   took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් නිර්මාතෘ 

විධියට 1994 වර්ෂෙය් ඒ කටයුතු බාරව සිටි හිටපු ගරු ඇමතිතුමාම 
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමම ෙයෝජනාව  ෙවනුෙවන් පිළිතුරු 
දීමට සිටීම පිළිබඳව මම ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. එතුමන්ලා 
සද්භාවෙයන් ෙම් රෙට් දිළින්දන් දිළිඳුකමින් පිටු දැක්වීමට, 
සවිබල ගැන්වීමට සහ අෙනකුත් සියලුම කටයුතු කිරීම උෙදසා 
තමයි ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ කෙළේ. නමුත් දැන් ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරයට අවුරුදු 20ක් පමණ ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ කරන්නට කලින් තිබුෙණ් දිවංගත 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ආරම්භ කළ ''ජන සවිය'' ව්යාපාරය 
බව ෙම් රෙට් කවුරුත් දන්නවා.  

අපි දන්නවා, ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ එදා තිබුණු 
තත්ත්වෙයන් ෙම් රට ගලවා ෙගන මිනිස්සුන්ෙග් බඩගින්න නැති 
කරන්න, මන්දෙපෝෂණෙයන් මිනිස්සුන්ව ගලවා ගන්න එදා 
තිබුණු ආහාර මුද්දර, සහල් ෙපොත් වැනි කම නැති කරලා, ජනයා 
සවිබල ගැන්වීෙම් කියාවලියක් හැටියට තමයි ජන සවිෙයන් 
පස්ෙසේ ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය කියන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා 
තිබුෙණ් කියලා. අෙප් වාෙග් රටකට ෙමය ඉතා වැදගත් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ දිස්තික්කය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය වාෙග් 
පෙද්ශවල ජනතාවට ෙනොෙවයි, ඉන් පිටත ෙමොනරාගල, 
අනුරාධපුර, කුරුණෑගල වාෙග් දුෂ්කර දිස්තික්කවල ෙමවැනි 
ආධාර බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් දැඩි දිළිඳු ජනතාවක් ඉන්නවා.  

හැබැයි ෙම් ආධාර ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න කලින් 
අද උෙද් මුදල් පනත් ෙකටුම්පත වැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනාවා. 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් ෙකරුණු කථා ෙදස බලද්දීත් අෙප් රට එක 
තැන ඉඳලා පල්ෙලහාට තල්ලු ෙවනවා ද, ඉස්සරහට යනවා ද 
කියලා අපිට විෙශේෂෙයන්ම හිතන්න ෙවනවා. සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ සටහනක් බව කියන්න ඕනෑ.  ඒ සංකල්පය 
තුළ තිෙබන ෙද්වල් බැලුවාම  ඉතා ෙහොඳ ව්යාපාරයක් ගරු එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා එවකට ෙගන ආ බව අපි දන්නවා. මම 
දැක්කා, එක්තරා ජපන් සිතුවිල්ලකට අනුව "රට හදලා, පළාත 
හදලා, ගම හදලා, තමන් හැෙදන්න" ඕනෑ කියලා  වැකි 4ක්  ජපන් 
භාෂාෙවන්ම ඒ සමෘද්ධි සංකල්පය තුළ ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. 
ජපන් භාෂාෙවන් තිබුණු ඒ වචන මට මතක නැහැ. ඒ වාෙග් 
කියමනකුත් ඒ තුළ තිබුණා. ඒ විධියට තමයි ජපානය දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් දැන් ඒක අෙනක් පැත්තට කැරකිලා 
තිෙබනවා. මුලින්ම තමන් හැෙදන්න තමයි බලන්ෙන්. තමන්ට 
ෙමොනවා හරි ලබා ගන්න තමයි හදන්ෙන්. ෙම්ෙක් අතුරු විපාක 
හැටියට තමයි පසු ගිය කාල සීමාව තුළ මැතිවරණය මුල් කරෙගන 
සමෘද්ධිලාභින්ෙග් දිළිඳුකම පවත්වාෙගන යාම තුළින් ඡන්දය 
ඉල්ලන ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඡන්දය ලබා ගන්නා ව්යාපාරයක් 
බවට ෙම්ක පත් වුෙණ්. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ගරු එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා එෙහම සිතාෙගන කටයුතු කළා කියලා. 
නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් බලය රැක 
ගැනීමට, බලයට පත් ෙවන්න මහ ජනතාව ෙපොළඹවා ගන්නා 
කමයක් හැටියට තමයි ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය කියාත්මක වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් රෙට් 
හිටපු නායකයන් පුත්තලෙම් තිෙබන රැසව්ීමට මහනුවරින් 
මිනිසුන් එක්ක ෙගන ගියා. ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. සමෘද්ධි 
නියාමකට පුළුවන්, ගමක සිටින සියයක්, ෙදසියයක් බස් ෙදකක 
පුරවා ෙගන යන්න. ඒ මිනිසුන් සමෘද්ධිය ෙනොලැෙබයි කියා බෙය් 
ඒ බස ්එකට නැඟලා යනවා. නමුත් අන්තිමට බැලුවාම, ලැබුණු 
ෙදයක් නැහැ. හැබැයි, සමෘද්ධිය නිසා ඒ මිනිසුන්ෙග් හිෙත් බියක් 
තිබුණා, ෙම් ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ අසවලාටය; ෙම් ඡන්දය ෙදන 

එක දකිනවා; සමහර ෙවලාවට ඡන්ද මධ්යස්ථානෙය් සමෘද්ධි 
නියාමක ඉන්නවා කියා. ෙමන්න ෙම් විධියට ෙම් ව්යාපාරය තුළ ඒ 
මිනිසුන්ව මහා බන්ධනයකට ලක් කර ගත්තා. ඒ නිසා ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා ෙගන ආ බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොෙවයි, පසුව 
ඉෂ්ට වුෙණ්. ඒ ෙහේතුව නිසා රටක් හැටියට අප ඉතාම පහත් ෙලස 
වැෙටන තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙමහි ඉතාම වැදගත් කාරණා 
තිෙබනවා. නැතුවා ෙනොෙවයි. ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු 
කථාෙව්දීත් කියයි. අපි දන්නවා, රක්ෂණ කමය, දරුෙවකු 
ලැෙබන්න ඉන්න ෙකොට ලැෙබන සහන, ඉෙගන ගන්නා 
දරුවන්ට යමක් ෙදන එක, ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතික පැත්ත ගත්තත්, 
බැංකු කම ගත්තත් ෙම්වාෙය් වැදගත් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම්වා එකක්වත් ඔස්ෙසේ ෙනොෙවයි, අද මිනිසුන් යන්ෙන්. 
සමෘද්ධිය ලැෙබන සුදුසුකම තමයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් එකම 
ආභරණය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙගවල්වල සිටින ඉෙගන 
ගන්නා ඉතාම තරුණ දරුවන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය නැති ෙවලා 
තිෙබනවා,  ඔවුන් දිළින්දන් බවට පත් ෙවලා. ෙමොකද, සමෘද්ධිය 
ලබා ගන්න තමන් දිළින්ෙදක් ෙවන්න ඕනෑ. තමන් දිළිඳු 
තත්ත්වෙය් ඉන්න ඕනෑ. ඒ ෙගදර සිටින දරුවා සමහර විට උසස් 
ෙපළ හදාරණ දරුෙවකු, එෙහම නැත්නම් ඊට පහළ ඉෙගන 
ගන්නා දරුෙවකු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ හැම දරුෙවකුම ඒ ෙගදරට 
සමෘද්ධිය ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ඉස්ෙකෝෙල් ෙනොයන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට තමන්ෙග් වටිනාකම 
වැඩි කර ගන්න එක ෙපන්වන්ෙන් නැහැ, සමෘද්ධිය අහිමි ෙවයි 
කියලා. නමුත් ඒෙකන් ලැෙබන ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා අද මුදලක් 
ලබා ගන්න, එෙහම නැත්නම් සමෘද්ධි කාඩ් එක ලබා ගන්න 
පමණයි, මිනිසුන් ෙපලෙඹන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධිය ලබා ෙගන, 
එතැනින් එෙගොඩ ෙවලා යමක් හම්බ කරෙගන ෙහොඳින් ඉන්නා 
අය ෙම් රෙට් සියයට කීයක් ඉන්නවා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ජන සවිය ලබා දුන් කාලෙය් අඩුම තරෙම් සියයට විසිපහක්, 
තිහක්වත් සිටියා. මම කියන්ෙන් නැහැ, සියයට සියයක් කියලා. 
අවුරුදු ෙදකයි, ජන සවිය දුන්ෙන්. ෙදදහස් පන්සියයක් දුන්නා. 
අවුරුදු ෙදකකින් පසුව ජන සවිය ලබා ගත් අය ඒ දිළිඳුකමින් 
එහාට යන්න ඕනෑ. නමුත් සමෘද්ධිය ලබා ගත් අය පත් වුෙණ් ඒ 
තත්ත්වයට ෙනොෙවයි. මම දන්නවා, අද වුණත් ෙම් ඉන්නා 
මන්තීවරුන්ට මිනිසුන් ඇවිත් කියන්ෙන්, "අපට සමෘද්ධිය නැහැ; 
සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න" කියලායි. ඒක තමයි කියන්ෙන්. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිය ලබා ෙදනෙකොට -ගරු 
අමාත්යතුමාත් දන්නවා- ෙද්ශපාලන වශෙයන් එය ලබා දුන් නිසා 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් පත් කරන්න සිදු වුෙණ්ත්, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන්. ඔවුන් එක්තරා පක්ෂයකට නැඹුරු වුණු 
පිරිසක්. ඒ අය ඒ ගම්වල සිටි එකී පක්ෂයට සහෙයෝගය දැක්වූ අය 
සමෘද්ධි ආධාරලාභින් බවට පත් කළා මිසක්, ඒ ගම්වල ඊටත් 
වැඩිය දිළිඳු අය සිටියත්, ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට ඔවුන් 
කියාකාරි වුෙණොත් ඒ අයට සමෘද්ධිය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
අපි දන්නා ෙදයක්. ෙම්ක ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වයට 
පත් වුණා. සමෘද්ධි නියාමක කියන තනතුර පසු ගිය කාලෙය් 
තනතුරු නාමය ෙවනස් ෙවලා ආව බව අපි දන්නවා. නමුත් අපි 
කථා කරන්ෙන් "සමෘද්ධි නියාමක" කියලා. ඒ තනතුර ලබා ෙගන 
ඉන්න අය ගම්වල ඒ තරම් පාලනයක් කළා. ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා තමන් ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ කිව්ෙව්, 
"මම රෙජක් ෙනොෙවයි, මහජන ෙසේවකෙයක්" කියලා. නමුත් 
සමෘද්ධි නියාමකවරුන් ගම්වල ඉන්ෙන් "රජ්ජුරුෙවෝ" වාෙග්යි. 
සමහර අය. හැම ෙකනාම ෙනොෙවයි. සියයට සියයක් ෙනොෙවයි. 
සමහරු සියලුම ෙදනා පාලනය කරනවා. ෙම් ෙවද්දීත් එෙහමයි. 
ෙම් ෙවද්දීත් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මාර්ගෙයන් අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. යහපාලනය 
සහිත ජාතික ආණ්ඩුවක් අපි පිහිෙටව්ෙව්. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමා 
පවා අද ෙමතැන ඉන්ෙන්. අද අපි ෙලෝකය දිනාෙගන තිෙබන්ෙන් 
ඒ නිසායි. අෙප් රට ෙලෝකයට ගැළෙපන රටක් විධියට සකස් කර, 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් දිළිඳුකම පිටු දැකලා, ඒ මිනිසුන්ට ෙම් මහ 
ෙපොෙළොෙව් ෙදපයින් නැගිටලා ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතුව ඉන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඉස්සරහට අරෙගන යන්න ඕනෑ. 
ඒකයි මම එෙහම කිව්ෙව්. එෙහම නැතුව රජෙය් ඉඳන් රජෙය්ම 
ඇමතිවරෙයකුෙගන් පශ්නයක් අහන්න, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් දැම්මා ෙනොෙවයි. මම දන්නා තරමට සෑම 
මන්තී ෙකෙනකු තුළම- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
අපි හැම ෙකෙනකුටම තිෙබන පශ්නයක් නිසා තමයි මම ෙම් 

ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. හරි නම් පැයක් විතරක් කථා කළ යුතු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම ඇමතිතුමන්ලා ඇතුළු අපි ඔක්ෙකෝම 
දවස් ගණනක් හරි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ෙම් රට ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න -මම කියන්ෙන් සමෘද්ධි නම තිබුණත් කමක් නැහැ 
කියලායි.- ගම්වල ෙම් සමෘද්ධි නියාමකවරුන් කරෙගන යන 
ෙද්වල් මීට වැඩිය ෙවනස් කරන්නට කටයුතු කරමුය කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ.  මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් පමණක් පාෙද්ශීය සභා, 
නගර සභා මන්තීවරු විධියට ඉන්න සමෘද්ධි නියාමකවරු හතර, 
පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා. පසු ගිය ඡන්දෙය්දී මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් 
එවැනි කටයුතු ෙහළා දැක්කා. සමෘද්ධි නියාමකට ගෙම් ඉන්න 
සමෘද්ධි ආධාරලාභින්ට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්, “අපට පක්ෂව 
කටයුතු කරන්න“ කියලා. ඔහුට ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඔහුට බැරිද බලපෑමක් කරන්න? ෙම් ෙවද්දීත් 
මිනුවන්ෙගොඩ සමෘද්ධි නිලධාරින් හැටියට කටයුතු කරන නාගරික 
මන්තීවරු ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා; පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු  තුන් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඔවුන් සමෘද්ධි නියාමකවරු. ඔවුන් තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලනය තමයි එතැනදී කරන්ෙන්. අන්න ඒ කාරණයයි මම 
වැඩිෙයන්ම මතක් කරන්ෙන්.  

මට කථා කරන්න ලැබුණු ෙවලාව  ඉවර නිසා මෙග් කථාව ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් නවත්වන්න ඕනෑ. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක ඉතාම පටු ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙහෝ 
ෙවනත් ෙයෝජනාවක් හැටියට හිතන්න එපා. ෙම් සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය මීට වැඩිය පුළුල් වූ, දියුණු ෙලෝකයට ගැළෙපන්නා වූ 
විධියට වැඩි දියුණු ෙකොට මිනිසුන්ට ආත්ම ගරුත්වයක් ඇති ජීවන 
සහනාධාරයක් ඇති වැඩ පිළිෙවළකට අපි යමුය කියලා ෙයෝජනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.49] 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 

කරනවා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් වුණා වාෙග් සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය ආරම්භ ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් ෙකොට ඔවුන් දුගී දුප්පත්කෙමන් මුදවා 
ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිවයි. එහි නිර්මාතෘවරයාත් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටියදී, එතුමා නැවත වරක් ෙම් විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට 
පත් ෙවලා සිටියදී මට ෙමම ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්නට ලැබීම භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අධ්යයනය අනුව, පසු 
ගිය වසර කිහිපයක සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 2010 වසෙර්දී සමෘද්ධි සහනාධාරය 
ලබා දීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 9,239ක් වැය කළා. 2011 දී 
රුපියල් මිලියන 9,043ක් වැය කළා. 2012 දී එය රුපියල් මිලියන 
10,553 දක්වා වැඩි ෙවනවා. 2013 දී එය රුපියල් මිලියන 
15,255ක් සහ 2014 දී එය රුපියල් මිලියන 13,552 දක්වාත් වැඩි 
ෙවනවා. මම හිතනවා ෙම් ගණන ෙදගුණයක් කරන්නට ගත්ත 
තීරණයත් සමඟ, සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදගුණයක් කරන්නට ගත් 
තීරණයත් සමඟ 2015 දී සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන්නට රුපියල් 
මිලියන 34,868ක් අපි වියදම් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුගී දුප්පත්කම තුරන් 
කරන්නට ඇති කළ වැඩසටහන නිසා දුප්පතුන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන් මිදිලා තිෙබනවාද? 2010 සිට 2015 දක්වා ඉවත් වූ 
සංඛ්යාව 39,000ක් වන විට අලුෙතන් එකතු වූ සංඛ්යාව 40,215ක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට නැවත ආපහු 
හැරිලා බලන්නට සිද්ධ ෙවනවා. දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම 
සඳහා ෙගොඩ නැඟූ, සද්භාවෙයන්ම එය අරමුණු කරෙගන ෙගොඩ 
නැඟූ ෙම් වැඩසටහන ෙකොයි තරම් දුරට දුගී දුප්පතුන් තුරන් ෙකොට 
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්නට ෙහේතු පාදක ෙවලා 
තිෙබනවා ද?  

අපි දැක්කා,  අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා සඳහන් 
කළා වාෙග් පසු ගිය වකවානුෙව් ෙම් වැඩසටහන ෙද්ශපාලන 
කටයුතු සඳහා බරපතළ විධියට ෙයොදා ගත් ආකාරය. දුප්පත්කම 
ෙහේතු කර ෙගන ඒ මිනිසුන් එක්තරා විධියක හිරකාරයන් බවට 
පත් කර ගත්තා. සමෘද්ධි කාඩ් එක ලබාදීම මත ඔවුන් ෙද්ශපාලන 
සිරකරුවන් බවට පත් කරෙගන ෙම් රෙට් ජාතික මැතිවරණවලදී 
රැස්වීම්වලට අරෙගන යන ෙකොටසක් බවට පත් කර ගත්තා. 
එෙහම නැත්නම් ෙගයින් ෙගට අරෙගන යන ෙකොටසක් බවට පත් 
කර ගත්තා. එක්තරා වහල්ලු පිරිසක් ඇති කර ගන්නට ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙයොදා ගැනීම ෙඛ්දනීයයි කියා මට ෙම් 
සභාෙව්දී කියන්නට සිද්ධ ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මෑත කාලය වන විට -සමෘද්ධි බල කාය නිර්මාණය කරන්නට 
ඇත්ෙත් යම් කිසි වැදගත් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගන්න.- සමෘද්ධි 
බල කාය පිහිටුවා, එය ලියා පදිංචි කර, එය ෙකොන්තාත් කිරීෙම් 
සංවිධානයක් බවට පත් කර ගත් ආකාරය අපි දැක්කා. ෙකොන්තාත් 
කවුරුන් විසින් කළා ද, ෙම්වාට ලැබුණු මුදල් පමාණයන් 
ෙකොපමණද යන්න පිළිබඳව ගම්වාසින්ෙග් කිසිදු දැනුවත්කමක් 
නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇතැම් ගම්වල සමෘද්ධිලාභීන් කවුද කියා ඒ 
ගම්වල මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එය 
කනගාටුදායකයි. මට දැනගන්න ලැබිලා තිෙබනවා, කවුරුත් 
දන්ෙන් නැතිව, සමෘද්ධි නිලධාරියාත් -දැන් ඒ අය දිවි නැඟුම 
නිලධාරින්- සමෘද්ධිලාභියාත් පමණක් දැනෙගන ලබාගන්නා 
සමෘද්ධි ආධාර ඇතැම් ගම්වල තිෙබන බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා එදා ආරම්භ කළ 
ෙමම ව්යාපාරය, එදා ෙහොඳ අංග සම්පූර්ණ ව්යාපාරයක් විධියට 
ආරම්භ කළ ෙමම ව්යාපාරය අද ආබාධිතෙයක් ෙවලා ෙනොණ්ඩි 
ගසමින් ගමන් කරන, ෙබොෙහොම අබල දුබල  වුණු, රටට බරක් 
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වුණු ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඒක නිසා  නැවත ෙමය නිෙරෝගී ව්යාපාරයක් බවට පත් කිරීෙම් 
වගකීම, එෙහම නැත්නම් සත්ය වශෙයන්ම දුගී දුප්පත් මිනිසුන් 
දුප්පත්කමින් මුදාෙගන ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන 
ව්යාපාරයක් බවට පත් කිරීෙම් වගකීම ඔබතුමාටත්, අෙප් රජයටත් 
තිෙබනවා කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මම ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් 
ෙල්ඛන ගම්වල පසිද්ධ කරන්න කියන ඉල්ලීම. සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
නැවත සමාෙලෝචනය කර දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා සැබෑ 
දුප්පතුන් ෙතෝරාෙගන ඒ අයට සහන සැලසීෙම් ව්යාපාරයක් බවට 
ෙමම ව්යාපාරය පත් කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.55] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධි වැඩසටහෙන් 

අකාර්යක්ෂමතාව ගැන සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් නිර්මාතෘ හිටපු 
සමෘද්ධි ඇමතිතුමා ඉදිරිෙය්ම කථා කරන්න ලැබීම ෛදෙවෝපගත 
අවස්ථාවක් හැටියට මා සලකනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් 
විවාදෙය්දී අදහස් දක්වන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් 
කරන්න ෙනොෙවයි, ෙමම ව්යාපාරය තුළ තිෙබන වැරදි ටික 
හදාගන්නයි. 

2011 ෙලෝක බැංකු පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක සඳහන් ෙවනවා, 
සමෘද්ධි වැඩසටහන ෙලෝකෙය් කියාත්මක වුණු  දිළින්දන් පිටු 
දැකීෙම් අසාර්ථකම ව්යාපාරයක් හැටියට. ෙමම සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
හරහා සියයට 82ක්ම වැය කර තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 
තමන්ෙග් ආහාර පරිෙභෝජනය සඳහායි. සියයට 8ක පමණ 
පමාණයක් තමයි ණය ආධාර සඳහා -loan schemesවලට- වියදම් 
කර තිෙබන්ෙන්. තවත් සියයට 8ක් විතර වෘත්තීය පුහුණුව සඳහාත් 
වියදම් කර තිෙබනවා. 

ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා සඳහන් කළ විධියට, සමෘද්ධි ව්යාපාරය වැඩි පුරම 
පාවිච්චි කෙළේ ෙද්ශපාලන කටයුතුවලටයි. ජනවාරි 8 වන දා හිටපු 
පවුල් පාලනය ඉවත් කර අලුත් ආණ්ඩුවකට, අලුත් 
නායකත්වයකට පත් කරන ෙකොට  එක් රැස් කර ගත් දත්ත අනුව 
අපට දැන ගන්නට ලැබිලා තිෙබනවා, සමෘද්ධි නිලධාරින් 
නැතිනම් ෙමම සමෘද්ධි ලාභීන් එකතු ෙවලා ෙමය ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක් හැටියට කළ බව. ෙමය කෙළේ ආර්ථිකය සවිමත් 
කරන ව්යාපාරයක් හැටියට ෙනොෙවයි.  ඒ දත්ත මා ළඟ තිෙබනවා.  
එයින් කිහිපයක් සභාගත කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

උදාහරණයකට බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පස්සර ආසනය, මාතර 
දිස්තික්කෙය් වැලිගම ආසනය, අංක 37 දරන ඡන්ද මධ්යස්ථානය 
සමෘද්ධි ලාභීන් හරහා දැඩි ෙලස ඡන්ද මං ෙකොල්ලයක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් යාපහුව ආසනය, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ෙතල්ෙදනිය ආසනය, පාත දුම්බර ආසනය, 
නාවලපිටිය ආසනය, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙදොම්ෙප් ආසනය, 
මිනුවන්ෙගොඩ ආසනය, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් මුල්කිරිගල 
ආසනය. 

විෙශේෂෙයන්ම මතුගම ආසනෙය් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කපනවාය කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් ඉතාමත් පබල විධියට 
ඡන්ද මං ෙකොල්ලයක් කළ බව  මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුලත්සිංහල ආසනය 
කියන්ෙන් සියයට 80කට වැඩිය සමෘද්ධි ලාභීන් සිටින පෙද්ශයක්. 
සියයට 80කට වඩා සමෘද්ධි ලාභීන් සිටින බුලත්සිංහල ආසනෙය් 
අයට රැස්වීම්වලට එන්න කිව්ෙව් සමෘද්ධිය කපනවාය කියන 
අභිෙයෝගයත් සමඟයි. සමෘද්ධිය කපනවා කියන භය කිරීමත් 
සමඟ තමයි ඡන්ද ව්යාපාරය කෙළේ. මට ලැබී ඇති කාලය අනුව 
ෙම් සියලු ෙද්වල් සභාගත කරන්න අවස්ථාව නැහැ. ෙමවැනි 
ආකාරෙයන් තමයි සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ ඡන්ද මං ෙකොල්ලය සිදු 
වුෙණ්. 

සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ කරන විට ඒ කාල වකවානුෙව් ගරු 
හිටපු ඇමතිතුමා ඡන්ද ගන්නා මැෂිමක් හැටියටයි අපි දැක්ෙක්. 
එතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරයත් ඒ සඳහා ෙයොදා ගත්තා ද කියා මට ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ෙපොඩි සැකයක් ඇති ෙවනවා. එෙහම කරන්න නැතිව 
ඇති කියා මා හිතනවා.  

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන ගරු ඇමතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, සමෘද්ධි ව්යාපාරය  
ඉතාමත් ෙහොඳ ව්යාපාරයක් බව. ඔබතුමාෙග් විශ්වවිද්යාල සගයා, 
ජපානෙය් හුඟාක් කාලයක් හිටිය ආචාර්යතුමාත් සමඟ එකතු 
ෙවලා සමෘද්ධි ව්යාපාරය ඔබතුමා පටන් ගත්ෙත් ඒ අරමුණු 
ෙපරදැරි කර ෙගන. ඒ අරමුණුවලින් ඇත්තම අරමුණු අද ඇත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාට භාරදූර වගකීමක් තිෙබනවා. 
දැනට සමෘද්ධිලාභීන් හරහා, නැත්නම් සමෘද්ධි නිලධාරින් 
නිලධාරිනියන් හරහා වන ෙම් ඡන්ද මං ෙකොල්ලය විතරක් ෙනොව 
විෙශේෂෙයන් දුගී දුප්පත්භාවය පිටු දැකීම සඳහා සාර්ථක වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම සහ අභිෙයෝගය ඔබතුමාට 
තිෙබනවා. ඔබතුමා එය ඉටු කරයි කියා අප හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුව අලුෙතන් 
ආරම්භ කර තිෙබන පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය වැනි 
අමාත්යාංශ හරහා වෘත්තීය පුහුණු පහසුකම් ලබා ෙදන්න අපට 
හැකියාව ලැෙබන බව මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ මඟින් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්භාවය තුරන් කිරීම සඳහා 
සමෘද්ධිලාභින් හරහා සුවිෙශේෂ වැඩසටහනක් ඇති කළ යුතුයි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව සීමිත බැවින් ඔබතුමාෙග් 

කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
මා තව එක කාරණයක් ෙපන්වා දීලා මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමෘද්ධිලාභින් වැඩි ෙදනා ෙපලඹිලා තිෙබන්ෙන් තී වීලර්  
රියැදුරන් ෙවන්න. දැනට ලංකාෙව් තී වීලර් රියැදුරන් මිලියන 
1.2ක් විතර ඉන්නවා. ඉදිරි අනාගතෙය්දී අපට ඕනෑ ෙවන්ෙන්      
තී වීලර් රියැදුරන් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙම් රට 
සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණ ශිල්පීන්,  එෙහම නැත්නම් 
වෘත්තීය ෙව්දින්. සමෘද්ධි විෂයය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ඒ 
සඳහා අලුත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න ඔබතුමාට ශක්තිය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 7.00] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව විනාඩි පහකින්, 
පැයකින් කථා කරන්න බැහැ. එෙහම කථා කළ යුතු වන්ෙන්ත් 
නැහැ. "සමෘද්ධි ව්යාපාරය" කිව්වාම, එහි පැති කිහිපයක් 
තිෙබනවා. මට ෙපර කථා කළ මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනක් 
කථා කෙළේ ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම සහ 
එයින් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගැනීම ගැනයි. ඒක එක පැත්තක්. ඒ 
පිළිබඳව අපි ෙවනමම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරලා ඒවා නැවත 
ඇති ෙනොවීම සඳහා වැඩ පි ළිෙවළක් ෙයදිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඉතිහාසය ෙදස බලන විට සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත්භාවය නැති කිරීම සඳහා ආරම්භ 
කළ ව්යාපෘතිවලින් ෙහොඳම, සාර්ථකම ව්යාපාරය බව අපි පිළිගත 
යුතුයි. විවිධ වාර්තා ෙමොනවා කිව්වත්, ජන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යාන තමයි අපට වලංගු වන්ෙන්; 
පිළිගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය්දී ජන හා                   
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කරන ලද සංගණන දිහා 
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රෙට් සෑම අංශයකම දැවැන්ත 
දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව.  

සමෘද්ධි ව්යාපාරය මඟින් සිදු වන්ෙන් හුෙදක් සහනාධාරයක් 
ලබා දීමක් පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඒ හරහා දැවැන්ත ආර්ථික 
කියාවලියක් සිද්ධ වනවා. අද වාණිජ බැංකුවකටත් වඩා වැඩි ණය 
ආපසු ෙගවීමක් සමෘද්ධි බැංකුවල තිෙබනවා. සහනාධාරයක් ලබා 
දීම විතරක්ම ෙනොෙවයි ෙම් ව්යාපාරෙයන් හුරු පුරුදු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ණය ගැනීම, ඉතිරි කිරීම ආදී ෙකෙනකුෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් වීම සඳහා අවශ්ය කරන ගුණාංග ගණනාවක් ෙම් 
ව්යාපාරය තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් සෑම 
පවුලක්ම රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් ඉතිරි කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සෑම ෙදෙනක්ම අද ණය අර ෙගන 
තිෙබනවා. සමෘද්ධි ව්යාපාරය පටන් ගත් කාලෙය්දී සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබා ෙදන දවසට සමුපකාරය ළඟ ෙපෝලිම තිබුණු 
හැටි අපට මතකයි. ඇයි? මිනිසුන්ට ඒ තරම් ආර්ථික පශ්න තිබුණු 
නිසා සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන දවසට ෙපෝලිෙම් ගිහිල්ලා බඩු 
ටික ගත්තා. නමුත් අද තිෙබන පවණතාව අනුව මාසයකට රුපියල් 
3,000ක් ලබන පවුල් ඒ සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන දවසට ගන්ෙන් 
නැහැ. මාස හතරකට, පහකට පසුව ගිහිල්ලා තමයි ඒ අය ඒ 

සහනාධාරය ගන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් මාසික සමෘද්ධි සහනාධාර 
කාඩ් පත ආපසු ලබා ෙදන්න අද විශාල පිරිසක් කැමැත්ෙතන් 
ඉන්නවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

ගරු මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා, අවුරුද්දක් තුළ කාඩ් පත් 
32,000ක් ආපසු භාර දීලා තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම යම් පමාණයක් 
අලුෙතනුත් ලබා දීලා තිෙබනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, යම් 
පවුලක ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිෙයොත් ඒ පවුල අසරණ තත්ත්වයට 
පත් වනවා. මා හිතන විධියට ෙමවැනි සිද්ධි නිසා වාර්ෂිකව ෙම් 
සමාජය තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය අලුෙතන් ලබා දිය යුතු පවුල් 
ඇති වනවා. ඒක ආර්ථිකමය කියාවලියක් නිසා පමණක් සිද්ධ 
වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය කියන්ෙන් සාර්ථක 
ව්යාපාරයක්. මා හිතන විධියට ෙම් ව්යාපාරෙය් අරමුණු සියයට 
100ක්ම ඉටු කර ගන්න අපට බැරි ෙවලා නැහැ. අපට ඒ අරමුණු 
ඉටු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ෙමය සාර්ථක 
ව්යාපාරයක්. අද මා දකින්ෙන්, ෙම් සාර්ථක ව්යපාරය    ආර්ථික 
වශෙයන් ඉතාමත් ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි. අපි වැඩි
-වැඩිෙයන් ණය ෙදන්න ඕනෑ. වැඩි-වැඩිෙයන් ණය කියාවලියට 
සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට ෙම් ව්යාපාරය 
ආරම්භ කළ ගරු අමාත්යතුමාම නැවතත් ෙම් අමාත්යාංශය භාරව 
එයට නායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන් ඉතාමත් ෙහොඳ කාලයකයි. එම 
නිසා අපට විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා, රෙට් ඉදිරි ආර්ථික 
කියාවලියට ඉතාමත් ශක්තිමත් වන ආකාරයට ෙම් ව්යාපාරය 
දායක කර ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබනවාය කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාව කැඳවන්න. එහිදී 
ෙමවැනි පැයක විවාදයක් ෙනොෙවයි, වරුවක් ෙහෝ දවසක් ෙහෝ 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා, අෙප් අදහස්, ෙයෝජනා ලබා 
දීලා, ෙම් සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියා පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.04] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාමත් සතුටු වනවා, 

වසර 20කට පසුව සමෘද්ධි වැඩසටහන පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව. මා එෙහම කියන්ෙන්, 1995 දී ෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කළ හිටපු සමෘද්ධි අමාත්ය ගරු එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමා වසර 20කට පසුව ෛදෙවෝපගතව නැවත වරක් ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන තිෙබන නිසායි. අපි එතුමාට කියන්ෙන්, 
පසු හැරී බැලීමක් කරලා, නැවත සමාෙලෝචනයක් කරලා, ෙම් 
රෙට් අහිංසක, දුක් විඳින ජනතාව ෙම් වසර 20 තුළදී යම් නඟා සිටු 
වීමක් වුණාද, එෙහම නැත්නම් යම් පසු බැසීමක් වුණා ද, ඒ තුළින් 

795 796 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම නැති වුණා ද කියන එක පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් කරන්න ඕනෑය කියලායි. ෙම් ව්යාපාරය තුළින් 
ඇත්තටම ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු දිළිඳු වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් 
සාර්ථක ව්යාපෘතියක් හැටියට මා ඉතාමත් පැහැදිලිව පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. මෙග් නිවසට 100 ෙදනකු ආෙවොත් එයින් 30 
ෙදනකු, 40 ෙදනකු කථා කරන්ෙන්, "අපට සමෘද්ධිය ෙදන්න" 
කියලායි; සමෘද්ධිය අහිමි වීම පිළිබඳවයි.  

සමෘද්ධිලාභීන් අද බැංකු ණය ගන්නවා. රුපියල් ලක්ෂයක 
ණය මුදලක් ගන්න ෙකොට ඒ මුදලින් රුපියල් 5,000ක් කපා 
ගන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් කපා ගන්නා රුපියල් 5,000ක 
මුදල කවදාවත් ඒ සමෘද්ධිලාභියාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙමය පතිසංවිධානය කරන ෙකොට ෙම් කපා 
ගන්නා මුදල රුපියල් 2,500 දක්වා අඩු කරන්නය කියලා. එෙහම 
කෙළොත් එය ඉතාමත් සාධාරණයි කියලා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි 
දන්නවා, පතිලාභීන්ෙග් පැත්ෙතන් ඉතාමත් දැවැන්ත ව්යාපාරයන් 
තිබුණාය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම නිෙවස් නැති අයට නිවාස ලබා 
දීෙම් "දිරිය පියස" වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඒ නිවාස 
පමාණය 75,000 ෙනොෙවයි, පුළුවන් නම් ලක්ෂය දක්වා වැඩි 
කරලා එය ඉතාමත් ෙහොඳින් කියාත්මක කරන්නය කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ඊට අමතරව අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, සමෘද්ධි ලබන අය 
ෙබොෙහෝ විට වැඩිහිටි දීමනාව හැටියට රුපියල් 2,000 මුදලත් ලබා 
ගන්නවාය කියලා. ඔවුන් සමෘද්ධි දීමනාවත් ලබා ගන්නවා; 
වැඩිහිටි දීමනාව හැටියට රුපියල් 2,000 මුදලත් ලබා ගන්නවා. 
එම නිසා ෙම් සමාජ සුභසාධනය ෙදවිධියකට සිද්ධ වන 
අවස්ථාවලදී ගාම නිලධාරින් ලවා ෙමය ඉතාම පැහැදිලිව නිරවුල් 
කර ෙගන, නිවැරැදිව ඒ දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා 
නම් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විශ්වාස කරනවා, ෙම් 
ව්යාපාරය ෙද්ශපාලන වැඩසටහනක් හැටියට කියාත්මක වුණාය 
කියලා. ෙමොන ආණ්ඩුවක් ෙම් වාෙග් තනතුරු සඳහා නිලධාරින් 
පත් කළත් ඒක කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි දැන් තිෙබන්ෙන් 
ජාතික ආණ්ඩුවක්. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා, අපි 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා සමඟ අපි ෙදෙගොල්ලන් අද සුසංෙයෝගෙයන් එකතු 
ෙවලා සිටින ෙවලාෙව් මා කියනවා, මින් ඉදිරියට ෙම් ව්යාපාරය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවන්න ඕනෑ නැහැයි කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, 
ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් දවිඩ 
සුළු ජනතාව ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් හැම ෙදනාටම යුක්තිසහගත 
ෙලස සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අද උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් 

පැත්ෙතනුත් මා එක කාරණයක් කියනවා. පසු ගිය රජය මඟින් 
ෙම් නිලධාරින් දිවි නැඟුම නිලධාරින් හැටියට පත් කරලා ඒ අයට 
පත්වීම් ලිපි දීලා තිෙබන්ෙන් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයකු අත්සන් 
කරලායි. 

දිවි නැඟුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා තමයි බලධාරියා හැටියට ඒ පත්වීම ෙදන්න ඕනෑ. 
නමුත් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයකු අත්සන් කරලා ෙම් පත්වීම් ලබා 
දීම තුළ, ඒ තනතුර යම් කිසි හෑල්ලුවකට ලක් කිරීමක් කරලා 
තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රැකියාෙව් විශ්වාසය පිළිබඳවත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ රැකියාව 
ලබා දීෙම්දී ලියුම් කෑල්ලක් පමණයි දීලා තිබුෙණ්. ඒ ලිපිවල 
අයිතිකාරයා කවුද කියන එකවත් සඳහන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒ අය නන්නත්තාර ෙවලායි හිටිෙය්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
කරුණාකර ෙම් අයෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න.  

දැනට ෙබොෙහෝ තනතුරු පුරප්පාඩු වී තිෙබනවා. ඒවා සඳහා 
පත්වීම් ෙදන ෙකොට, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඒ 
කණ්ඩායමින් ආපු ඇමතිවරයකු විධියට හිතන්ෙන් නැතිව, අවුරුදු 
ගණනක් දුක් විඳපු අහිංසක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ටත් යම් 
අවස්ථාවක් ලබා දීලා, අඩු ගණෙන් තනතුරු කිහිපයකට ෙහෝ ඒ 
අයත් බඳවා ගන්න කියලා මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

මීට ෙපරත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය 
සියලු ශක්තිය අපි ලබා දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට 
අපි කිසි ෙලසකින්වත් එය අඩු කෙළේ නැහැ. එදා ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් දීමනා සියයට 200න් වැඩි කළා. ෙම්ක 
අඛණ්ඩව යන වැඩ පිළිෙවළක්. එය කියාත්මක කරන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි දිවි හිමිෙයන් කැප ෙවනවාය කියන 
එක මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.    

 
[අ.භා. 7.10] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා පරිපූර්ණ 

මන්තීවරයකු  හැටියට මා දකින, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  
මන්තීතුමා විසින් අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාවට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා හිෙතනවා, ෙම් 
සම්බන්ධව කථා කරන්න එක ගරු මන්තීවරයකුට  විනාඩි හතර 
බැගින් ලැබුණාම.   

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ලියපු ෙම් සමෘද්ධි 
සංකල්පය -සමෘද්ධි වැඩසටහන- ඇතුළත විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. සැබෑ ෙලසම රෙට් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් රෙට් 
ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරවාෙගන, ඔවුන් ගෘහ ආර්ථිකයට 
වාෙග්ම රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තියක් දිය හැකි තත්ත්වයට 
පත් කරලා,   පවුෙල් සමාජයීය තත්ත්වය, ජීවන තත්ත්වය උසස් 
කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි,  අන් අයට ආදර්ශයක් වන ආකාරයට  
ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීමයි ෙමහි මූලික අරමුණ වුෙණ්.  
හැබැයි, ෙම් වැඩසටහන එෙහම කියාත්මක වුෙණ් නැහැ, පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුළ. ගරු ඇමතිතුමා ඒ දිහා බලලා දුක් ෙවන්න 
ඇති කියලා මා හිතුවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩසටහෙනන් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙවනත් කාරණයක් නිසා. දැන් අෙප් හැම ගරු මන්තීවරයකුම 
කථා කෙළේ ඒ ගැන. ෙම් කාරණා නිසා "සමෘද්ධිය" කියන එක 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට රෙට් හැම ෙකනකුෙග්ම පිළිකුලට ලක් වුණු 
කාරණාවක් වුණා. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි නියාමකවරුන්ෙග්, දිවි 
නැගුම නිලධාරින්ෙග් රාජකාරියට කරපු ෙද්ශපාලන බලපෑම් 
නිසා සමාජය තුළ සිද්ධ වුණු ෙද්වල්වලින් ෙම් ව්යාපාරයට යම් 
කිසි කැලලක් ඇති වුණාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් සමෘද්ධි වැඩසටහන අද කියාත්මක වන ආකාරය දිහා 
බැලුවාම, අද නිලධාරින් ඒකාධිපති විධියට අඩු ආදායම්ලාභී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාව යටපත් කරෙගන, ඒ අයට  නීති දමමින්,  අණ කරමින්,  
සමහර ෙවලාවට ඒ අය වහල් භාවයට පත් කරමින් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරන තැන් අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ණයක් ගන්න 
ගියාම සති ෙදකක කාලයක් ගන්නවා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
මණ්ඩලයක් රැස ් ෙවලා තීන්දුවක් අරෙගන ඒ ණය මුදල ලබා 
ෙදන්න. ඒ සති ෙදකක කාලය තුළ ඒ පවුල තව තවත් කඩා 
වැෙටනවා. එතෙකොට ෙවනත් මූල්ය ආයතන, ෙපොලියට ෙදන 
ආයතන ඇවිල්ලා ඒ පවුල්වලට ඒ ෙවලාෙව්ම සල්ලි දීලා දවස 
ගණෙන් ඒ සල්ලිවල ෙපොලිය එකතු කරන වැඩ සටහන් 
කියාත්මක වනවා, ගම තුළ. ෙම් නිසා ඒ පවුල කඩා වැෙටන 
ෙකොට - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙහොඳයි. ඒ පවුල කඩා වැෙටන එක නතර කරන්න නම්,  ගරු 

අමාත්යතුමා ඒ සමෘද්ධි වැඩසටහන ලියපු ෙච්තනාව, ඒ සංකල්පය 
කියාවට නංවන්න නම්, අඩු ආදායම්ලාභීන් නඟා සිටුවීම සඳහා 
හදපු ෙම් වැඩසටහන  නැවත ෙවනස් කරලා කියාවට නැංවිය යුතු 
වනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා එම 
අමාත්ය ධුරයට පත්වීම රෙට් වාසනාවක් හැටියට මා සලකනවා.  
ඔබතුමාට දැන් විශාල වගකීමක් පැවෙරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් වැඩසටහන නැවත ෙවනස් කරලා රෙට් ජනතාවෙග් යහපත 
සඳහා පැහැදිලිව කියාත්මක කරන්න. වැඩිදුර විස්තර කථා 
කරන්න කාලය මදි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
[பி.ப. 7.13] 
 

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

மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட இந்தப் பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்கு 
எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இப்பிேரரைண 
யான  உண்ைமயிேலேய வரேவற்கப்படக்கூ ய ஒ  
விடயமாக இ ந்தா ம்,  இதில் பல்ேவ  குைறபா க ம் 
இ க்கின்றன. ச ர்த்தித் திட்டத்தின்கீழ் இன்  பல இலட்சம் 
கு ம்பங்கள் நன்ைமயைடகின்றன. இத்திட்டத்தில் 
உள்வாங்கப்பட் ள்ள பல கு ம்பங்கள் ேபா யான 
தகவல்கைள வழங்கி இதில் நன்ைமயைடவதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . அதாவ , ஒ  மாதத்திற்கு ஓர் 
இலட்சத் க்கும் அதிகமாக வ மானம் ெப ம் 
வியாபாாிகள்கூட ேபா யான தகவல்கைள வழங்கி இந்தத் 
திட்டத்தின் லம் நன்ைமயைடவதாகச் ெசால்லப்ப கின்ற . 
எனேவ, இத்திட்டதின் லம் நன்ைமயைடபவர்கள் 
உண்ைமயிேலேய அதற்குத் தகுதி ைடயவர்களா? என்  
ஆராயப்பட ேவண் ய  அவசியம்.  

அ மட் மல்ல, இன்  ேதாட்டப் றங்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால் அங்கு வசிப்பவர்கள்தான் இத்திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்பட ேவண் யவர்களாக உள்ளனர். ஏெனனில், 

வ ைமக்ேகாட் ன் கீ ள்ளவர்கள் அவர்கேள! மிகக் குைறந்த 
வ மானம், மந்த ேபாசைண, ஆ ட்குைற  மற் ம் 
ேநாய்ெநா யினால் அ க்க  அவதி பவர்களாக 
அவர்கேள இ க்கின்றார்கள். அத் டன், ட்  வசதியில்லாத 
காரணத்தினால் ஒேர ட் ல் பாட்டன், பாட் , தாய், தந்ைத, 
பிள்ைளகள் எனப் பல கு ம்பங்கள் - 10 - 15 நபர்கள் அல்ல  

ன்  கு ம்பங்கள் வைர - ஒேர கூைரயின்கீழ் 
வாழ்கின்றனர். அக்கு ம்பங்களில் ேதாட்டத்தில் 
ேவைலெசய்பவர்களாக ஒ வர் அல்ல  இ வேர ம் 
உள்ளனர். அவர்களின் வ மானம் ேதாட்ட நி வாகத்தால் 
பதியப்ப வதனால் அவர்கள  வ மானம் 
உ திப்ப த்தப்ப கின்ற . இதன் காரணமாக அக்கு ம்பம் 
குைறந்த வ மானம் ெப ம் கு ம்பம் என்ற நிைலயி ந்  
வி ப கின்ற . இதனால் அவர்கள் இந்தச் ச ர்த்தித் 
திட்டத்தின்கீழ் உள்வாங்கப்ப வதில்ைல. இத்திட்டத்திற்குள் 
அவர்கள் உள்வாங்கப்படாத நிைலைம ஓர் அநீதி மட் மல்ல, 
ஓர் அப்பட்டமான மனித ாிைம மீறல் என் ம் இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 
உண்ைமயாகேவ வ ைமக்ேகாட் க்குக்கீழ் வா ம் 
ேதாட்டப் ற மக்கள் ெப மளவில் இத்திட்டத்திற்குள் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ்  உள்வாங்கப்ப ம் இலட்சக் 
கணக்கான  மக்களின் உண்ைம நிைலைய ஆராய்வதற்காக 
ஒ  தனியான கு ைவ நியமித் , அக்கு வி டாக, 
ெபாய்யான தகவல்கைள வழங்குபவர்கள் இ க்கிறார்களா? 
உண்ைமயிேலேய இத டாக நன்ைமயைடய 
ேவண் யவர்களாக இ க்கிறார்களா? என்பைத அறிந் , 
அதற்ேகற்பச் சாியான நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்வ தான் 
சா ாியமானதாக ம் த்திசா த்தனமானதாக ம் இ க்கும் 
என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, வ ைமக்ேகாட் க்குக்கீழ் வா ம் 
ேதாட்டப் ற மக்கைளப் ெப மளவிேல இைணத் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் இத்திட்டம் மீளாய்  
ெசய்யப்பட் , அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  
இச்சைபயிேல விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , எனக்குச் 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 7.16] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ලකී ජයවර්ධන ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න  අවස්ථාවක් 
ලැබීම වාසනාවක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. මම ඔබතුමාට ශුභ 
පතනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා, ගරු බන්දු ලාල් 
බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා, ගරු මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ  
මන්තීතුමා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, 
ගරු විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි  මන්තීතුමා සහ ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි  මන්තීතුමා කියපු කාරණා සියල්ල පිළිබඳව ෙම් වන 
ෙකොට අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව මම පළමුෙවන්ම  
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

799 800 

[ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] 
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ඔබතුමන්ලා කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට, සමෘද්ධි 
ආධාර ගන්නා අය පිළිබඳව සම්පූර්ණ සමීක්ෂණයක් කරන්න, 
ඔවුන්ෙග් වත්කම් බැරකම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ගන්න 
අපි දැන් ජන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු 
ෙවලා, ඒ  අවශ්ය පශ්න පත හදලා  සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා.   
සමෘද්ධිය ෙනොලැෙබන, එෙහත් ලැෙබන්න ඕනෑය කියලා හිතන 
සියලු ෙදනාටම අපි ළඟදීම විවෘත ආරාධනයක් කරනවා,  ෙපොඩි 
ඉල්ලුම් පතයකින්, ෙපොඩි ලියුම් කෑල්ලකින් ගෙම් ගාම 
නිලධාරියාට,  සමෘද්ධි නිලධාරියාට, සමෘද්ධි බැංකුවට, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා. ඊට පසු 
ඔහුෙග් ෙගදරට අෙප් නිලධාරින් යවලා ඔහුෙග් සම්පූර්ණ 
ෙතොරතුරු අපි එකතු කර ගන්නවා.   

අෙප් අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් දැනට සමෘද්ධි 
ආධාර ලබා ගන්නා අය පිළිබඳවත් අපි විෙශේෂෙයන් ෙසොයා 
බලනවා.  කී ෙදෙනක් සමෘද්ධි ආධාර ලබන්න සුදුසුද, කී ෙදෙනක් 
සමෘද්ධි ආධාරය ලැබීමට නුසුදුසුද, සමෘද්ධි ආධාරය හරියටම දිය 
යුත්ෙත් කාටද කියන ඒ සියලු ෙදනා පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් 
කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ අනුව මාස ෙදකක 
කාලයක් තුළ ෙම් සමෘද්ධි දීමනාව නිවැරදි අයට දීම සඳහා කටයුතු 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ඇත්තටම ෙම් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගන්න ෙකොට 
ෙමහි ෙද්ශපාලන ස්වරූපයක් තිබුණු බව මම කියන්න කැමැතියි.   
ෙමොකද, ඒ වන ෙකොට ගාම ෙසේවා නිලධාරින් හැටියට පත් ෙවලා 
සිටිය නිලධාරින් අෙප් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
යුගෙය් ෙද්ශපාලන පත්වීම් ගත්ත අය. ඒ විෙශේෂ ෙසේවා නිලධාරින් 
හා වගා නිලධාරින් තමයි පසුව ගාම ෙසේවා නිලධාරින් වුෙණ්. ඒ 
නිසා තමයි ඒ ෙවලාෙව් අෙප් අයත් හිතුෙව් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
පත්වීම් ෙදන්න. එහි අඩුපාඩුකම් ෙගොඩක් තිෙබන බව අපි අද 
පිළිගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මහාචාර්ය මාරසිංහ මැතිතුමා සඳහන් කළ ෙද් තව ටිකක් 
විස්තර කරනවා නම්, සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන ෙකොට අපි දැක්ක 
ෙදයක් තමයි, අපි හැම දාම ර ෙට් දරිදතා මට්ටමට, ඒ අනුපාතයට 
වඩා එහා ගිය මට්ටමකින් තමයි සමෘද්ධි සහනාධාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

1995 දී සමෘද්ධි සහනාධාරය පටන් ගන්න  ෙකොට රෙට් දරිදතා 
අනුපාතය සියයට 26.2යි. එතෙකොට අපි  සියයට 32කට විතර 
සමෘද්ධි සහනාධාරය දුන්නා. ඒ ගැන දිගට කියාෙගන ආෙවොත්,  
2006 වන ෙකොට අෙප් දරිදතා අනුපාතය සියයට 15.2ක් විතර 
තිෙයද්දී  අපි සියයට 18කට විතර සමෘද්ධි සහනාධාර  දුන්නා. ඒ 
වෙග්ම අද වන ෙකොට දරිදතා අනුපාතය සියයට 6.7ක් ෙවලා 
තිෙයද්දී අපි සියයට 12.8කට විතර සමෘද්ධි සහනාධාර ෙදනවා.  ඒ 
නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම විද්යාත්මක විධියට අපි ෙසොයා 
බලනවා. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් සඳහා 
ගණනය කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් ෙකෙනකුෙග් වැටුප විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොවුන්ෙග් ආදායම් මට්ටම පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
පෙව්ශෙමන් බලලා සුදුස්සාට ෙම් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ පටන් 
ගන්න ෙකොට අපි ෙකොෙහොමටවත් හිතුෙව් නැහැ, ෙම් සහනාධාරය 
හරහා ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් දුප්පත්කෙම් ෙවනසක් 
කරන්න පුළුවන් කියලා. සමෘද්ධි සහනාධාරය තුළින් දුප්පත් 
ජනතාවට කිසියම් ආර්ථික වාසියක් ලැබුණත්, අප එය පාවිච්චි 
කෙළේ ඔවුන් සමඟ ගනුෙදනුවක් කරන්නයි; ඔවුන්ව සාමූහික 
වගකීමට එකතු කර ගන්නයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් සමඟ සංවාදයක් 
කරන්න,  ඔවුන් ඉතිරි කිරීම ට ෙපොළඹවන්න, ඒ හරහා ඔවුන්ෙග් 

ආර්ථික ජීවිතෙය් එදිෙනදා පශ්නවලට ඔවුන් එක්ක එකතු 
ෙවන්නත් තමයි අප ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කෙළේ. රුපියල් 
600කින් තමයි අපි සමෘද්ධි සහනාධාරය පටන් ගත්ෙත්. ඒ රුපියල් 
600 ෙදන ෙකොට ඒෙකන් රුපියල් 15ක් කපලා අරෙගන අප ඒ 
අයෙග් මළ ෙගදරකදී, අසනීපයකදී, දරු උපතකදී සල්ලි ෙදන්න 
පටන් ගත්තා. ඒෙකන් අප තව ගණනක් ඉතුරුත් කර ගත්තා. ඒ 
සමෘද්ධිලාභී පවුලකට හදිසිෙය් කරදරයක් වුෙණොත්, ඒ 
අරමුදෙලන් අප ඒ අයට උදවු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, 
ඉතාම ෙහොඳින් උසස් ෙපළ විභාගය සමත් වන දරුවන්ට රුපියල් 
1,000ක් ෙදන්නත් අප පටන් ගත් බව. ෙම් වන විට අප දරුවන් 
27,000කට විතර මාසයකට රුපියල් 1,000ක දීමනාවක් ලබා 
ෙදනවා. පෙහේ ශිෂ්යත්වය ෙහොඳින් සමත් වන දරුවන්ටත් 
මාසයකට රුපියල් 500 ගණෙන් ශිෂ්යත්ව මුදලක් ලබා ෙදන්න 
අපි දැන් අවශ්ය කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රුපියල් 
600න්, රුපියල් 450න්, 350න්, 140න් ෙකොටසක් අනිවාර්ය ඉතිරි 
කිරීම්වලට අප බැංකුවලට ගත්තා. අෙප් ගරු විෙජ්පාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාත් මතක් කළ ආකාරයට අපි ෙම් 
මුදලින්ම තව රුපියල් 10ක් අරෙගන ෙලොතරැයියක් හරහා  හැම 
මාසයකම ෙගවල් 100කට නිවාස ආධාරයක් ෙදන්නත් පටන් 
ගත්තා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපට ෙම් කටයුතු 
සියල්ලම ටිකක් මහා පරිමාණෙයන් කරන්න  පුළුවන්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අන්තිමටම ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් දී ෙම් සමෘද්ධි දීමනාව උඩු යටිකුරු කර දැම්මා.  
ආදායම පදනම් කර ගන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද එය කරන්ෙන්? 
මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ පදනම ෙකොෙහොම ගත්තාද කියලා. ඇත්තටම 
මමත් ඒ ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ෙලස හිටියා. ඒ 
නිසා අපත් ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ. එක පාරටම ෙම් සමෘද්ධි 
දීමනාව පස් ෙදනා නම් ෙමච්චරයි, හතර ෙදනා නම් ෙමච්චරයි, 
තුන් ෙදනා නම් ෙමච්චරයි, ෙදන්නා නම් ෙමච්චරයි කියා යම් 
කමයකට හැදුවා. ෙම්කත් අපට ඉදිරිෙය්දී නිවැරදි කර ගන්න 
ෙවනවා. පවුෙල් පමාණය ෙනොෙවයි, පවුෙල් ආදායම පදනම් 
කරෙගන ෙම්කත් අපට නිවැරදි කර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මා කියන්න කැමැතියි, ඇත්තටම ෙම් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ 
හරහා ෙම් අයව මහා ඉතිරි කිරීම් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු කළ 
බව. අද වන විට රුපියල් බිලියන 89ක සල්ලි බැංකුෙව් තිෙබනවා. 
ෙම් සියලු පශ්න මැද  සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා පසු ගිය කාලෙය් 
දිගට හරහට ණය දුන්නා. ෙපොලී නැතිව, අවුරුද්දක grace period 
එකක් යටෙත් තමයි ඒ ණය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ඇත්තටම 
ෙද්ශපාලන අරමුණුවලින් කළ ෙද්වල්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප බය ෙවලා හිටියා 
ඇත්තටම ෙම් සමෘද්ධි බැංකු ඉවරයි කියලා. හැබැයි, සමෘද්ධි 
නිලධාරින්, කළමනාකරුවන් එකට එකතු ෙවලා ඒ කියූ තරම් 
ණය දුන්ෙන් නැහැ. ණය දුන්ෙන් නැහැ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ දුන් 
ණය පමාණයත්  ෙකොෙහොම හරි එකතු කර ගත්තා. ඒ නිසා අද 
වන විටත් සමෘද්ධිෙය් ණය අයකර ගැනීෙම් පමාණය -recovery 
rate එක- සියයට 98යි; සියයට 99යි. කලින් අය ෙවන නිසා 
සමහර විට ෙම් බැංකු ගණිත කමය අනුව සියයට සියෙයන් 
එහාටත් යන මට්ටෙමන් තිෙබනවා. ඒවා ආපසු අය කර ගැනීම් 
ෙම් වන විටත් ඉතාම ෙහොඳ මට්ටමක තබාෙගන ඉන්නවා.  

අප ගෙම් දුප්පත්ම දුප්පත් මනුස්සයාට ඉතිරි කරන්න පුරුදු 
කරලා, සාමූහික වගකීමට පුරුදු කරලා, එයාට ණය දීලා, එයාෙග් 
ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවන්න උත්සාහ කළත්, පසු ගිය අවුරුදු 
හතර, පහ තුළ ෙම් වැෙඩ් සාර්ථක ෙනොවුණු බව ඉතා ෙහොඳින් 
ෙපෙනනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ෙහක්ටර් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ගිනි ෙපොලීකාරෙයෝ අද 
ගම්වලට කඩා වැදිලා තිෙබනවා. ඒ අය සියයට 27යි, සියයට 28යි 
කියලා ණයවලට ෙපොලි ය හදනවා. දිනපතා අය කරන ණය, 
සතිපතා අය කරන ණය, සති ෙදකකට සැරයක් අය කරන ණය 
යනාදි වශෙයන් ඒ වැල් ෙපොලිය හරියට ගණන් හදලා බැලුවාම 
අපට ෙපෙනනවා සියයට 60යි, සියයට70යි, සියයට 80 මට්ටමට ඒ 
ෙපොලී අය කරන මහා ගිනි ෙපොලී මාෆියාවකට අද ගම හිරෙවලා 
සිටින බව. ඒ නිසා අද අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා, සමෘද්ධි 
වැඩ පිළිෙවළ හරහා,  ෙම් බැංකු හරහා, ගිනි ෙපොලී මාෆියාෙවන් 
ගෙම් අහිංසක මනුස්සයා ෙබ්රා ගැනීම සඳහා විශාල අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ගම්වල මරණාධාර සමිති; පන්සල්වල, පල්ලිවල පවත්වාෙගන 
යන සමිති; සණස වැනි ව්යාපාර වාෙග් ෙද්වලුත් පාවිච්චි කරලා 
ගිනි ෙපොලී චකෙයන් අෙප් දුප්පත් අය ෙබ්රා ගන්න අපි හිතනවා. 
ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි දීමනාවන් වැඩි කරන්න, මළ ෙගදරක් සඳහා, 
මඟුල් ෙගදරක් සඳහා, අසනීපයකදී, දරු උපතකදී, ෙරෝහල්ගත 
වීමක දී ෙගවන මුදල ආදි සියලු දීමනාවන් ෙදගුණයක් කරන්න 
ෙම් වන විට අපි සැලසුම් කර තිෙබන බව මා කියන්න කැමැතියි. 
එය ලබන මාසෙය් සිට කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධන අංශය, ක්ෂුද මූල්ය සංවර්ධන අංශය, සමාජ ආරක්ෂණ 
අංශය, සමාජ සුබසාධන අංශය, පජා මූල සංවිධාන අංශය, අෙළවි 
පවර්ධන අංශය, පුහුණු හා පර්ෙය්ෂණ අංශය ආදි සියලු අංශ 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරනවා. විෙශේෂෙයන් දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් කරපු ගාමීය සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතු හා ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීෙම් කටයුතු, ඒ 
අයට ස්වයං රැකියා කිරීමට අවශ්ය අත හිත දීම ආදි සියලු ෙද්වල් 
ෙකෙරහි අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ඒ සියල්ල තුළින් ඒ 
අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩගැනීම ෙකෙරහි ද අපි විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් විනාඩි ෙදකකින් කථාව අවසන් 

කරන්න.  

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ 

යටෙත් වන සහනාධාරය අප අද වාෙග්ම ෙහටත් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ඒ ජනතාව සමඟ සංවාදයක්, ගනු-ෙදනුවක් කරමින් 
ඔවුන්ව ඉතිරි කිරීම්වලට ෙයොමු කරවලායි. ෙමොකද, දුප්පතාට 
ඉතිරි කරන්න පුළුවන් කියලා; ඒ වාෙග්ම දුප්පතාට විශ්වාසෙයන් 
යුතුව බැංකු සමඟ ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දැඩි ෙලස 
විශ්වාස කරනවා. 

අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ෙවනුෙවන් අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාට මෙග් ෙගෞරවාචාරය පුද කරනවා. අප සියලු ෙදනා 
එකට එකතු ෙවලා ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා ජනතාව 
ශක්තිමත් කරමු. අද ඒ සඳහා සල්ලි තිෙබනවා. සමෘද්ධි 
ව්යාපාරයට විශාල මූල්ය ශක්තියක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි වාණිජ 
බැංකුවක්, සමෘද්ධි රක්ෂණ සමාගමක් ගැන අපට හීනයක් තිබුණා. 
ෙම් සියලු ෙද් කරන්න අද අපට මුල්ය ශක්තිය  තිෙබනවා. ඒ නිසා 
එම කටයුතු ඉටු කරමින් දුප්පත් මිනිසුන් ඉහළට ඔසවා තබමු 
කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වූෙයන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 21වන 

බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 
அப்ெபா , பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 ஒக்ேராபர்  21, தன்கிழைம பி.ப. 
1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 7.30 p.m, MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 21st 

October, 2015. 

803 804 

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

“ඇවන්ට් ගාර්ඩ්” ගනුෙදනුව: 
     ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
     අල්හසන් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු අලි සහීර් මවුලානා ෙසය්යීඩ්]-  පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත:  
 නියම 
    
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
      රාජ්ය ෙසේවක දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීම 
  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

“AVANT GARDE” DEAL: 
 Statement by Hon. Prime Minister 
 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. RAVI KARUNANAYAKE 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Alhasan Foundation (Incorporation) - [ The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed] - Read the First time 
 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: 
 Orders 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
 

 Addition of Public Servants’ Allowances to Basic Salary 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

"எவன்ற் கார்ட்" ெகா க்கல்வாங்கல்:  
    மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின  கூற்  
 

மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்கவின  ெசாந்த விளக்கம் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லம்: 
    "அல்ஹசன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்] – 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .  
 

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம் :  
 கட்டைளகள் 
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 அரச ஊழியர் ப கைள அ ப்பைடச் சம்பளத்ேதா  ேசர்த்தல் 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා ]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

මත්ෙත්ෙගොඩ හා කහතුඩුව නිවාස සංකීර්ණ : විසත්ර 
மத்ேதெகாைட மற் ம் கஹ ைவ டைமப் த் 

ெதாகுதிகள்: விபரம் 
MATTEGODA AND KAHATHUDUWA HOUSING SCHEMES: 

DETAILS 
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2. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
 (மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) එවකට පැවති ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත්යාංශයට අනුබද්ධිත ඕෂන් වීව් 
ඩිවලප්මන්ට් (පයිවට්) සමාගම ඉදිකරන ලද මත්ෙත්ෙගොඩ 
හා කහතුඩුව නිවාස සංකීර්ණවල නිවාස කිහිපයක්  
පුද්ගලයින්ට ලබා දීෙම් දී රු. මිලියන 60කට අධික මුදලක් 
අවභාවිත කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ)   (i)  එක් එක් නිවාස වර්ග අෙලවි කිරීමට තීරණය 
කරන ලද මුදල කවෙර්ද; 

 (ii) එම නිවාස සඳහා පහසු ෙගවීෙම් කමයක් හඳුන්වා 
දී තිබුෙණ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, නිවාස වර්ගය අනුව ෙගවිය යුතු පළමු 
වාරිකය හා ෙසසු වාරික මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කහතුඩුව නිවාස සංකීර්ණෙය් අංක B-5, B4-10, 
B3-35 සහ B2-36 සහ මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස 
සංකීර්ණෙය් D-16 හා  B-10 යන නිවාස ලබා දී 
ඇති පුද්ගලයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන් සහ හිටපු අමාත්යවරයා අතර 
ඥාතිත්වය කවෙර්ද; 

 (iii) එම නිවාස සඳහා ඔවුන් දැනට ෙගවා ඇති සහ 
ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) හිඟ මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 (v) නිවාස ෙබදා දීෙම්දී සිදු වූ දූෂිත කියාවන් 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற  அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) அப்ேபாைதய நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், 
டைமப்  மற் ம் ெபா  வசதிகள் அைமச்சுடன் 

இைணப் ச் ெசய்யப்பட் ந்த ஓஷன் வ் 
வெலாப்மன்ட் (பிைரெவட்) மிட்ெடட் 

கம்பனியால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மத்ேதெகாைட 
மற் ம் கஹ ைவ டைமப் த் ெதாகுதிகளில் சில 

கைள நபர்க க்கு வழங்கும் ேபா , பா 60 
மில் ய க்கு அதிகமான ெதாைக ைறேகடான 
விதத்தில் பயன்ப த்தப்பட் ள்ளைமயிைன அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஒவ்ெவா  ட் த் ெதாகுதியிைன ம் 
விற்பைன ெசய்வதற்கு தீர்மானித்த ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக இலகுக் ெகா ப்பன  ைறெயான்  
அறி கம் ெசய்யப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ஒவ்ெவா  வைகயான ட் க்கும் 
ெச த்த ேவண் ய தலாவ  தவைணத் 
ெதாைக மற் ம் ஏைனய தவைணத் ெதாைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கஹ ைவ டைமப் த் ெதாகுதியில்   B -5, B4 
-10, B3 -35, B2 -36 மற் ம் மத்ேதெகாைட 

டைமப் த் ெதாகுதியில் D -16, B - 10 ஆகிய 
இலக்க கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் யார்; 

 (ii) ேமற்ப  கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்க 
க்கும் ன்னாள் விடயப் ெபா ப்  அைமச் 

ச க்கும் இைடயிலான உற  யா ; 

 (iii) குறிப்பிட்ட ஆட்கள் ேமற்ப  க க்குச் 
ெச த்தி ள்ள பணத்ெதாைக மற் ம் 
அவர்களிடமி ந்  ெதாடர்ந் ம் அறவிடப்பட 
ேவண் ள்ள மீதிப் பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) குறித்த நி ைவப் பணத்ைத அறவி வதற்காக 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  கைள விநிேயாகிக்ைகயில் இடம் 
ெபற் ள்ள ஊழல்கள் ெதாடர்பாக லனாய் 
ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா; 

 (vi) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction:  

(a) Is he aware that an exceeding sum of  Rs. 60 
million has been misappropriated in the process of 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

awarding several houses of the Mattegoda and 
Kahathuduwa Housing Schemes which were 
constructed by the Ocean View Development 
(Private) Company affiliated to the then Ministry  
of Construction, Engineering Services, Housing 
and Common Amenities; 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the selling price determined for a house of 
each type; 

 (ii) whether an easy payment scheme had been 
introduced for those Houses; and 

 (iii) if so, the first instalment and the balance 
instalments to be paid for each type of 
houses? 

(c) Will he state - 

 (i) the individuals who have been provided the 
houses bearing No B-5, B4-10, B3-35 and 
B2-36 at Kahathuduwa Housing Schemes 
and D-16 and B-10 at Mattegoda Housing 
Complex; 

 (ii) the kinship between the individuals who 
obtained the said houses and the former 
Minister in charge of the subject; 

 (iii) the amount that has been paid for the 
relevant houses by those individuals and the 
amount that remains to be recovered from 
them; 

 (iv) the steps taken to recover the outstanding 
amounts; 

 (v) whether an investigation is conducted 
regarding the malpractices that took place 
when those houses were distributed; and 

 (vi) if so, the present situation with respect to 
that investigation? 

(d)   If not, why? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 
 

(ආ)   (i)  මත්ෙතෙගොඩ නිවාස ව්යාපෘතිය 
   ෙලොට් 16  - D මාදිලිෙය් නිවසක  
   අෙළවි මිල                රු.     9,954,062.00 
  ෙලොට්  10  -  B මාදිලිෙය් නිවස  
  අෙළවි මිල               රු.  10,178,371.00 
                           එකතුව         රු. 20,132,433.00 

කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතිය 
ෙලොට් 10 B 4 මාදිලිෙය් නිවසක  
අෙළවි මිල  රු. මිලියන  8.5 
ෙලොට්  5  B4 මාදිලිෙය් නිවසක  
අෙළවි මිල   රු. මිලියන 8.5 
ෙලොට් 35 B3 මාදිලිෙය් නිවසක  
අෙළවි මිල   රු. මිලියන 9.8 
ෙලොට් 36 B2 මාදිලිෙය් නිවසක  
අෙළවි මිල   රු. මිලියන 10.2         
                      එකතුව   රු.  මිලියන   37 
                      මුළු එකතුව  රු. 57,132,433/= 
   =========== 

 

ෙම් අනුව නිවාසවල වටිනාකම ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 60ක් පමණ ෙව්. 
 (ii)  නැත. 

 (iii)  

1. නිවෙසහි වටිනාකෙමන් සියයට 10ක් ෙගවා ෙවන් 
කර ගත හැක. 

2. නිවෙසහි වටිනාකෙමන් සියයට 75ක් ෙගවා පදිංචි 
විය හැක. 

3. ඉතිරි මුදල ෙපොලී රහිතව වසර ෙදකක් ඇතුළත 
ෙගවිය හැක. 

 නිවාසවල වර්ගය අනුව ෙගවිය යුතු වාරික මුදෙල් 
විසත්රය ෙමන්න ෙම් ආකාරයයි. 

 මත්ෙත්ෙගොඩ ෙලොට් 16 - D හා ෙලොට් 10 - B 
මාදිලිෙය් නිවාසවල නිවෙසේ අෙළවි මිල රුපියල් 
මිලියන 10යි - රුපියල් ලක්ෂ 100යි -. 

 සියයට 10 මුදල ලක්ෂ දහයකුත්, සියයට 75 මුදල 
හැත්තෑපන් ලක්ෂයකුත්, ඉතුරු මුදල ලක්ෂ 
පහෙළොවක් හැටියටත්, ඉතුරු මුදල රුපියල් 
62,500 මාසික ගාසත්ුවක් හැටියට අය කිරීෙම් 
කම ෙව්දය. 

 කහතුඩුව ෙලොට් 10 D4 හා ෙලොට් 5 B4  මාදිලිෙය් 
නිවාසවල අෙළවි මිල රුපියල් ලක්ෂ 85යි. සියයට 
10 තැන්පතු මුදල රුපියල් 850,000යි. සියයට 75 
මුදල රුපියල් 6,375,000යි. ඉතිරි වසර ෙදක 
ඇතුළත ෙගවිය යුතු මුදල රු 1,275,000යි. මාසික 
ගාසත්ුව රුපියල් 53,125යි. 

 කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතිෙය් ෙලොට් 35 B 3 
මාදිලිෙය් නිවසක අෙළවි මිල රුපියල් 
9,800,000යි. සියයට 10 මුදල රුපියල් 980,000යි. 
සියයට 75 මුදල රුපියල් 7,350,000යි. ඉතිරි වසර 
ෙදක ඇතුළත ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් 
1,470,000යි. මාසික ගාසත්ුව රුපියල් 61,250යි.  

 කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතිෙය් ෙලොට් 36 B 2 
මාදිලිෙය් නිවසක අෙළවි මිල රුපියල් ලක්ෂ 
102යි. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 10.2යි. 
සියයට 10 මුදල රුපියල් 1,020,000යි. සියයට 75 
මුදල රුපියල් 7,650,000යි. ඉතිරි වසර ෙදක 
ඇතුළත ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් 1,530,000යි. 
මාසික ගාසත්ුව රුපියල් 63,750යි.  

 ෙම් ෙගවීෙම් කටයුතු කළ යුතු කමෙව්දය තමයි 
නිවෙසේ වටිනාකෙමන් සියයට 10ක් ෙගවලා ඒ 
නිවස ෙවන් කර ගන්නට පුළුවන්. ඉන් පසුව 
නිවෙසේ වටිනාකෙමන් සියයට 75ක් ෙගවලා පදිංචි 
ෙවන්නට පුළුවන්. ඉතිරි මුදල ෙපොලී රහිතව වසර 
02ක් ඇතුළත ෙගවිය හැකියි.  
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(ඇ)  (i)  
 කහතුඩුව නිවාස ෙයෝජනා කමය 

 1.      ෙලොට් 5 - B5 නිවස   -  

  ෙහේවා ගීගනෙග් වත්සලා කුමාරසිංහ  

 2.       ෙලොට් 10 - B4 නිවස -   

  ඉසුරු තරංගමාලා මුතු රණවීර   

 3.        ෙලොට් 35 - B3 නිවස-  

  පලාෙත් ෙගදර වසන්තා රූපසිංහ  

 4.        ෙලොට් 36 -  B2 නිවස-  

  පියන්ත මිලින්ද රත්නායක   
  
මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ෙයෝජනා කමය 

  1.   ෙලොට් 16 - D නිවස  -   වාදච්චාරිෙග් ෙහේමසිරි   

           2.   ෙලොට් 10 - B නිවස— පල්ෙල් ෙපරුව ගමෙග් ආනන්ද   
පියදර්ශන  

(ii) ෙහේවා ගීගනෙග් වත්සලා කුමාරසිංහ - හිටපු 
අමාත්යතුමාෙග් වැඩිමහල් ෙසොෙහොයුරියෙග් පුතාෙග් බිරිඳ.  

 ඉසුරු තරංගමාලා මුතු රණවීර - හිටපු අමාත්යතුමාෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳ. 

 පලාෙත් ෙගදර වසන්තා රූපසිංහ - හිටපු අමාත්යතුමාෙග් 
බිරිඳෙග් සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳ  [බාධා කිරීම්]- 

 
ගරු මන්තීවරු 
(ெகௗரவ உ ப்பினர்கள் ) 
(Hon. Members) 
නම කියන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 
 

ගරු මන්තීවරුනි, බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්]- මට කාෙගන්වත් පාඩම් 

ඕනෑ නැහැ, උත්තර ෙදන ආකාරය ගැන.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
බාධා කරන්න එපා, මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පියන්ත මිලින්ද රත්නායක - හිටපු ජනාධිපති ආර්යාවෙග් 

ඉල්ලීමට ජනාධිපති මාධ්ය අංශෙය් මාධ්ය කළමනාකරු - 
වර්තමානෙය් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මාධ්ය කළමනාකරු. 

වාදච්චාරිෙග් ෙහේමසිරි, හිටපු අමාත්යතුමාෙග් සෙහෝදරියෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා. පල්ෙල් ෙපරුව ගමෙග් ආනන්ද පියදර්ශන, හිටපු 
අමාත්යතුමාෙග් සෙහෝදරියෙග් ස්වාමිපුරුෂයා. ෙම් තමයි ඒ 
පතිලාභින් හය ෙදනාෙග් සම්බන්ධතාව.  

 (iii)  ෙහේවා ගීගනෙග් වත්සලා කුමාරසිංහ ෙගවපු 
මුදල 11 ලක්ෂයයි; ෙගවීමට ඉතිරිව තිබුණු මුදල 

74 ලක්ෂයයි. පලාෙත් ෙගදර වසන්තා රූපසිංහ 
ෙගවපු මුදල ලක්ෂ 7යි. ෙගවීමට ඉතිරිව තිබූ 
මුදල ලක්ෂ 78යි. ඉසුරු තරංග මාලා මුතු 
රණවීර, ෙගවපු මුදල ලක්ෂ 20යි. ෙගවීමට 
ඉතිරිව තිබූ මුදල 78 ලක්ෂයයි.  පියන්ත මිලින්ද 
රත්නායක ෙගවූ මුදල ලක්ෂ 5යි; ෙගවීමට 
ඉතිරිව ඇති මුදල ලක්ෂ 97යි. වාදච්චාරිෙග් 
ෙහේමසිරි ෙගවපු මුදල දස ලක්ෂ පනසද්ාහයි. 
ෙගවීමට ඉතිරිව තිබූ මුදල අසූනවලක්ෂ 
පනසද්ාහයි. පල්ෙල් ෙපරුව ගමෙග් ආනන්ද 
පියදර්ශන ෙගවපු මුදල දස ලක්ෂ පනසද්ාහයි. 
ෙගවීමට ඉතිරිව තිබූ මුදල අනූඑක්ලක්ෂ 
පනසද්ාහයි. ෙමම මුදලට අමතරව -ෙගව්වා 
කියලා සඳහන් කරපු මුදල් පමාණයට අමතරව- 
මුදලක් ෙගවලා නැහැ.  

 (iv) නව රජය පත්වීෙමන් පසු ඕවීඩීසී සමාගම විසින් 
ෙම් පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට 
2015.04.11 පැමිණිලි කිරීෙමන් පසු එහි 
විමර්ශන ආරම්භ වීමත් සමඟ අංක 04 යටෙත් 
සඳහන්  පියන්ත මිලින්ද රත්නායක හැර ඉතිරි 
අය සමාගම ෙවත නිවාස  ආපසු භාර දී ඇත. 
ෙමම නව නිවාස සඳහා පදිංචි වී සිටි කාලයට 
මුදල් අය කර ගැනීමටද ෙනොහැකි වී ඇත.  

 (v) ඔව්. 

 (vi) මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය විසින් මූලික 
විමර්ශනයක් සිදු කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නීතිපති උපෙදස ් මත 
අල්ලස ්පනත යටෙත් එන වරදක් බැවින් එම 
ෙකොමිසම ෙවත ලිපි ෙගොනු ඉදිරිපත් කර ඇත. 
තවද ෙමම නිවස භාර දී ෙනොමැති මිලින්ද 
රත්නායක යන අයට විරුද්ධව නීතිමය පියවර 
ගැනීම සඳහා කටයුතු ෙයොදා ඇත.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙකොළඹ නගරෙය් ෙසේවය කරන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ 
රජෙය් ෙසේවකයන් ෙබොෙහෝ ගණනක් නිවාස ෙනොමැති නිසා 
නිවාස ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙමහිදී නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ලක්ෂ 600ක පමණ අය විය යුතු මුදලකින්  
රුපියල් ලක්ෂ 60 පමණයි ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. එහිදී මස්සිනාට, 
බිරිඳෙග් ඥාතියකුට ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන්ට තමයි ෙම් නිවාස 
ෙබදා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන රුපියල් ලක්ෂ 600ක මූල්ය 
පාඩුවක් තිෙබනවා. ඊෙය් මම ඔබතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නෙය්දී 
පකාශ වුණා, රුපියල් ලක්ෂ 148ක පමණ මූල්ය අවභාවිතයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියා. ඒ සඳහාත් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමම අමාත්යාංශෙය් හිටපු අමාත්යවරයාෙග් සෙහෝදරයා. ඔවුන් 
ෙමම නිවාසවල පදිංචි ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් 
මූල්ය පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා ගන්නා කඩිනම් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? ඒ කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා ගත වන කාලය  සඳහන් 
කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අදාළ පිළිතුරට පකාරව මම ෙපොඩි පසු 

බිම් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ අය  නිවාස සඳහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අත්සන් කළ ඉල්ලුම් පතයක්වත් නැහැ. ඒ හය  ෙදනාෙගන් දින 
රහිත ඉල්ලුම් පත හතරක් සහ දින සහිත ඉල්ලුම් පත ෙදකයි ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. අෙපේල් මාසෙය් අවසාන භාගය වන විට ෙම් අය ෙමම 
නිවාස ටික භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් නිවාස හෙය්ම භුක්තිය භාර 
දීලා තිෙබන්ෙන් කිසිම ගිවිසුමක් නැතිව. ෙම් තත්ත්වය තුළ, අපි 
තවදුරටත් අමාත්යාංශය හැටියට, ආයතනය හැටියට නීතිමය 
පියවර හරහා ඒ සිදු වුණු පාඩුව නැවත අය කර ගන්නට කියා 
මාර්ගයක් ෙයොදවනවා. විෙශේෂෙයන්ම  OVDC ආයතනය ඒ සඳහා 
නීත්යනුකූල පියවර ගන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ  වාෙග්ම හිටපු 
විනිශ්චයකාරවරෙයකු ෙග් පධානත්වෙයන් මූලික විමර්ශනයකුත් 
කියාත්මක කරන්නට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ඒ විස්තරය කියන තුරු ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. විශාම 

ලත් දිසා විනිසුරු ජී. පුංචිෙහේවා මහතාෙග් පධානත්වෙයන් 
කමිටුවක් පත් කර, අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කියාත්මක කර එහි 
නිර්ෙද්ශ ලැෙබන තුරු තවදුරටත් අපි බලාෙගන සිටිනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කළ පරිදි ෙම් නිවාස ෙයෝජනා 
කමෙය් නිවාස ඉදි කිරීම ආරම්භෙය්දී සියයට 10ක මුදලක් 
තැන්පත් කළ යුතුයි. ඉදි කිරීෙමන් පසු පදිංචි වීම සඳහා සියයට 
75ක් ලබා දිය යුතුයි. ඉතිරි සියයට 15 මාසික වාරික වශෙයන් 
ෙගවිය යුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ නිවාසවල 
පදිංචි ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා. මූලිකව සියයට දහෙය් මුදල ෙගවා 
නිවාස ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, සියයට 75 ෙගවන්ෙන් 
නැතුව ඔවුන්ට පදිංචි ෙවන්න බැහැ. එතෙකොට සියයට 75ක් 
ෙනොෙගවා ෙමම නිවාසවල පදිංචි වීම සඳහා ෙම් පිරිසට අවසරය, 
අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් කවුද? ඒ අය පිළිබඳව යම් ෙහළිදරව් වීමක් 
සිදු වී තිෙබනවාද කියා ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව 

අදාළ ලිපි ෙගොනු ෙසොයා ගත්ෙත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. මම 
අනුමාන කරනවා සමහර ලිපි, සමහර කරුණු ජනවාරි 8වැනි දා 
වන විට අතුරුදහන් වුණා කියා. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි ෙම් ෙතොරතුරු ටික ඒක රාශි කර ගත්ෙත්. මම 
දකින ආකාරයට අවසානෙය් ෙම් හැම ෙද්ටම හිටපු අමාත්යවරයා 
වග කියන්නට ඕනෑ. 

මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් පැහැදිලි කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ බරපතළ 
පශ්නය, ෙමම නිවාස ව්යාපෘතිය නිර්මාණය කර කියාත්මක 
කරන්න වියපැහැදම් කළ මුදලවත් ආපසු ෙසොයා ගැනීමට එම 
නිවාස අෙළවි කරන්න බැරි තත්ත්වය. එම නිවාස හදලා 
තිෙබන්ෙන් එක්තරා පිරිසක් ඉලක්ක කරෙගන බව පැහැදිලිවම 
කියන්න පුළුවන්. 

අධි සුෙඛෝපෙභෝගී නිවාස තනලා තිෙබනවා. ඒ නිවාස ඇතුෙළේ 
දිය ඇළිත් සකස ්කර තමයි  නිවාස හදලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
දැන් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 600ක් වියදම් 
කර හදපු ෙගවල් ටික අද අපට විකුණා ගන්නට බැහැ. අදාළ 
වියදම ආපසු අය කර ගන්නා ආකාරෙය් මිලක් අපට තීන්දු 
කරන්නට බැහැ. අද ඒ වාෙග් අෙළවි මිලක් නැහැ. ඒවා තමයි අද 
තිෙබන බරපතළ පශ්න.  

මම තවදුරටත් ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරනවා.  මත්ෙත්ෙගොඩ 
නිවාස ව්යාපෘතියට මුල්ගල් තැබීෙම් සමාරම්භක උත්සවය සහ 
කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතියට මුල්ගල් තැබීෙම් උත්සවය යන 
උත්සව ෙදක සඳහා එකකට රුපියල් ලක්ෂ 20 ගණෙන් OVDC 
ආයතනය වියදම් කර තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, "මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ව්යාපෘතියට මුල්ගල් තැබීෙම් 
උත්සවයට යන්ත" කියා රුපියල් 596,000ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොනවාටද දන්ෙන් නැහැ. අෙනකුත් 
උපකරණවලට රුපියල් 171,000යි. ෙව්දිකාව සහ අෙනකුත් 
උපකරණවලට රුපියල් 515,000යි. කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතියට 
තවත් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වියදම් කර තිෙබනවා. එහි පචාරණ 
කටයුතුවලට විතරක් රුපියල් 849,000ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ 
ව්යාපෘති සඳහා මහා විශාල ධනස්කන්ධයක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ඒ රුපියල් ලක්ෂ 600 අද තිබුණා නම්, පුද්ගලයින් 
600කට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් නිවාස ණය ලබා දීලා, අඩු 
ආදායම්ලාභී නිවාස 600ක් හදන්නට අපට ඉඩ පස්ථාව තිබුණා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තව පශ්න තිෙබනවාද ? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහමයි, ගරු කථානායකතුමනි. තුන්වන අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, 
ශිරන්ති විකමසිංහ රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති ආර්යාව විසින් හිටපු 
නිවාස ඇමතිතුමාට යවන ලද ලිපියකට.  

 
"ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා,  
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස ෙපොදු පහසුකම් අමාත්ය,  
ෙදවන මහල, ෙසත්සිරිපාය,  
බත්තරමුල්ල.  
හිතවත් අමාත්යතුමනි,  

 

 
උපකාරයක් ලබා ගැනීම පිණිස. 

 
අංක: 735, 'නිසංසල', වැලිව, ෙමොරවක ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ජනාධිපති මාධ්ය අංශයට අනුයුක්ත මාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවෙය් නියුතු මිලින්ද රත්නායක මහතා හට දැනට ඉදි කරමින් 
පවතින ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් නිවාස ව්යාපෘතියකින් නිවසක් ලබා 
ගැනීමට සහාය වන ෙලස මා ෙවත ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත. කරුණු 
සලකා බලා ෙමොහු විසින් සිදු කර ඇති ඉල්ලීමට යම් සහනයක් 
ලබා ෙදන ෙලස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. තවද ෙම් සඳහා ඔබ 
දක්වන සහෙයෝගය ඉතා අගය ෙකොට සලකමි.  

      
                                                                 ෙමයට, 

    ..................." 
 

ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිතුමිය අත්සනක් ෙයොදලා සහතික 
කරලා තිෙබනවා.  

811 812 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිවාස ඉදි කරන්ෙන් රාජ්ය 
සමාගම් විසින්. ඒ, තමන්ෙග් වියදමින් අෙප් රෙට් නිවාසයක් ඉදි 
කර ගන්න බැරි ෙතෝරා ගන්නා ලද පිරිස්වලට නිවාස ලබාදීෙම් 
අරමුණින්. හැබැයි, දැන් ෙම් අරමුණ පෙසක තබා හිටපු ජනාධිපති 
ආර්යාව ලිපි එව්වාම -ඇමතිතුමා කිව්ව නාම ෙල්ඛනෙය්ම තිබුණා 
ෙම් මිලින්ද රත්නායක කියන නමට නිවසක් ලබා දී තිෙබන බව- 
ඒ ලිපි එවන අයට නිෙවස් ලබා දී තිෙබනවා. එතෙකොට ගරු 
කථානායකතුමනි, පැවති ආණ්ඩුෙව් නිවාස පතිපත්තිය බවට පත් 
වී තිබුෙණ් එක් එක් ආර්යාවන් එවන, ෙයෝජනා කරන පිරිස් ෙවත 
නිවාස ලබාදීම ද කියලා ඇමතිතුමාෙගන් මම දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් පතිපත්තිය කියලා කිව්වාම 

වර්තමාන රජෙය් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. පසු ගිය රජෙය් 
පතිපත්තිය ෙවලා තිබී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් නිවාස හය ලබා දී තිෙබන අය ෙදස බැලුවාම 
ෙපෙනනවා. හිටපු ඇමතිතුමාෙග් වැඩිමහල් ෙසොෙහොයුරියෙග් 
පුතාෙග් බිරිඳට, හිටපු ඇමතිතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳට, හිටපු 
අමාත්යතුමාෙග් බිරිඳෙග් සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳ ට, හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග් සෙහෝදරියෙග් ස්වාමිපුරුෂයාට, හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග් සෙහෝදරියෙග් ස්වාමිපුරුෂයාට.  

මා හිතන විධියට ෙපර පාසල් දරුෙවකුට වුණත් ෙත්ෙරනවා, 
ෙම් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙමතැන තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය තමයි දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ පුද්ගලයා 
අදටත් බලහත්කාරෙයන් ෙම් නිවෙසේ සිටීම. ෙම් පුද්ගලයා තමයි 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වර්තමාන මාධ්ය කළමනාකරු. 
ෙම් පුද්ගලයා ෙගවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහයි. හැබැයි 
පදිංචියට යාම සඳහා ඔහු තවත් රුපියල් හැත්තෑහයලක්ෂ 
පනස්දහසක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමය ෙබොෙහොම බරපතළ 
පශ්නයක්. මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් මාෙග් අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා 
බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි, පසු ගිය කාලෙය්දී එහි කටයුතු වණයක් 
කරලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම  රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව, 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, OVDC එක ආදී ෙම් හැම 
ආයතනයක්ම සම්පූර්ණෙයන්ම, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය 
බලෙය් සිටි අවසාන කාලෙය්දී පතිපාදන  වැය කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ෙගවල් හදන්න ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් 
සහ ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පචාරණ වැඩ කටයුතු කිරීම 
සඳහායි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තවම මා උත්තර දීලා අවසන් නැහැ. 

ෙම්වා කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙම් රෙට් මිනිසුන් දැනගන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා කියන්නත් ඕනෑ, ෙම්වා ෙම් රෙට් මිනිසුන් දැනගන්නත් 
ඕනෑ. ෙම්වා හංගලා තියාෙගන හරි යන්ෙන් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, කියන්න. කියන්න. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන රජය තඹ ශතයක්වත් 

අනවශ්ය වියදම්වලට ෙයොදවා නැහැ කියා මා පැහැදිලිවම කියන්න 
කැමැතියි. අපි වැටුප් ගන්ෙන් නැහැ; දීමනා ගන්ෙන් නැහැ; 
ඇමතිවරුන්ට ෙදන යාන වාහන ගන්ෙන් නැහැ; නිල නිවාස 
ගන්ෙන් නැහැ. හැම මාසයකම ඒ හැම මුදලක්ම ෙම් රෙට් නිවාස 
ෙනොමැති ජනතාවට අඩුම තරමින් නිවාස ණයක්, නිවාස 
ආධාරයක් ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙයොදවලා, ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය 
සුඛිත මුදිත කරවන්නයි අප ඇප කැප ෙවලා සිටින්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අෙප් ෙද්ශාභිමානෙය්, ෙද්ශාලෙය් මහිමය ෙම් 
පිළිතුෙරන්ම ෙපෙනනවා. 

 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිසම : මූල්ය වංචාව 
பிைணயங்கள், பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு : நிதி 
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3. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිසෙම් එවකට සිටි 
සභාපතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශය පරිදි, ෙකොමිසෙම් විෂය 
පථයට පරිබාහිරව ෙවළඳ ෙපොළ පවර්ධන වැඩසටහනක් 
සඳහා යැයි පවසමින් 2013 අෙගෝසත්ු මාසෙය්දී 
තාරුණ්යයට ෙහටක් සංවිධානයට ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 
50ක මුදල, සිෙලෝන් පිමියර් සේපෝර්ට්ස ් ලිමිටඩ් නම් 
ෙකොටස ්ෙවළඳ ෙපොළ ෙහෝ මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ කිසිදු 
සම්බන්ධයක් ෙනොමැති සමාගමකට ෙගවීෙමන් සිදු කර 
ඇති මූල්ය වංචාව පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වංචාව පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතුවල වර්තමාන 
තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු 
කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වංචා කරන ලද මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා 
ෙකොමිසම ගනු ලැබූ ෙහෝ ගනු ලබන කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආයතනික මට්ටමින් 
විමර්ශනයක් කර තිෙබ්ද;    

 (iii) ෙමම මුදල් ලබාගත් සිෙලෝන් පිමියර් සේපෝර්ට්ස ්
සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරුන් කවුරුන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙමම මූල්ය වංචාව පිළිබඳව ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් 
විමර්ශනය ෙකොට චූදිතයන්ට එෙරහිව කටයුතු කිරීමට 
ඇති බාධාව කවෙර්ද යන්න එතුමා තවදුරටත් ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) பிைணயங்கள், பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு வின் 
அப்ேபாைதய தவிசாளாின் சிபாாிசின் ப  
ஆைணக்கு வின் ேநாக்ெகல்ைலக்குப் றம்பான 
சந்ைத ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் க்ெகனக் 
கூறி 2013 ஓகத்  மாதம் `தா ன்யட ெஹட்டக்' 
அைமப்பிற்கு வழங்கிய பா 50 இலட்சம் ெதாைகைய 
சிேலான் பிாிமியர் ஸ்ேபாட்ஸ் மிெரட் எனப்ப ம் 
பங்குச்சந்ைத அல்ல  நிதி நடவ க்ைககள் பற்றி 
எந்தத் ெதாடர் ம் இல்லாத கம்பனிெயான் க்குச் 
ெச த்தியி ப்பதன் ஊடாகப் ாிந் ள்ள நிதி ேமாச  
பற்றி அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேமாச  பற்றிய லனாய்  நடவ க்ைக 
களின் தற்ேபாைதய நிைலைம யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (ii) அத டன் ெதாடர் ைடய நபர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இவர்க க்கு எதிராக வழக்குத் 
ெதாடர நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமாச  ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத அறவி வதற் 
காக ஆைணக்கு  எ த் ள்ள அல்ல  
எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக நி வன மட்டத்தில் லனாய்  
ஒன்  நடத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட சிேலான் 
பிாிமியர் ஸ்ேபாட்ஸ் கம்பனியின் பணிப் 
பாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இந்த நிதி ேமாச  பற்றி ெபா ச் ெசாத் க்கள் 
சட்டத்தின்கீழ் லனாய்ைவ ேமற்ெகாண்  குற்றஞ் 
சாட்டப்பட் ள்ளவர்க க்கு எதிராகச் ெசயற்பட 
இ க்கின்ற தைடகள் யாைவ என்பைத அவர் ேம ம் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware of the financial fraud committed by 
paying the five million rupees given to the 
organization called “Tharunyayata Hetak” in 
August, 2013 for a market promotion programme, 
which is beyond the subject area of the 
Commission, on the recommendation of the then 
Chairman of the Securities and Exchange 
Commission, to Ceylon Premier Sports Limited, a 
company that has no connection with the share 
market or financial affairs?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the present situation of the investigations 
with regard to that fraud; 

 (ii) whether the persons involved in that have 
been arrested; and 

 (ii) if so, whether action has been taken to 
prosecute these persons? 

(c) Will he also state -  

 (i) the steps that have been taken or that will be 
taken by the Commission to recover the 
embezzled money;  

 (ii) whether an institutional level investigation 
has been conducted in this regard; and 

 (iii) the names of the Directors of the Ceylon 
Premier Sports Company Ltd., which 
obtained these monies?   

(d) Will he further inform this House the obstruction 
to investigate this matter under the Public Property 
Act and take action against the culprits? 

(e) If not, why?  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) දනිමි.    

(ආ)  (i) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය (FCID) ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන දැනටමත් අවසන් කර 
ඇති අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් ෙගොනු 
කිරීම සඳහා නීති උපෙදස ් පතා 2015.08.28වන 
දින ෙයොමු අංක D/FCID/OUT/1218/15 දරන 
ලිපිය මඟින් ගරු නීතිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු කර 
ඇත.    

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු තවමත් අවසන් කර ෙනොමැති නිසා 
ෙමයට අදාළ නඩුවක් තවමත් ෙගොනු කර නැත. 
එෙසේ ෙහයින් කිසිෙවකු තවමත් අත් අඩංගුවට 
ෙගන ෙනොමැත.  

 (iii) ෙම් පිළිබඳ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තීරණය 
ලැබුණු විට අදාළ කටයුතු සිදු කරනු ඇත.  

(ඇ) (i) ෙකොමිෂන් සභාව ද මූලික විමර්ශන කටයුතු 
අවසන් කර ඇත. ෙම් සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් කියා 
කිරීම සඳහා නීති උපෙදස ්පතා ඇත.  

 (ii) කරුණාකර (ඇ) (i) පිළිතුර බලන්න. 

 (iii) 2013 අෙගෝසත්ු මස ෙමම සමාගෙම් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය ෙමෙසේය:  

 1. අසංග චන්දන ෙසෙනවිරත්න 

 2. සංජීව අනුපිය විකමනායක 
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 3. නිමල් ෙපෙර්රා 

 4. ෙමොෙහොමඩ් ඉල්ලියස ්ෙමොෙහොමඩ් රිසල්ි 

 5. චනුක උෙප්න්ද රත්වත්ෙත 

 6. ෙකෝසල හීන්ගම 

 7. ෙහේවාවසම්ෙග් රවීන්දනාත් ශීලාල් විෙජ්රත්න 

 8. විතානෙග් පශාන්ති දිනූෂා ෙපෙර්රා 

 9. ෙසෞම්ය දර්ශන මුණසිංහ 

 10. නිසංක ෙසේනාධිපති 

 11. ෙජෝසප් චන්දකුමාර ෙප්ජ් 

  ඉහත සඳහන් අයෙග් සම්පූර්ණ විසත්ර 
ඇමුණුෙමහි සඳහන් කර ඇත. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. 

(ඈ) ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට කිසිදු බාධාවක් නැති අතර, 
ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් චුදිතයන්ට එෙරහිව කටයුතු 
කිරීමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස ්අවශ්ය ෙව්. 
එම කාර්යය අවසන් වූ පසු අවශ්ය කියා මාර්ග ගනු ලැෙබ්. 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

"තාරුණ්යයට ෙහටක්" ෙද්ශපාලන සංවිධානයට තමයි 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් මුදල් පතිපාදනය 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානය ෙම් 
මුදල් ෙවනුෙවන් ඉල්ලීම් කරන්න ව්යාපෘති වාර්තාවක්, 
වැඩසටහනක්, ව්යාපාරික අධ්යාපන ෙහෝ ආෙයෝජන ෙහෝ ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන කරන ව්යාපෘතියක් ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවාද? ඒ ෙකොමිෂන් සභාව එම ව්යාපෘතිය පිළිගත්තාද? 
එෙසේ නම් පිළිගත්ෙත් ෙමොන පදනමකින්ද? 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධාන ෙය් 

කීඩා අධ්යක්ෂ ෙරොනී ඉබාහිම් විසින් 2013 අෙගෝස්තු 06වන දා 
ලිපියක් මඟින් දන්වා තිෙබනවා, තරුණයන්ෙග් මූල්ය පාග්ධන 
දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5ක් ලබා ෙදන 
ෙලස. ඒ ලිපිය පදනම් කර ෙගන තමයි එවකට සිටි අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය විසින් ඒ තීරණය ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එක ලිපියකින් විතරක් තීරණයක් ගන්න බැහැ ෙන්. කුමක් 

ෙහෝ ආයතනයක් එක්ෙකෝ කලින් වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ 
ෙවලා පළපුරුද්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 50ම -මිලියන 05ම- 
එකවර නිදහස් කරන්න තිබුණු පදනම, තිබුණු විශ්වාසය 
ෙමොකක්ද? ෙමොකද, ෙම්ක ෙද්ශපාලන සංවිධානයක්. ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව වැඩමුළු පවත්වන සංවිධානයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ශී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් 
සභාවට එකවර ෙම් මුදල නිදහස් කරන්න තිබුණු හැකියාව 
ෙමොකක්ද?  

ඒකත් එක්ක පැන නඟින අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඒ 
ඉල්ලීම කෙළේ "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානය නම්, සිෙලෝන් 
පිමියර් ස්ෙපෝර්ට්ස් නමැති ෙවනත් සමාගමකට ෙම් මුදල් නිදහස් 
කෙළේ ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා ද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානෙය් 

සභාපති ෙලස ඒ අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ගරු 
නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. උප සභාපති ෙලස කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ශී ලංකා සුරැකුම්පත් 
සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් එවකට සභාපති ආචාර්ය නාලක 
ෙගොඩෙහේවා මහත්මයාත්, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධම්මික 
ෙපෙර්රා මහත්මයාත් ඒ ලියුෙම් සටහනක් දමලා තිෙබනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම්කට උදවු කරන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ගත්ත තීන්දුවක් අනුව තමයි මිලියන 
05ක් නිදහස් කරන්න කටයුතු ක රලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ මුදල් 
නිදහස් කිරීමට ෙපර "තාරුණ්යයට ෙහටක්" සංවිධානෙයන් 
ධම්මික ෙපෙර්රා මැතිතුමා අහලා තිෙබනවා, ෙකොෙහොමද ෙම් 
මුදල් නිදහස් කරන්ෙන් කියලා. එවිට "තාරුණ්යයට ෙහටක්" 
සංවිධානෙය් කීඩා අධ්යක්ෂ ෙරොනී ඉබාහීම් මහතා ලිපියක් එවා 
තිෙබනවා, ඒ මුදල් ටික සිෙලෝන් පිමියර් ස්ෙපෝර්ට්ස් ෙවත මුදා 
හරින්නය කියලා. ඒ අනුව තමයි  මුදා හැර තිෙබන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිසම ශී  

ලංකා රජෙය් ආයතනයක්. ''තාරුණ්යයට ෙහටක්'' කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන සංවිධානයක්. අපි දැක්කා, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් මැයි දින ෙපළපාළිෙය් ''තාරුණ්යයට  ෙහටක්'' කියන  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධානය ගමන් කළ බව. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය දවස්වල එම 
සංවිධානය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානය ෙලස 
අර්ථ කථනය කරමින් සැලකිය යුතු පමාණයකින් ෙගොඩනඟමින් 
තිබුණා. එතෙකොට, එවැනි ෙද්ශපාලන සංවිධානයක් රාජ්ය 
ආයතනයකින් මුදල් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
පිළිබඳව තාරුණයන් දැනුවත් කිරීම පවර්ධනය කිරීම සඳහා. මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කරුණු දැනගන්න කැමැතියි. 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක කටයුතු සඳහා රාජ්ය ආයතනයක මුදල් 
ෙවන් කළ හැකිද? පළමුවන පශ්නය පැන නඟින්ෙන් ඒ ගැන.   

ෙදවන පශ්නය පැන නඟින්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, එම 
ආයතනය විසින් එම සල්ලි ඉල්ලුවත්, එම සල්ලි ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙවනත් ආයතනයකට වන නිසා. ඒ සිෙලෝන් පිමියර් ස්ෙපෝර්ට්ස් 
ලිමිටඩ් කියන ආයතනයට. දැන් ඒ ආයතනය තමයි විශාල ෙලස 
ගනු-ෙදනුවලට හවුල් වුණා යැයි කියන,  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් එක්කත් ගජ මිතකම් පවත්වන නිශ්ශංක 
ෙසේනාධිපති  ඉන්ෙන්. ෙමවැනි පිරිස් ෙම් හැම තැන්වලටම රිංග 
රිංගා කරන ලද ගනුෙදනුවල - deals - පතිඵල තමයි ෙම් ෙහළිදරවු 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ගෙම් ෙකෙනක් 
රුපියල් 25,000කට වඩා වැඩි රාජ්ය ෙද්පළක් අවභාවිතෙය්  
ෙයෙදව්ෙවොත්, ඔහු  මෙහස්තාත්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරලා 
බන්ධනාගාරගත කරනවා, ඇප නැහැ. හැබැයි, ෙම් අය 
සම්බන්ධෙයන්  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කරමින් සිටින්ෙන්? 
තවමත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් පතමින් සිටිනවා.  
ලක්ෂ 50කට අධික මුදල් වංචාවක්. ඉතා පැහැදිලිව ගනුෙදනුව 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. තවමත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
උපෙදස් පතමින් සිටිනවා. ආයතනයක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව අඩු 
තරමින් ආයතනය තුළ විනය පරීක්ෂණයක්, අභ්යන්තර කියා 
මාර්ගයක් අනුගමනය කළා ද කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි.  ඉතා පැහැදිලිව වංචා ෙහළිදරවු ෙවමින් 
තිබියදී,  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුපස යමින් ෙම් ෙද්වල් 
යටපත් කරන්න දරන උත්සාහය කුමක්ද කියාත් මම ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම යටපත් කිරීමක් නැහැ.  අෙප් 

රෙට් තිෙබන නීතියට අනුව තමයි අප කියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒ 
අනුව මුල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයත්, ඒ වාෙග්ම ෙකොමිෂන් 
සභාවත් මූලික විමර්ශනයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  
දැනට අප නීතිපති උපෙදස් පතලා තිෙබනවා. එහි සිදුවන යම් යම් 
පමාදවීම් ගැන අප අධිකරණ අමාත්යවරයාට දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉක්මනින් කටයුතු කරලා, ෙම් පුද්ගලයන්ට 
විරුද්ධව කියා කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී දන්වා සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4-24/'15-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

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

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

 
 

2014 වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ ළමා අපචාර, සත්ී දූෂණ 
හා මත්දව්ය වැටලීම්:  විසත්ර 

2014ஆம் ஆண் ல் அறிக்ைகயிடப்பட்ட சி வர் 
ஷ்பிரேயாகம், பா யல் வல் ற  மற் ம் 

ேபாைதப்ெபா ள் சுற்றிவைளப் கள்: விபரம் 
CHILD ABUSE, RAPE AND DRUG RAIDS REPORTED IN 2014:   

DETAILS 
27/’15 

5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ ළමා අපචාර සිදුවීම් 
සංඛ්යාව, සත්ී දූෂණ සිදුවීම් සංඛ්යාව  හා මත්දව්ය 
වැටලීම් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) උක්ත සිදුවීම්වලට වැරදිකරුවන් වූ රාජ්ය 
නිලධාරීන් හා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නම්, ලිපින, 
දුරකථන අංක  හා අෙනකුත් ෙතොරතුරු කවෙර්ද;  

 (iii) එම නිලධාරීන්ට හා ෙද්ශපාලනඥයන්ට ලබාදුන් 
දඬුවම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ළමා අපචාර, සත්ී දූෂණ හා මත්දව්ය වැරදි සඳහා 
ෙමරට කියාත්මක නීති පමාණවත් ෙනොවන බව 
එතුමා පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම නීති සංෙශෝධනයට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;  

 (iv) එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ள் அறிக்ைகயிடப்பட்ட  
சி வர் ஷ்பிரேயாக சம்பவங்களின் 
எண்ணிக்ைக, ெபண்கள் பா யல் வல் ற  
சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ேபாைதப் 
ெபா ள் சுற்றிவைளப் களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (ii) ேமற்ப  சம்பவங்க க்கு தவறாளிகளாக்கப் 
பட்ட அரச உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
அரசியல்வாதிகளின் ெபயர்கள், கவாிகள், 
ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் ஏைனய 
தகவல்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கும் அரசியல் 
வாதிக க்கும் அளிக்கப்பட்ட தண்டைனகள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள், ெபண்கள் பா யல் 
வல் ற  மற் ம் ேபாைதப்ெபா ள் தவ கள் 
சம்பந்தமாக ேபாதியள  சட்டங்கள் 
இந்நாட் ள் அ ல்ப த்தப்ப ம் சட்டங்கள் 
ேபாதியளவாக இல்ைல என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  சட்டங்கைள தி த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 (iv) அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Prison  

Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of incidents of child 
abuse and rape reported and the number of 
raids conducted on drugs in 2014; 

 (ii)  the names, addresses, telephone numbers 
and other details of the public officials and 
politicians who were convicted of the above 
incidents; and 

 (iii) separately, the punishments meted out to 
such officials and politicians?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits, that sufficient laws to 
curb child abuse, rape and the drugs above 
are not prevalent in this country; 

 (ii) if so, whether steps will be taken to amend 
those laws; 

 (iii) if so, how; and 

 (iv) when it will be done?  

  (c) If not, why?  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

පළමුෙවන්ම මා කියන්න ඕනෑ ළමා අපචාර, ස්තී දූෂණ, මත් 
දව්ය වැරැදි සඳහා ෙමරට කියාත්මක වන නීති පමාණවත් 
ෙනොවනවාය කියන කාරණය මා පිළිගන්ෙන් නැති බව. නීති 
ඕනෑවටත් වඩා තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මා අසන පශ්නය වන්ෙන්, "(අ) (i) 2014 

වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ ළමා අපචාර සිදුවීම් සංඛ්යාව, ස්තී දූෂණ 
සිදුවීම් සංඛ්යාව හා මත්දව්ය වැටලීම් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;" කියන එකයි. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
සමාෙවන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්නම්.   

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ ළමා අපචාර සිදුවීම් 
සංඛ්යාව   5,762  

  සත්ී දූෂණ සිදුවීම් සංඛ්යාව        311  

   මත්දව්ය වැටලීම් සංඛ්යාව  67,135  

 (ii) වැරදිකරුවන් බවට පත් වූ රාජ්ය නිලධාරින් හා 
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් වර්ගීකරණයක් 
යටෙත් දත්ත රැසක්ිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iii) එෙසේ වැරදිකරුවන් බවට පත් වූ නිලධාරින් හා 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ලබා දුන් දඬුවම් ෙවන්             
ෙවන් වශෙයන් වර්ගීකරණයක් යටෙත් දත්ත 
රැසක්ිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. 

  පමාණවත් නීති කියාත්මක වුවත් දඬුවම 
පමාණවත් ෙනොවන අවසථ්ා නිරීක්ෂණය ෙව්. 

  ෙම් නීති සෑෙහන දුරට තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා 
කියාත්මක කිරීෙම්දී යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන බව 
අපට පිළිගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒවාට 
යම්කිසි පතිචාර ලබා ගන්න තමයි වැඩ 
පිළිෙවළවල් සකස ්කරෙගන යන්ෙන්.  

 (ii) නීති සංෙශෝධනයට දායකත්වය සැපයිය හැක.   

 (iii) අදාළ පරිදි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම මඟින්.  

  සත්ී දූෂණ, ළමා අපචාර යන ෙම් වරදවල්වලට 
අනිවාර්ය සිර දඬුවම් පැමිණවීෙම් සංෙශෝධන  
දැන් තිෙබන නීතිවලට අවශ්ය නම්  ඇතුළත් 
කරන්නය  කියලා අපි ෙම් විෂය නීති ෙකොමිෂන් 
සභාව ඉදිරියට  ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

 (iv) ෙයෝජනා අෙප්ක්ෂිත වහාම.  

  දිනයක් කියන එක පිළිබඳ අපට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  පුළුවන්තරම් ඉක්මණට ෙම් 
සියලු වැඩ කටයුතු දියත් කරන්න තමයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ඔබතුමා සඳහන් කරන්න ට ෙයදුණා, මත් දව්ය වැටලීම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

60,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව. මත් දව්ය 
කියලා කිව්වාම ෙහෙරොයින්, කුඩු, එතෙනෝල්, අරක්කු, හැළි 
අරක්කු කියන ෙම්වා ඔක්ෙකොම අයිතිද? එෙහම නැත්නම් කුඩු හා 
සම්බන්ධ සිදුවීම් විතරක්ද ෙම්කට ඇතුළත් වන්ෙන්?  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
සියලුම මත් දව්ය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා කාරණා ෙදකක් ගැන දැනගන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, ෙම් අයට අවශ්ය 
නම් අනිවාර්ය සිර දඬුවම් පැමිණවීම සඳහා සංෙශෝධන නීතිවලට 
ඇතුළත් කිරීම  සිදු වනවාය කියලා. අවශ්ය නම් ෙනොෙවයි. මා 
හිතනවා, ෙම් ගරු සභාව විතරක් ෙනොෙවයි  මුළු රටම එය අවශ්යයි 
කියන කාරණයට එකඟ ෙවයි කියලා. ඒ සඳහා අවශ්ය නීති -  රීති 
සංෙශෝධනයට ෙම් අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙකොපමණ කාලයක් 
අවශ්ය ෙව්විද? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් නීතිය තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් විධිවිධාන අනුව ළමා අපචාර 
සම්බන්ධෙයන් දඬුවම් ලබන තැනැත්තකුට අනිවාර්යෙයන්ම 
අවුරුදු හතක සිර දඬුවමක් පැමිණ විය යුතු කියලා තමයි  දැනට 
තිෙබන නීතිෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි,  නීතිෙය් 
එෙහම තිබුණාට ෙවනත් කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නියම කරලා තිෙබන අවුරුදු හතක සිර දඬුවම 
ෙනොදී විකල්ප දඬුවමක් පමුණුවන්න අධිකරණයට යම්කිසි 
අභිමතයක් තිෙබනවාය කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් 
තිෙබනවා. ෙම් අභිමතය ෙකෙසේද පාවිච්චි කරන්ෙන් කියන 
කාරණෙය් දී තමයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
දැනට වාර්තා වන ළමා අපචාර ෙබොෙහෝ පමාණයක් - සියයට 
60ක්, සියයට 70ක් විතර - සිදු වන්ෙන් අවුරුදු 15ක් වැනි පාසල් 
යන වයෙසේ පසු වන දරුවන් අතරයි. මා හිතන විධියට ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවල දී  උසාවිෙයන්  චූදිතයාට අනුකම්පාවක් ලැෙබනවා. 
ෙම්ක සාපරාධි ගණයට දමන්න පුළුවන් වරදක් ෙනොෙවයි, 
ෙමොවුන් පාසල් යන දරුවන්, ෙමය ෙපේම සම්බන්ධකමක් මත ඇති 
කර ගත් පශ්නයක් කියලා තමයි ෙම් ලිහිල් දඬුවම් පමුණුවන්ෙන්.  

ඒ කටයුත්තත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ආකාරෙයන් සිදු වනවාද 
කියන එක අපට විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා තමයි දණ්ඩනීති 
සංගහෙය් දඬුවම් පමුණුවන වගන්තියට යම් ආකාරයකින් 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න දැන් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්.  
ඒ සඳහා  ෙද ෙගොල්ලන් අතර තිෙබන වයස් පරතරයත් අදාළ කර 
ගන්න කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, අවුරුදු 12ක ගැහැනු ළමයකුව 
අවුරුදු 25ක් වැනි වයස ඇති ෙකෙනක් කැමැත්ෙතන් ෙහෝ දූෂණ ය 
කෙළොත්, අවුරුදු 15ක ළමෙයකුයි, අවුරුදු 18ක ළමෙයකුයි අතර 
සිදු වන සම්බන්ධකමකට වඩා ඒක ෙවනස් එකක්. අපි ඒ 
ආකාරෙයන් කල්පනා කර බලලා දඬුවම් සංෙශෝධනය කරන්න 
තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැනටම විනාඩි 40ක් පමණ ගත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 

අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන් අහන්න. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා කාරණා ෙදකක් පිළිබඳව දැන ගන්න 
කැමැතියි. පළමු වන එක තමයි, වැරැදිකරුවන්ට නියම කරන දඩ 
මුදල  පිළිබඳව මුදල් පනෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පනත 
ෙබොෙහෝ කාලයකට ෙපරයි ෙගනාෙව්. ඒ නිසා ෙබොෙහොම ෙපොඩි 
දඩ මුදලක් අය කරන්ෙන්. අද වන ෙකොට රුපියෙල් වටිනාකමත් 
එක්ක බලන ෙකොට එම දඩ මුදල ෙගවීම කියන එක ගණන් 
ෙනොගත යුතු තරම් පහළ මට්ටමකට පත් වී තිෙබනවා. 

ෙදවැනි කාරණය  ෙමයයි. පසු ගිය වකවානුෙව් විෙශේෂෙයන්ම 
පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා, පළාත් සභා ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට 
අපචාර සහ මත් දව්ය සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එල්ල වුණා. සමහර 
ෙවලාවට පැවැති නීතිය භාවිත කරලා ඒ ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට 
විරුද්ධව තිෙබන නඩු වීසි වන තැනට පත් වුණා. සමහර ෙවලාවට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීම අපි 
දැක්කා ෙන්. එෙහම කරපු නිසා ඒ නඩු නැති භංගස්ථාන වන 
විධියට වැඩ සිද්ධ වුණා. ෙම් කාරණා ෙදක සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? එකක් අය 
කරන දඩ මුදල අඩු වීම.  

ෙදවැනි කාරණය,  ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට එල්ල ෙවලා 
තිෙබන ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද 
කියන එක. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
අය කරන දඩ මුදල් පමාණය අඩුයි කියන එක නම් මා 

පිළිගන්න කැමැති නැහැ. මා හිතන විධියට ෙහෙරොයින් සම්බන්ධ 
ෙචෝදනාවලට දඩයකට වඩා සිර දඬුවම තමයි අනිවාර්ය කර 
තිෙබන්ෙන්. අෙනක් එක, කසිප්පු නඩු වැනි ෙපොඩි ෙපොඩි 
නඩුවලට දැනට පමුණුවන දඬුවම සෑෙහනවා කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ ගැන තවදුරටත් පරීක්ෂා කර 
බලන්න පුළුවන්.  

රජෙය් නිලධාරින්ට විරුද්ධව තිෙබන නඩු යට ගහනවාය 
කියන කාරණය සමස්තයක් හැටියට මා පිළිගන්න කැමැති නැහැ. 
ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිදු වන අවස්ථා අපෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කෙළොත් ඒකට නිසි පියවර අරෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ව දඬුවමට ලක් 
කරන්න පුළුවන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය වැදගත් පශ්නයක් නිසායි මා 

අහන්ෙන්. ඔබතුමාත් රජෙය් නිලධාරියකු හැටියට සිටියා. 

දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයකුට එෙරහිව ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා, ඒ ෙගදර ෙමෙහකාරියව දූෂණය කළා කියලා. එතුමා 
තවමත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චය ආසනෙය් වාඩි ෙවලා නඩු 
අහනවා. ඔබතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ පිළිබඳව සිදු කර 
තිෙබන පරීක්ෂණය කුමක්ද? දඬුවම් ලබා ෙදන ආයතනයක ඉන්න 
ඉහළම ෙකනා දූෂණයක් සිදු කරලා තිෙබනවා නම්,  දූෂණය කරපු 
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අය නඩු අහන තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම්,  ෙම් රෙට් නීතිය සහ 
අධිකරණය පිළිබඳව රෙට් ජනතාවෙග් විශ්වාසය ෙමොකක්ද? ෙමම 
පශ්නෙයන් අපචාර සිදුවීම්වලට වැරැදිකරුවන් වූ රජෙය් 
නිලධාරින් පිළිබඳව අහපු නිසා,  ෙම් පිළිබඳව ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය කුමක්ද කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 
 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
නිවෙසේ ෙමෙහකාරිය දූෂණය කළාය කියන ෙචෝදනාව සටහන් 

වුණාට පසුව, කවදාවත් ඒ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයාට නඩු 
ඇසීමට අවසරය දුන්ෙන් නැහැ. නඩු ඇසීම නවත්වා එතුමා ෙගදර 
තමයි සිටිෙය්.  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහුට ලබා දුන් දඬුවම ඒක ද? නඩු අහන්න ෙදන්ෙන් නැති  

එක ද?  
 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
නැහැ, නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒ ගැන ෙනොෙවයි. ඔබතුමා අහපු 

පළමුවැනි පශ්නයටයි, මම උත්තර ෙදන්ෙන්. එකී ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිසුරුවරයා නඩු අහන එක නැවැත්වූවා. හැබැයි, එම පැමිණිල්ල 
ඉල්ලා අස් කර ෙගන නැහැ. ඒ සම්බන්ධව විමර්ශන පවත්වා ෙගන 
යනවා.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් සමහරු අත් අඩංගුවට ගන්නවා, සතිෙයන්. හැබැයි, ෙම් 

ෙගොල්ලන් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. දැන් මාස ගණනක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ෙචෝදනාව තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවාය කියනවා. පැමිණිලි ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. නමුත් 
කිසිවක් සිදු වී නැහැ ෙන්.   

 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විනිසුරුවරයා අත් අඩංගුවට ගන්න 

ලැහැස්ති ෙවන ෙකොට තමයි, එතුමා ගල්කිස්ස මෙහස්තාත් 
උසාවිෙය්දී භාර වුෙණ්. එෙසේ භාර වුණු නිසා නීතිපතිතුමා විසින් 
එම විමර්ශනය පවත්වා එයට අවසාන තීන්දුවක් ලබා ෙදයි කියා 
මා හිතනවා.  

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
ඊළඟට, පශ්න අංක 6-79/'15-(1), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනත: 17 වැනි වගන්තිය 

2003இன் 3ஆம் இலக்க நிதி காைமத் வ 
(ெபா ப் க்கள்) சட்டம்: 17வ  பிாி  

 FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) ACT, NO. 3 OF 
2003 : SECTION 17  
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7. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනෙතහි 17 වැනි වගන්තිෙයහි (අ), (ආ), (ඇ) සහ (ඈ) 
උපවගන්තිවල දක්වා ඇති ෙතොරතුරු එතුමා ෙමම සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2003ஆம் ஆண் ன் 3ஆம் இலக்க நிதி காைமத் வ 
(ெபா ப் க்கள்) சட்டத்தின் 17வ  பிாிவின் (அ); (ஆ); 
(இ); மற் ம் (ஈ) உப பிாி களில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள தகவல்கைள  இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he submit to this House the 
information mentioned in Subsections (a), 
(b),(c) and (d) of Section 17 of the Fiscal 
Management (Responsibility) Act, No.3 of 
2003; 

(b) If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) ඔව්.  

 2015 පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාෙවහි අදාළ ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර ඇත. ෙමම 
වාර්තාව 2015 ජූලි 17 වැනි දින මහජනතාව ෙවත නිකුත් 
කර ඇති අතර, 2015 සැප්තැම්බර් 22 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  2003 වර්ෂෙය්දී රජය ඉදිරිපත් කළ ඉතාම 

වැදගත් පනතක් වන ෙමහි, 16. (1) වන උප වගන්තිෙය්  ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරුන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා මහ 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියම කරමින් පකාශනයක් ෙහෝ ආඥාවක් 
පසිද්ධ කර සති තුනක් ඇතුළත දී, රෙට් මුදල් තත්ත්වය පිළිබඳ ෙතොරුතුරු 
ඇතුළත් මැතිවරණ පූර්ව අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් මහජනයා 
ෙවත නිකුත් කිරීමට, මුදල් විෂයය භාර අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා විසින් කටයුතු ෙයදිය යුතු ය"   

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙවන්ෙන්, 
මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියම කරමින් පකාශනයක් ෙහෝ 
ආඥාවක් පසිද්ධ කර සති තුනක් ඇතුළත මහජනයාට එවැනි 
වාර්තාවක් නිකුත් කර පසිද්ධියට පත් කළා ද කියන එක සහ ඒ 
ෙකොයි විධියට ද කියන එකයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙල්කම්තුමා කියපු ආකාරයට fiscal policy එක යටෙත් 

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මහජනයාට ඉදිරිපත් කෙළේ පුවත්පත් දැන්වීමකින්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි පුවත් පත් මඟින් දැනුවත් කළා, ඒක නිකුත් කරලා 

තිෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඒක පසිද්ධ කරලා තිෙබනවා. 
සභාගත කරලාත් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි. මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 

පනෙත් 16.(2) උප වගන්තිෙය් ෙමෙසේ තිෙබනවා:  

"අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව පළමු වරට රැස්වූ දින සිට සති ෙදකක් තුළ දී (1) 
වන උපවගන්තිෙය් සඳහන් වාර්තාෙව් පිටපතක් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් 
තැබීමට අමාත්යවරයා විසින් කටයුතු ෙයදිය යුතු ය."  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනාධිපතිවරණයට පසුවත් අපි ඒක කළා. මහ ඡන්දයට 

පස්ෙසේත් අපි ඉදිරිපත් කළා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්ෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව, “පූර්ව මැතිවරණය“ කියන 

එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් මහා මැතිවරණයක් පැවැත්වීම.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැබෑ 

තත්ත්වය අනුව අගමැතිතුමා කිව්වා, ජනාධිපතිවරණයට 
පස්ෙසේදීත් ෙපන්වන්න, මහ ඡන්දයට පස්ෙසේත් ෙපන්වන්න 
කියලා. ඒ ෙදකම අපි කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමාෙගන් කරුණාකරලා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. මූල්ය 

කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 17.(1) උප වගන්තිෙය් ෙමෙසේ 
තිෙබනවා: 

"තත් කාලීන මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ පහත දැක්ෙවන ෙතොරතුරු, මැතිවරණ 
පූර්ව අයවැය තත්ත්වය පිළිබඳ සෑම වාර්තාවකම අන්තර්ගත විය යුතුය :-  

 (අ) ආදායම හා වියදම පිළිබඳ ඇසත්ෙම්න්තු; 

 (ආ) ආණ්ඩුෙව් ණය පිළිබඳ ඇසත්ෙම්න්තු; 

 (ඇ) එම ඇසත්ෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීෙම්දී උපෙයෝගී 
 ෙකොටගත් ආර්ථික හා ෙවනත් ආදාන; 

 (ඈ) මුදල් තත්ත්වය ෙකෙරහි සැලකිය යුතු ෙලස 
 බලපාන,  

 i. යම් පනතක් යටෙත් ආණ්ඩුව විසින් ෙදන ලද ඇපකර සහ 
මුක්තිදාන ඇතුළු අවිනිශ්චිත බැරකම් ; 

 ii ඉහත (අ) ෙඡ්දෙය් සඳහන් ඇස්තෙම්න්තුවල ඇතුළත් 
ෙනොකළ, ආණ්ඩුව විසින් වැය කරනු ලබන බවට පසිද්ධිෙය් 
පළ කරන ලද ෙයෝජනා ; 

 iii. ෙකරීෙගන යන අවසන් ෙනොවූ ආණ්ඩුෙව් පමන්තණ 

  වැනි පමාණිකෘත කළ අවදානම් පිළිබඳව, ........" 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හිතන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

හරියාකාරව දැනුවත් ෙවලා නැහැ කියලායි. ජනාධිපතිවරණයට 
පසුව, මහ ඡන්දයට ෙපර, මහ ඡන්දයට පසුව කියන ඒ අවස්ථා 
තුන සඳහා වූ වාර්තා තුනම මම ෙහට ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙමය 

පාර්ලිෙම්න්තුවට නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කරන්නට අපහසු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අදාළ පශ්නය විතරක් අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

මම සිංහල ද, ෙදමළ ද කියන පශ්නය ෙත්ෙරන්ෙන් නැති 
මන්තීවරෙයක් ෙම්. මම ඒ ගැන ස්ථාවර නිෙයෝග 19(11) යටෙත් 
කථා කරන්නම්. ඒ වාෙග් ෙදයක්වත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති ෙකෙනක් 
තමයි මෙගන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. ෙම් පශ්නය ඉවර වුණාට 
පස්ෙසේත් කියයි, ''මම ෙනොදැනයි කිව්ෙව්, කරුණාකර 
සමාෙවන්න'' කියලා.  ඒ වාෙග් පකාශ කරයි. මම ස්ථාවර නිෙයෝග 
19(11) යටෙත් ඒ ගැන කථා කරන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔබතුමා නියමිත දිනයට ඉදිරිපත් කෙළේ 

නැත්නම් මහජනතාවට ඉදිරිපත් කළා ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 
ෙම්, පනෙත් තිෙබන වගන්තියක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි අෙප් කාලය ඉතාමත්ම වැදගත් ගරු මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීමක්] අපි ෙම් වන විට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
සඳහා විනාඩි 50ක පමණ කාලයක් ගත කර තිෙබනවා.  ෙම් 
පශ්නය ඉක්මනට අවසන් කරන්නට අවශ්යයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අහන්ෙන් පනෙත් වගන්තියක් යටෙත් තිෙබන 

කාරණයක්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් වාෙග්, ජාතිවාදය අවුස්සන්නට හදන කාඩ්ෙබෝඩ් සිංහෙයෝ 

වාෙග් ඉන්න අය තමයි- [බාධා කිරීමක්] -ෙම්වා ෙපන්වන්න 
හදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙබොරලුෙගොඩ ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා උත්තර දීලා 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] You sit down.  උත්තර දීලා 
තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු, දැන් අපි හුඟක් කාලය ගත්තා ෙම් 

පශ්න සඳහා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(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)  
පශ්නය ඇහුවා, පිළිතුරු දුන්නා. අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. 

දැන් ඒ පශ්නය අවසන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක හරි. අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. [බාධා කිරීමක්] 

පශ්න අංක 8-13/'15 -(1) , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, 

31 (6) ස්ථාවර නිෙයෝගය ෙකෙරහි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"අධිකරණයක විනිශ්චයට භාජන ෙවමින් පවතින කරුණක් ගැන ෙහෝ 
දීමට නියමිත අධිකරණ තීරණයකට විෂය වන කරුණක් ගැන ෙහෝ 
පශ්නයක සඳහන් ෙනොවීය යුතුය." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 8ෙවනි පශ්නයට අදාළ කාරණය 
ෙම් වන විට විමර්ශනය වන කාරණයක් ෙනොෙවයි, 
මහාධිකරණෙය් ෙචෝදනා ෙගොනු කරලා මහාධිකරණෙය් නඩුවක් 
විමර්ශනය වන කාරණයක්. වංචා දූෂණ ගැන කථා කරනවාට 
අෙප් කිසි විෙරෝධයක් නැහැ. නමුත් ෙම් කරන කියාවන් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුකූල විය යුතුයි. අධිකරණ කියාදාමයට බාධා 
වන අයුරින් ෙම් පශ්න ෙනොවිමසිය යුතුයි කියන එකයි අෙප් 
ස්ථාවරය. ඒ ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන මම ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දී කිරට බළල්ලුත් සාක්කි. [බාධා කිරීමක්] එෙහම තමයි ෙම්වා 

සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පශ්න ෙයොමු 
කරලා තිෙබන්ෙන් අධිකරණ කියා මාර්ග ගැනීමට ෙපරයි. මහ 
ෙල්කම්තුමාත් පිළිගන්නවා ඇති, අපි ෙම්වා සැලකිය යුතු 
කාලයකට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්න බව. පිළිතුරු ලබා දීෙම්දී 
ගරු අමාත්යතුමාට ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නට පුළුවන්. 
ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් අපි ෙමහිදී ස්ථාවර නිෙයෝග 
පිළිබඳවත් සැලකිල්ලට ලක් කරන්නට ෙවනවා.  

ෙමොකද, මුළු අධිකරණ කියාවලියම කඩා වැටිලා තිෙබන 
ෙවලාවක්. මෙහස්තාත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව, ඉහළ 
උසාවිවලට ඉදිරිපත් කරනවා. මෙහස්තාත්ෙගන් ඇප ගන්ෙන් 
නැතිව ඉහළ උසාවියට ගිහින් ඇප ගන්නවා. ෙම් විධියට අධිකරණ 
පද්ධතියත් වංගු ගහන ෙවලාවක, අපි තව දුරටත් ඒ අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් විභාගයට ලක් ෙවමින් පවතින කරුණු සාකච්ඡා 
කිරීෙමන් වැළැක්විය යුතුද කියන කරුණ පිළිබඳව තීරණයකට ආ 
යුතුව තිෙබනවා. එෙහම ෙවන්න පුළුවන් අධිකරණ පද්ධතිය 
තමන්ෙග් කියා මාර්ග පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව  විනිවිද 
භාවයකින් යුතුව කටයුතු කරනවා නම්, -එවැනි කටයුතු කිරීමක් 
ඉතා පැහැදිලිව අධිකරණ පද්ධතිය තුළ හැසිෙරමින් තිෙබනවා 
නම්, වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරන්නත්; සාමාන්ය ගෙම් ෙකෙනකුට 
එක ආකාරයට දඬුවම් ෙදන්නත්; රුපියල් මිලියන 600ක් 
ෙහොරකම් කළ අය දවසක්වත් සිර ගත වන්ෙන් නැතිව 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැතිව ඇප ලබා ෙදන තත්ත්වයක් 
මතු ෙවනවා නම්,- ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳව මීට වඩා 
සැලකිලිමත් විය යුතු බව තමයි අෙප් අදහස වන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා කථා කරන්න. ෙම් ගැන වාද 

කිරීමක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
කිසිෙසේත්ම නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. මම කියන්ෙන් අෙප් 

ස්ථාවර නිෙයෝගවලට ගරු ෙනොකරමින් අධිකරණ පද්ධතිෙය් 
නීතිවලට ගරු කරනවා ද කියා විමර්ශනය කරන්න අප ලබන 
සුදුසුකම නම්, මුලින්ම අප ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කටයුතු කළ 

යුතු වීමයි. ස්ථාවර නිෙයෝගවල යම් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් අපි 
ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය කර ගනිමු. ඊට පසුව අපි 
අධිකරණය ගැන කථා කරමු.  

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

 
 

ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවය: සංඥා පද්ධතිය 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පවාහන  හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවෙය් සංඥා පද්ධතිය ෙම් වන 
විට අර්බුදයකට ලක් වී ඇති බවත්; 

 (ii) එම නිසා මගී ජනතාවෙග් ජීවිත අනතුරුදායක 
තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බවත්; 

 (iii) ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවෙය් 
නියුතු අනුර පුෂ්පකුමාර කසත්ුරි මහතා විසින් 
නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් සුළු මුදලකින් 
කියාත්මක කළ හැකි සාර්ථක දුම්රිය ආරක්ෂක 
පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇති බවත්;  

 (iv) එය ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවය සඳහා භාවිත කිරීමට 
නියමිතව තිබුණද ෙමෙතක් භාවිතයට ෙනොගැනීම 
ගැටලුවක්ව ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (iii) හි සඳහන් ආරක්ෂක පද්ධතිය 
කියාත්මක ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආරක්ෂක පද්ධතිය ෙහෝ ෙවනත් ආරක්ෂක 
පද්ධතියක් දුම්රිය ෙසේවයට එක් කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத ேசைவயின் சமிக்ைஞத் 
ெதாகுதி தற்ேபா  ெந க்க க்கு உள்ளாகி 

ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக பயணிகளின் வாழ்க்ைக 
ஆபத்தான நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத்தில் பணி 
யாற் ம் தி . அ ர ஷ்பகுமார கஸ் ாி  ந ன 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி சிறியெதா  
பணத்ெதாைகயில் ெசயற்ப த்தக்கூ யதான 
ெவற்றிகரமான ைகயிரத பா காப் க் க வித் 
ெதாகுதிெயான்ைற உ வாக்கி ள்ளார் 
என்பைத ம்; 
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 (iv) இதைன இலங்ைக ைகயிரத ேசைவக்கு 
பயன்ப த்த உத்ேதசமாயி ந்தேபாதி ம் 
இற்ைறவைர பயன்ப த்தப்படா ள்ளைம 
பிரச்சிைனயாக உள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
பா காப் க் க வித்ெதாகுதிைய நைட ைறப் 
ப த்தாதி ப்பதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பா காப் க் க வித்ெதாகுதிைய 
அல்ல  ேவேறேத ம் பா காப் க் க வித் 
ெதாகுதிெயான்ைற ைகயிரத ேசைவக்கு 
பயன்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the signal system of Sri Lanka Railways is 
faced with a crisis at present; 

 (ii) the lives of passengers are in jeopardy as a 
result; 

 (iii) Mr. Anura Pushpakumara Kasthuri, 
employed at Sri Lanka Railways, has 
invented a successful railway security 
system using modern technology and it 
requires a very small amount of money for 
implementation; and 

 (iv) an issue has arisen by the fact that the 
aforesaid system has not yet been 
implemented although it was supposed to 
be implemented in the Sri Lanka Railways? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not implementing the 
railway security system mentioned in (a)
(iii) above; 

 (ii) whether steps will be taken to incorporate 
the aforementioned railway security system 
or any other security system into the 
railway service; and 

 (iii) if so, of the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i.) දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය අර්බුදයකට ලක්ව 
ෙනොමැත. 

 (ii.) සංඥා පද්ධති ෙදෝෂ නිසා පසු ගිය වසර 50 තුළ 
ජනතාවෙග් ජීවිතවලට කිසිදු අනතුරක් සිදුව 
ෙනොමැත. 

     (iii.) අනුර පුෂ්පකුමාර කසත්ුරි මහතා දුම්රිය ආරක්ෂක 
පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ෙනොමැත. නමුත් ඒ 
මහතා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය සමඟ එක්ව දුම්රිය 
දත්ත ලබා ගැනීෙම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කර 
ඇත. 

 (iv.) එම පද්ධතිය ෙම් වන විට 

  - අත්හදා බැලීෙම් තත්ත්වයක පැවතීමද, 

  - පද්ධතිය පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීෙම්දී 
පවතින ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් නිසා ද, 

  - එම පද්ධතිෙය් ෙතොරතුරු නිරවද්යම බව සනාථ 
ෙනොවන බැවින් පැටලිලි සහගත තත්ත්වයක් මතු 
විය හැකි බැවින්ද, 

 දුම්රිය පාලන කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමක් සිදු 
ෙනොෙකෙර්. 

(ආ) (i.) ෙමම පද්ධතිය තවම අත්හදා බැලීෙම් තත්ත්වයක 
පැවතීම ද GPS තාක්ෂණෙයන් ලැෙබන දත්ත 
නිරවද්ය ෙනොවන බැවින් දුම්රිය ආරක්ෂක 
පද්ධතියක් ෙලස කියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් 
ෙනොමැත. 

 (ii.) දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය සහ දුම්රිය සන්නිෙව්දන 
කමයන් දැනට පවතින නමුත් ඒ සඳහා වඩා 
කාර්යක්ෂම හා නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරනු 
ලබන නව ආරක්ෂක පද්ධතීන් හඳුන්වා දීම 
කාෙලෝචිත බැවින් ඉදිරිෙය් දී පතිපාදන ලැෙබන 
පරිදි මුළු සංඥා පද්ධතියම නවීකරණය කිරීෙම් දී 
නව ආරක්ෂක පද්ධතියක් - Automatic Train 
Protection System - ඇති කිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත. 

 (iii.) 2018 වර්ෂෙය් දී එය කියාත්මක කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

දුම්රිය ආරක්ෂක පද්ධති,  ආරක්ෂිත දුම්රිය සංඥා සහ ඒ සඳහා 
අවශ්ය ෙග්ට්ටු සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් නව නිර්මාණකරුවන් 
විශාල වශෙයන් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරනවා.  

ෛවද්ය සරත් විමලසූරිය මහත්මයා මීට කලින් හිටපු පවාහන 
අමාත්යවරයාට කාරණයක් ඉදිරිපත් කළාම එතුමා ඒක හාස්යයට 
ලක් කළා. දැන් එතුමා එහා පැත්ෙත් සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
නව නිර්මාණකරුවන්ෙග් එවැනි ඉදිරිපත් කිරීම් අමාත්යාංශයට 
අවෙශෝෂණය කරෙගන ඒ ගැන විධිමත් හා ගැඹුරු පර්ෙය්ෂණයක් 
කර ලංකාෙව් නව නිර්මාණකරුවන්ෙග් නිර්මාණයන්ට ඉඩ 
ෙදන්න ඔබතුමාට දැක්මක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. නව නිර්මාණකරුවන් තමන්ෙග් නිර්මාණශීලි භාවෙයන් 

ෙම් පශ්න සඳහා විසඳුම් ලබා ෙදනවා නම් අපි ඒවා භාර ගැනීමට 

833 834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉතාම කැමැත්ෙතන් සිටිනවා. ෙද්ශීය තාක්ෂණය, ෙද්ශීය 
විද්යාඥයන්, ෙද්ශීය නිපැයුම්කරුවන් සහ ෙද්ශීය වශෙයන් කරනු 
ලබන එම කියාවන් අපි ඉතාම අගය කරමින් ඒ සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න සූදානමින් සිටිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

ඔබතුමාෙගන් අහනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා, පසු ගිය 
අවුරුදු 50 තුළ දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය සම්බන්ධ දුම්රිය අනතුරු සිදු 
වුෙණ් නැහැ කියා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් මරදාන දුම්රිය 
ස්ථානෙය් තිබුණු දුම්රිය එන්ජින් එකක් ස්වංකීයව පණගැන්විලා 
ෙමොරටුව දක්වා ගිය බව අපි දන්නවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙවල්ගම ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවාම එතුමා එතුමාෙග් එන්ජින් 

එකක් ගැන කියා ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අලව්ෙව්දී සිදු වුණු දුම්රිය ෙඛ්දවාචකය ගැනත් අපි දන්නවා. 
සමහර ෙවලාවට දුම්රිය මුහුණට මුහුණ ගැෙටනවා. සමහර 
ෙවලාවට දුම්රියක් ෙවනත්  දුම්රිය පස්ෙසන් ඇවිල්ලා ගැ ටිලා 
තිෙබනවා. ෙම් වෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි, 
හරි, ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 ඔබතුමා ඇමති ෙනෙමයි ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මෙග් නම කිව්වා. ඒ නිසයි නැඟිට්ෙට්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා පස්ෙසේ ඒ ගැන උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් ගරු පවාහන ඇමතිතුමා යටෙත් 

තිෙබන නිසා ෙමවැනි දුම්රිය අනතුරු සිදු ෙනොෙවන්නට ලබා දී 
තිෙබන උපෙදස් හා කමෙව්දයන් ෙමොනවාද කියා ඔබතුමාෙගන් 
මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එක තැනකින් පටන් අරෙගන 

ෙලෝකය වෙට්ම ගිහින් ආපහු එතැනටම එනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමතුමා ඇහුෙව් දුම්රිය සංඥා පද්ධති පිළිබඳවයි. නමුත් දැන් 
ෙමතුමා කිව්වා, "දුම්රියක් නිකම්ම ගියා." කියා. නිකම් යන 
දුම්රියක් සංඥා පද්ධතිෙයන් නවත්වන්න බැහැ ෙන්. ෙමොකද, ඒ 
දුම්රිය රියදුෙරක් නැතිව ස්වයං කියාකාරිත්වයකින් තමයි ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒකත් ෙම්කත් අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. 
සමහර අනතුරු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවා සංඥා පද්ධතිය 
හා සම්බන්ධ ඒවා ෙනොෙවයි, එක්ෙකෝ දුම්රිය රියැදුරන්ෙග් 
ෙනොසැලකිලිමත්කම සහ ෙවනත් කාරණා නිසයි එෙහම සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැම විටම ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව ගත යුතු පියවර ෙමොනවාද කියා කාලයක් තිස්ෙසේම ඉතා 
පැහැදිලිව දක්වා තිෙබනවා. නමුත් ෙබොෙහෝ විට ෙම් ආරක්ෂක 
පියවර කියාත්මක කිරීෙම්දී සමහර නිලධාරින්, එෙහම නැත්නම් 
සමහර රියදුරන් අතින් යම් යම් වැරදි සිදු ෙවනවා. දුම්රිය අනතුරු 
නැති රටක් නැහැ ෙන්. ඉන්දියාෙව් ෙකොපමණ දුම්රිය අනතුරු 
පමාණයක් සිදු ෙවනවාද? ඒ නිසා අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් 
උපරිම ෙලස ඔවුන් දැනුවත් කර, ඔවුන්ට තාක්ෂණය ලබා දීලා 
අනතුරු අවම කිරීෙම් කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්ය සෑම 
කාර්යයක්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කිරීමයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා මා ඇසූ පධාන පශ්නයට අදාළ ෙනොෙවයි කියා මඟ 

හරින්ෙන් නැතිව, ජාතික වශෙයන් වැදගත් කියා පිළිතුරක් ෙදයි 
කියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මා තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා. 

ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයිති මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොෙළේ වී ගබඩා කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා පකාශයක් කර තිබුණා. 
ඒක ආණ්ඩුව ගත්ත තීන්දුවක් මතයි කෙළේ. ඔබතුමා කියා තිබුණා 
ඒ ටික අයින් කර, නැවත පිරිසිදු කර -clean  කර- paint  කර 
ෙදන්න කියා. ඒ වියදම වී අෙළවි මණ්ඩලයද දරන්න ඕනෑ, 
නැතිනම් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඒක පිරිසිදු කර ගන්නවා 
ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා දැන් වර්ෂ 

ගණනාවක් තිස්ෙසේම පශ්න අහනවා. හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදාය හා පිළිෙවළ ඉෙගන ෙගන නැහැ. ෙමොකද, දුම්රිය සංඥා 
පද්ධතිය ගැන අහලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ වී ගබඩාව 
ගැන අහන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒකට උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පශ්න 

අංක 1ට පිළිතුර සභාගත කරනවාද? ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා.  

835 836 

[ගරු  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව: 
ඉදිරිපත් කිරීම 

ேதர்த க்கு ந்திய வர  ெசல  நிைலைம பற்றிய 
அறிக்ைக : சமர்ப்பித்தல் 

PRE-ELECTION BUDGETARY POSITION REPORT: 
PRESENTATION  

    3/’15 

1. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

     මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) (i) 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනෙතහි 16 වැනි වගන්තියට අනුව, පූර්ව 
මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද;  

 (ii) ඉහත 16 වැනි වගන්තිෙයහි නියමයන් ඉටු 
ෙනොකෙළේ නම්, එම තත්ත්වයට බලපෑ ෙහේතූන් 
කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත 16 වැනි වගන්තිෙයහි (2) උපවගන්තිෙයහි 
නියමයන් ඉටුකරනු ලබන  දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) (i) 2003ஆம் ஆண் ன் 03ஆம் இலக்க நிதி 
காைமத் வ (ெபா ப் க்கள்) சட்டத்தின் 

16வ  பிாிவின் ப , ேதர்த க்கு ந்திய வர  
ெசல  நிைலைம ெதாடர்பான அறிக்ைக இந்த 
சைபக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  16வ  பிாிவின் விதிகள் நிைறேவற்றப் 
படவில்ைலெயனில் அதற்கு ஏ வாயைமந்த 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  16வ  பிாிவின் (2வ  உப பிாிவின் 
விதிகள் நிைறேவற்றப்ப ம் திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Pre-Election Budgetary Position 
Report as per Section 16 of the Fiscal 
Management (Responsibility) Act, No. 3 of 
2003 was presented to this House; 

 (ii) if the Orders under the above Section 16 
were not adhered to, the reasons for that; 
and 

 (iii) the date on which the Orders of the 
subsection (2) of Section 16 will be met? 

(b) If not, why? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) 2015 සැප්තැම්බර් 22. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද අපි පශ්න සඳහා පැයකට වැඩිෙයන් ගත කර තිෙබනවා. 

සාමාන්යෙයන් පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීෙම්දීත්, පශ්න 
ඇසීෙම්දීත් සියලු ෙදනාෙගන්ම සහය මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) 

යටෙත් පශ්නයට පිළිතුර තිෙබනවා. පිළිතුර කියවන්නද, 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, කියවන්න. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත්යාංශ නිෙව්දන යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමාට කාලය 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු එක-  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන යටෙත් එය සඳහන්ව තිෙබනවා. 

 
 

"ඇවන්ට් ගාර්ඩ්"  ගනුෙදනුව : ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

"எவன்ற் கார்ட்" ெகா க்கல்வாங்கல் : 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  

"AVANT GARDE" DEAL: STATEMENT BY HON. 
PRIME MINISTER 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 52 (2) 

ව්යවස්ථාව පකාරව ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා විසින් තිවිධ හමුදාව 

837 838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හා රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති අෙනකුත් ආයතන 
හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල කටයුතු රාජ්ය ආරක්ෂක ඇමතිවරයාෙග් 
විධානයට යටත්ව ෙමෙහයවනු ලබයි. එෙසේම, 2009 අංක. 35 
දරන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානී පනෙත් 2 (2), 5 හා 7 (2) 
වගන්ති පකාරව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානී විසින් තම 
කාර්යයන් ඉටු කළ යුත්ෙත් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් විධානය, 
අධීක්ෂණය හා පාලනය යටෙත්ය. එෙසේම, ජනාධිපතිවරයාෙග් 
පධානත්වෙයන් රැස්ෙවන ආරක්ෂක මණ්ඩලය මඟින් ජාතික 
ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ සුවිෙශේෂී තීරණ ගනු ලැෙබ්. ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා ද ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගි වන අතර, 
එහිදී ගනු ලබන තීරණ කියාත්මක කිරීෙම් කාර්ය භාරය ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා ෙවත පැවෙර්.  

ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා පමණක් ෙනොව, ඕනෑම රජෙය් 
නිලධාරිෙයකු තමන්ට නීතිෙයන් පැවරී ඇති බලය ඉක්මවා 
කටයුතු කර ඇත්නම් එම නිලධාරියා සම්බන්ධෙයන් නිසි පියවර 
ගනු ලැෙබ්. 

(2) එවන් ගිවිසුමකට ඒ.එස.්පී. ලියනෙග් මහතා අත්සන් කර 
ඇති බවට අනාවරණය වන ලිය කියවිලි කිසිවක් දැනට 
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සතුව ෙනොමැත. 

(3) (i) ෙමම පාෙවන අවි ගබඩාව ජාත්යන්තර මුහුෙද් 
පවත්වා ෙගන යාම ආරක්ෂක අමාත්යවරයා විසින් 
අනුමත කර ඇති බව එවකට රාජ්ය ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම් ඩී.එම්.එස.්ඩී. ජයරත්නෙග් අංක: MOD/
UD/CS/FA/1 හා 2012.09.18 දිනැති ලිපිය මඟින් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් සභාපතිවරයා ෙවත 
දන්වා ඇත. නමුත් එම අවි ගබඩාව ගාලු වරාෙය් 
සථ්ානගත කිරීමට ලබා දුන් අනුමැතියට අදාළ 
ලියකියවිලි ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සතුව 
ෙනොමැත. ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය 
ලැබුණාය කියන ලිපිය ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මා 
සභාගත* කරනවා. 

 (ii) ෙමම ගිනි අවි සඳහා ශී ලංකා ජනරජය මඟින් 
බලපත නිකුත් කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iii) 2015.01.18 දින ෙපොලීසිය විසින් ෙමම පාෙවන 
අවි ගබඩාව වටලන ෙතක් ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත්ව සිටි බවක් නිරීක්ෂණය 
ෙනොෙව්. 

(4) ශී ලංකාෙව් සෑම ෙපෞද්ගලික ගිනි අවියක් සඳහාම ගිනි අවි 
ආඥාපනත යටෙත් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා විසින් නිකුත් 
කරනු ලබන ගිනි අවි බලපතයක් තිබිය යුතු ෙව්.  එම අවි 
අධීක්ෂණය කිරීමට ෙපොලීසියට බලතල ඇත.  

 ෙමම පාෙවන අවි ගබඩාෙව් අවි සඳහා ඇත්ෙත් එම අවි 
අයත් රටවලින් නිකුත් කරන ලද බලපත වන අතර, එම අවි 
නාවික හමුදාෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් බාර ගැනීම හා නිකුත් 
කිරීම සිදු කර ඇත. 

(5) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය සතු පා ෙවන අවි ගබඩාෙව් 
ගබඩා කර ඇති අවි නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන් අවසරයක් ලබා දීම සිදු කර ෙනොමැත. 
එබැවින් එම ආයුධ පමාණය ෙහෝ ඒවා කුමන රටවල ආයුධ 
ද යන්න ෙහෝ පිළිබඳව ලිය කියවිලි ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
සතුව ෙනොමැත. 

(6) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කරන ලද 
ලිඛිත ඉල්ලීමකට පිළිතුරක් වශෙයන් හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා වන බී.එම්.යූ.ඩී. බසන්ායක මහතා විසින් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනෙය් සභාපතිෙග් විෙද්ශ ගමන් 
තහනම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිරීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කර ඇතත්, 
මෙහසත්ාත්වරයාට ලිපියක් ඉදිරිපත් කර නැත. ෙමම 
නිරීක්ෂණෙය් සඳහන් වන්ෙන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමුදීය 
ෙසේවා ආරක්ෂක (පුද්ගලික) සමාගම සම්බන්ධෙයන් 
දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විමර්ශනයක් 
පැවැත්ෙවන බැවින් අදාළ විමර්ශන කටයුතුවලට බාධාවක් 
ෙනොවන ෙලස එම විෙද්ශ ගත වීම සිදු කළ යුතු බැවින් 
නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස ් අනුව කටයුතු කිරීම ෙයෝග්ය 
බවය. 

එහි පසු බිම පිළිබඳව අදාළ ලිපිවල සඳහන් කර තිෙබනවා. 
බී.එම්.යූ.ඩී. බසන්ායක මහත්මයා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 2015.03.08 
දිනැති ලිපිය යවා තිෙබන්ෙන් ඒ පසුබිම පදනම් කර ෙගනයි.  එම 
ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"01. ෙමම අමාත්යාංශෙය් ලිපි ෙගොනු පරීක්ෂා කිරීෙම්දී අනාවරණය වූෙය්, 
2013 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස ශී ලංකාෙව්, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
රාජ්ය නායක සමුළුව පැවැති (CHOGM) අවස්ථාෙව්දී එවකට                       
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා සහ නයිජීරියානු රජෙය් 
විෙද්ශ කටයුතු භාර අමාත්යතුමා සමඟ ෙදරට අතර ද්විපාර්ශ්වික 
සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික කතිකාවක් සඳහා වූ 
යාන්තණයක් ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කර ෙගන අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමකට අත්සන් කර ඇති බවයි. ෙමම අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් 5 
වගන්තිය යටෙත් අෙනකුත් කරුණු අතර, සමුදීය ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙදරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහෙයෝගිතාවයකටද එකඟ 
වී ඇත. තවද ෙමම අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් 5-2 උප ගන්තිය යටෙත් 
ෙමම යාන්තනය කුමන ෙහෝ අවස්ථාවක, අවශ්යතාවය පදනම් කර 
ෙගන ෙවනත් අංශ වලට ද විස්තීරණය කළ හැකි බව සඳහන් වී ඇත. 

02. ෙමම ෙදරට අතර අත්සන් කරන ලද අවෙබෝධතා ගිවිසුම පදනම් කර 
ෙගන, ඒකාබද්ධ සමුදීය සහෙයෝගිතාවය පිළිබඳ වැඩිදුරටත්, අධ්යනය 
කර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශී ලංකා රජෙය් පහත සඳහන් ෙජ්යේෂ්ඨ 
නිලධාරින්ෙගන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් 2014 ජුනි මස නයිජීරියානු 
රජෙය් සංචාරය කර ඇත. එම නිලධාරි කණ්ඩායමට ශී ලංකා රජෙය් 
බැඩ බලන විෙද්ශ කටයුතු ඇමති, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් මුහුදු 
ආරක්ෂක උපෙද්ශක, ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්, 
ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානී, යුද හමුදාපති, නාවික හමුදා මාණ්ඩලික 
පධානි, රාජ්ය බුද්ධි අංශ පධානී, හමුදා සම්බන්ධීකාරක නිලධාරි, 
රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගෙම් පධානි සමඟ ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සමුදීය 
ආරක්ෂක ෙසේවා (පුද්) සමාගෙම් සභාපති ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් 
සහභාගි වී ඇත. ෙම් සඳහා ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සමුදීය ෙසේවා (පුද්ගලික) 
සමාගම සහභාගි වී ඇත්ෙත් රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ 
ආයතනයක් වූ රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම සහ ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් 
සමුදීය ෙසේවා (පුද්ගලික) සමාගම සමග ඇති වී තිෙබන ඒකාබද්ධ 
වානිජ ගිවිසුම අනුව..." 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දරපු වියදම් ෙකොපමණද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
වියදම් ෙමතැන නැහැ. ඒ ගැන අහලා මම ඔබතුමාට දැනුම් 

ෙදන්නම්.  

එම ලිපිෙයහි 03 වන ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"ඉහත සංචාරෙයන් පසු ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සමුදීය ආරක්ෂක පුද්ගලික 
සමාගම විසින් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගෙම් නිර්ෙද්ශය සහිතව ශී  
ලංකා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය මත එවකට ශී ලංකාෙව් වැඩ 
බලන විෙද්ශ කටයුතු ඇමති විසින් නයිජීරියානු ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
ෙවත තිවිධ හමුදාවන්ෙග් පුහුණුවීම් සඳහා නයිජීරියානු රජය ෙවත 
ව්යාපෘති වාර්තා 03ක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මීට අමතරව ශී ලංකාෙව් නාවික 

839 840 

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

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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හමුදාපති විසින් නයිජීරියානු නාවික හමුදා පධානීන් සමග එකඟ වූ පරිදි 
ඒකාබද්ධ සමුදීය ආරක්ෂක කටයුතු සහ නාවික හමුදාව විසින් නිෂ්පාදනය 
කරන අධිෙව්ගී පවාහන යාතා සැපයීම සහ නයිජීරියානු නාවික භටයින් 
පුහුණු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සමුදීය ෙසේවා (පුද්ගලික) 
සමාගම සහ නයිජීරියානු නාවික හමුදාව සමග ගිවිසුම් ෙදකකට එළඹ 
ඇත."  

වසර 05ක කාලය තුළ රැකියා අවස්ථා 25,000ක් ඇති 
කිරීමටත්, විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,000 
දක්වා ඉහළ නැංවීමටත් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිබුණා. 
එම ලිපිෙය් 05 වන ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

".... ෙදරට අතර ඇතිවූ අවෙබෝධතා ගිවිසුම් සහ පසුව සිදුවූ 
රාජ්යතාන්තික සාකච්ඡාවන් ෙහේතුෙවන් ඉහත සඳහන් ගිවිසුම් 
කඩිනමින් කියාත්මක කිරීම රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම සහ 
ඒකාබද්ධ ගිවිසුමකට එළඹ ඇති ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සමුදීය ෙසේවා 
(පුද්ගලික) සමාගෙම් පූර්ණ වගකීම ෙව්." 

ඒ සමාගෙම් වගකීම නිසා නීතිපතිතුමාෙග් අනුමැතිය 
ඇතිව තමයි එතැන පැවැති ගිවිසුම අනුව ෙකටි කාලයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුණා නම් එෙහම එකක් එතුමා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ.   

 

(7) දැනටමත් කියාත්මක වන විමර්ශන වාර්තා ලැබුණු පසු 
සුදුසු කියා මාර්ග ගනු ලැෙබ්.  

 දැනට CID එකත් ඒ ගැන විභාග කරෙගන යනවා.  

(8) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිපතිතුමාට මැදිහත් වීම් ෙහෝ බලපෑම් සිදු කර ෙනොමැත. 
නීතිපතිතුමා විසින් කිසි අවසථ්ාවක එකී ආකාරෙයන් 
අපරාධ ෙචෝදනා යටපත් කර ෙනොමැති අතර එතුමා විසින් 
2015 ජුනි මස 17, 2015 ජූලි මස 14 හා 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
06 දිනැති උපෙදස ් ලිපි මඟින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් විමර්ශන කටයුතු කර ෙගන යන 
ෙලස ෙපොලීසියට උපෙදස ්දී ඇත. ෙම් ඇමුණුම් සියල්ලම 
මා සභාගත* කරනවා. නීතිපතිතුමා කිසි විටක අදාළ නඩුව 
ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ෙලස ෙහෝ විමර්ශන කටයුතු අවසන් 
කරන ෙලස උපෙදස ් දී ෙනොමැත. විමර්ශන කටයුතු 
තවදුරටත් කරන ෙලස පැහැදිලිවම උපෙදස ් දී ඇති 
බැවින්ද, අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් දැනටමත් දූෂණ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් සහ 
ෙපොලීසිය විසින් 2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කළ හැකි ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ විමර්ශනයක් කර ෙගන යන බැවින්ද 
ෙම් වන විට ඉදිරිපත්ව ඇති කරුණු මත ඊට පිටසත්ර තවත් 
විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට අවශ්යතාවක් ෙනොමැත. 

(9) මුහුදු ආරක්ෂක නිලධාරින්හට අවශ්ය පුහුණු වැඩසටහන් 
පැවැත්වීමට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මඟින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

(10) ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙපෞද්ගලික සමාගමක් වන අතර 
එම සමාගෙම් වියදම් සහ පරිත්යාග ලබා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා රජය සතුව ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් යම් වරදක් සිදු කර ඇත්ද 
යන්න පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
විමර්ශනය කරමින් පවතී. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ෙවත ෙගවන්න තිෙබන මුදල 

ෙකොපමණද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ මුදල් පමාණය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමාව 

දැනුවත් කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාචික පශ්න 

අසන අවස්ථාෙව්දීත් අපට දැන ගන්න ලැබුණා, ශී ලංකා සුරැකුම් 
පත් සහ  විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙවන්  මුදල් ලබා ගත්ත 
ආයතනෙය්ත් අධ්යක්ෂවරයකු හැටියට ෙම් ෙසේනාධිපති කියන 
පුද්ගලයා කටයුතු කරමින් සිටින බව. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුණු යටි ගනුෙදනු ෙපෙළේ  පධාන ෙකනකු බවට ෙමොහු පත් වී 
තිෙබන බව හරිම පැහැදිලියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පසු, ෙම් 
මෑත කාලෙය්ත් ජාත්යන්තර මුහුෙද් රඳවා ගත යුතු අවි ආයුධ 
ගබඩාවක් -අවි නැවක්- ලංකා මුහුදු සීමාවට කිසිදු අවසරයකින් 
ෙතොරව පැමිණ තිෙබනවා. නාවික හමුදාව විසින් ඒක අත්අඩංගුවට 
අරෙගනත් තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මෙහේසත්ාත් අධිකරණයට නීතිපතිවරයා 
විසින් වාර්තා කර තිබුෙණ්, ''දැන් ෙම් පිළිබඳ අපරාධ නඩුවක් 
පවත්වා ෙගන යන්න ඉඩ කඩ නැහැ. ඒ නිසා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් ෙහෝ මුදල් 
විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් පමණක් මුල්ය 
වංචාවක් පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදු කරන්න'' කියලායි. ඒක තමයි 
නීතිපතිවරයා කියලා තිබුෙණ්. නීතිපතිවරයා මුළුමනින්ම ෙමහි 
"අපරාධමය වරද" කියන එක හඟවලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමනි 
ඔබතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමා මුලසුන දරපු සාකච්ඡාවකදී 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වසන්ත නවරත්න 
බණ්ඩාර මැතිතුමා පකාශ කළා, ෙම් පිළිබඳව ගිනි අවි ආඥාපනත 
යටෙත්ත්, පුපුරන දව්ය ආඥාපනත යටෙත්ත් සහ තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්ත් අපරාධ නඩුවක් පවරන්න පුළුවන් 
කියලා. මට මතකයි, එතෙකොට ගරු මංගල සමරවීර අමාත්යවරයා 
කිව්වා, ''තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු පවරන්න 
එපා'' කියලා. ෙමොකද, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත පිළිබඳව 
ඔවුන් තුළ තිෙබන ෙද්ශපාලන අදහස නිසා. නමුත් අෙනක් පනත් 
ෙදකම යටෙත් නඩු පවරන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා මුලසුන 
දරපු සාකච්ඡාවකදී තමයි කිව්ෙව්. එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
අවස්ථාවක තමයි නීතිපතිවරයා වාර්තා කරන්ෙන්, ''ෙම් කරුණ 
ගැන අපරාධමය නඩුවක් පවරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මුදල් 
විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්විය යුතුයි'' කියලා. ඒ නිසා නීතිපතිවරයා ෙමතැනදී යම් මඟ 
හැරීමක් කර තිෙබනවා ඉතා පැහැදිලිව. ඒ නිසා ෙම් කාරණය ඉතා 
බරපතළයි.   

එක්තරා අමාත්යවරයකු කියා තිබුණා වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් 
වංචා, දූෂණ පිළිබඳව ලිට්මස ් පරීක්ෂාව ෙම්කයි කියලා. වංචා 
දූෂකයන්ට දඬුවම් ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව සූදානම් ද, නැද්ද කියලා 
පරීක්ෂා කරන ගනු ෙදනුව ෙම්කයි කිව්වා. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, පළමු ෙකොටම මා කැමැතියි ෙම් පිළිබඳ පූර්ණ 
විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන්න. ඒ විවාදෙයන් 
ෙහළිදරවු වන කරුණු අනුව පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිහිටුවීම සඳහාත් මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලකයන්ට ෙහෝ, නිලධාරින්ට ෙහෝ, අධිකරණයට ෙහෝ කිසි 
ෙසේත්ම යටපත් කළ ෙනොහැකි බරපතළම, අපරාධමය මුල්ය ගනු 
ෙදනුව ෙම්කයි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් අප සිටිනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔක්ෙතෝබර් 20 වැනි දා එවලා තිෙබන 
ලිපිය අනුව, ෙම් ෙනෞකාෙව් තිෙබන ආයුධ සියල්ල පිළිබඳව 
දැනට පරීක්ෂණයක් කරෙගන යනවා. නාවික හමුදාෙව් අයෙගන්ද 
සාක්ෂි අරෙගන තිෙබනවා. 

මන්තීතුමා සඳහන් කළ අෙනක් කාරණය ගැන කියනවා නම්, 
ඒ පිළිබඳව නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරෙයක් තමන්ෙග් 
අදහස් අපට දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ෙසොලිසිටර් ජනරාල්තුමා 
ඊට වඩා හාත්පසින් ෙවනස් මතයක් පකාශ කළා. ඉතින්, නිෙයෝජ්ය 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල්තුමාෙග්ත්, ෙසොලිසිටර් ජනරාල්තුමාෙග්ත් මත 
ෙදකක් තිබුණ නිසා මම එදා නීතිපතිතුමාට කිව්වා,  
"කරුණාකරලා ෙම් ගැන සලකා බලා  ඔෙබ් උපෙදස් ෙදන්න" 
කියලා. ෙම් ෙදෙදනාෙග්ම උපෙදස් දිහා බලලා එතුමා අන්තිම 
තීරණය දුන්නා. නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් ජනරාල් වාෙග්ම, 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල් ද  උපෙදස් දීලා තිබුණා. ඒවා ෙමොනවාද 
කියලා  බලලා, ඒ ගැන තීරණය කරලා වාර්තා කරන්න කියලායි 
මම එදා නීතිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කෙළේ.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදයක් සම්බන්ධෙයන් ෙහට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ රැස්වීෙම්දී තීරණය කරමු.    

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

ජනරාල්වරයාත් අතර මතවාදී ගැටුමක් ඇති වුණා. ඒක හරි. 
හැබැයි, සුහද ගම්ලත් ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයාම  ජනාධිපතිවරයා 
මුණ ගැසී පකාශ කළා - මම ඉතා වගකීෙමන් ෙම් කියන්ෙන්-  
"ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව පිළිබඳව හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
අත්අඩංගුවට ගත හැකියි.  අත් අඩංගුවට ගත යුතුද?" කියලා.  සුහද 
ගම්ලත් තමයි එෙහම ඇහුෙව්. අගමැතිතුමාත් සිටි සාකච්ඡාෙව්දීම 
මම සුහද ගම්ලත් මහත්මයාෙගන් ඇහුවා, "ඔබ 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් ෙමෙසේ විමසා සිටියා ෙන්ද?" කියලා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙකොෙහේදිද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්නම්.  අගාමාත්යතුමාත් සිටි සාකච්ඡාෙව්දී. [බාධා 

කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. සුහද ගම්ලත් ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල්වරයා ගිහින් ජනාධිපතිවරයාෙගන් විමසුවා, "ෙම් පිළිබඳව 
හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා අත්අඩංගුවට ගත හැකියි; ගන්නද?" 

කියලා.  අගාමාත්යවරයා සිටි සාකච්ඡාෙව්දී නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල් වසන්ත බණ්ඩාරෙග් මතයට එෙරහි මතයක් සුහද 
ගම්ලත් මහත්මයා කිව්වා. ඒ කියපු අවස්ථාෙව්දී මම සුහද 
ගම්ලත්ෙගන් ඇහුවා, "ඔබ දැන් ෙමෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
ඔබ මීට ෙපර ජනාධිපතිවරයාෙගන් විමසා  තිෙබනවා, 'හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙම් පිළිබඳව අත්අඩංගුවට ගත හැකියි; 
ගත යුතුද' කියලා.  එෙහම  විමසපු ඔබ දැන් වසන්ත බණ්ඩාර 
මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ  තර්කයට පතිතර්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා. එතෙකොට ඔහු කිව්ෙව් ෙමොකක්ද 
දන්නවාද? "ඒ ෙමොෙහොෙත් පරීක්ෂණ අනුව අත්අඩංගුවට ගත 
හැකිව තිබුණා"  කියන එකයි.  මම ඇහුවා, "එෙහම නම් ඒ 
ෙවලාෙව් අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?" කියලා. 
අගමැතිතුමාත් හිටපු සාකච්ඡාෙව්දී ෙන් එෙහම කිව්ෙව්.  ඒ නිසා 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයාත්, නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල්වරයාත් ෙදෙදනා අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. හැබැයි,  ඒ 
ගැටුම ඇති වුෙණ් අවසන් සාකච්ඡාෙව්දී. පළමු සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා  ජනාධිපතිවරයාට  දන්වා සිටියා, "හිටපු  
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙම් පිළිබඳව අත්අඩංගුවට ගත හැකියි" 
කියලා. ඒ මතෙය් හිටපු ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා හිටි හැටිෙය් 
ෙවනත් අදහසක් මතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි අපට 
පැන නඟින පශ්නය.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ විවාදයක් කරගන්ෙන් නැතිව 

අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි පැයකුත් විනාඩි 
පහෙළොවක් ගත කර තිෙබනවා.  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත ගැටුමක් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් 

අහන්ෙන්. ගාල්ෙල් වුණු සිදුවීමක් ගැන කථා ෙවද්දී, ගාල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට කරුණු 
ෙදකක් පිළිබඳව ෙකටිෙයන් දැන ගැනීමට අවශ්යයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ෙම් ගැන ෙවනම කථා කරමු. දැන් පැයයි, විනාඩි 

පහෙළොවක් ගිහින් තිෙබනවා. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සිද්ධි නැහැ. 

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවයි, "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" සමාගමයි, 
නයිජීරියාව  ගැනයි. සමහර ඒවා ගාල්ෙල් ෙවන්න ඇති. සමහර 
ඒවා කෑගල්ෙල් ෙවන්න ඇති. ඒක මට අදාළ නැහැ. සමස්තයක් 
වශෙයන් ඒ සිද්ධිය ගැනයි මම පිළිතුරු දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සිද්ධිය ගැන දැන් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පශ්නයක් ඇහුවා. 
මම ඒකට පිළිතුරු දුන්නා.  

මට තව එක කාරණයයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල් හා නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර් ජනරාල් මා ඉදිරිපිටදී මත 
ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ර ෙට් නීතිය ගැන 
ආණ්ඩුවට උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ නීතිපතිතුමායි. ඒ අනුව 
නීතිපතිතුමා තමයි උපෙදස් දුන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් සභාෙව්ත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෙනක් 
අත්සන් කරන්න ඕනෑ ඒවා අනික් හැම එක්ෙකනාම අත්සන් 
කරන  එක.  ෙම් සභාෙව් කාර්යයන්වලටත් අත්සන් කරන්න 

843 844 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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නීතිපතිට පැවරී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පනත් ෙකටුම්පත්වලට. 
ඒත් දැන් අපට ඒ සඳහා එවන්ෙන් සාමාන්ය රජෙය් නීතිඥෙයක්.  
එෙහම පශ්නත් තිෙබනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
පශ්නය ඇහුවා. මම පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවා ටික පක්ෂ 
නායකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ෙම් සිද්ධිය වුණු 
තැන ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් නයිජීරියාෙව් මිනිස්සුත් 
ඇවිල්ලා ෙමතැන කථා කරයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට දැන් පිළිතුරක් දුන්නා. අපට 

ෙම් ගැන වාදයක් කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. අදට නියමිත පධාන 
කටයුතුවලට යන්න ඕනෑ.   

 මීළඟට, ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම්. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] අපි පක්ෂ නායකයන්ට 
ඉදිරිපත් කරලා ගන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට දැනගන්න අවශ්යයි සිද්ධියට 

සම්බන්ධ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරයා කවුද කියලා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එක ෙදයක් දන්නවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරු 

ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාවට ඉඩ ෙදන්න, මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමනි. 

[බාධා කිරීම්]  

  
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඇමතිකම් ඉල්ලා  

ෙනොලැබුණු අයත් ඉන්නවා.  ඇමතිකම් ෙදන්න ගිහිල්ලා 
පතික්ෙෂේප කරපු අයත් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් තුනම,- [බාධා 
කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා ඇමතිකම් කරන අය. ඇමතිකම් 

ඉල්ලලා ෙනොලැබුණු අයත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා. 
ඇමතිකමක් ෙදනවා කියලා පතික්ෙෂේප කරපු අයත් ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා.[බාධා කිරීම්]  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! [බාධා කිරීම්] ගරු මනූෂ නානායක්කාර 

මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  සභාෙව් වැඩ කටයුතු  
තිෙබනවා.  ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග්  ෙපෞද්ගලික 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම  කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்கவின  
ெசாந்த விளக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. RAVI 
KARUNANAYAKE 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 19(11) යටෙත් මා 

ෙමම ෙපෞද්ගලිකව කරුණු පැහැදිලි කිරීම කරනවා. ඊෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදය සිදු වන අවස්ථාෙව් දී මාෙග් මිත ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටි 
අවස්ථාවක යම් පකාශයක් කර තිෙබනවා. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු  
විවාද දැන් සජීවීව විකාශය වන  බව මතක තබා ගත යුතුයි. එෙසේ 
ෙමම විවාද සජීවීව විකාශය වන අවස්ථාෙව් දී එතුමා ඊෙය්  කළ 
පකාශය ගැන මම ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. එතුමා කිව්වා, 
"...මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
සභානායකතුමාටත් මා ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් එම නම් මුදණය කරලා 
තිෙබන බව. එහි ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් පත් වුණු 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් යටෙත් 'ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ; 
ගුණවර්ධන, බන්දුල.' යනාදී වශෙයන් නම් සඳහන් කර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් නම තිෙබන්ෙනත් 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් ගෙන්ෂන් යනුෙවනුයි. එෙහම 
ෙනොෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ එම හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙහට 
ෙගනැල්ලා ෙපන්නුෙවොත් මම ෙම් මන්තී ධූරෙයන් ඉල්ලා අස් 
ෙවනවා කියන එක තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි." 
කියලා. ඊට පසුව එතුමා ඊෙය් සවස මම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
අවස්ථාෙව් ලැජ්ජා නැතිව කියනවා "ගරු කථානායකතුමනි, මා 
ෙම් විවාදයට සහභාගී ෙවමින් ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාෙග් නම සඳහන් කිරීෙම්දී 'රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් ගෙන්ෂන් 
එම්. කරුණානායක' යනුෙවන් සඳහන් කළා. මා දැන් හැන්සාඩ් 
වාර්තාව ෙගන්වලා බැලුවා. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් "රවි 
කරුණානායක, සන්ෙඩ්ස්" යනුෙවනුයි. "ගෙන්ෂන්, එම්." 
යනුෙවන් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ගෙන්ෂන් 
මන්තීතුමාෙග් නමයි. එතුමාෙග් නම කියැවීෙම්දී සිදු වුණු පැටලීම 
සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා. 
එතුමා එය පිළිගන්නවා" කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී ෙමතුමාට මා  මතක් කරන්න කැමැතියි, අවුරුදු විසි ගණනක් 
තිස්ෙසේ ෙබොෙහොම මිතශීලීව කළ ෙද්ශපාලන ගනුෙදනු  පිළිබඳව. 
ෙමතුමාෙග් ෙම් හැසිරීම ගැන මා පුදුම වනවා. ඉස්ෙසල්ලාම එතුමා 
රුපියල් 2,500කින් ජනතාවට කවන්න හැදුවා. පසුගිය ආණ්ඩුව 
තුළ මට අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙද්ශපාලනය තුළින් හිරිහැර කළා. 
රාජ් රාජරත්නම්ෙග් මුදල් ෙගනාවා කියලා කිව්වා. එය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිවැරදි කළාට පසුවත් කිව්වා, "රවි 
කරුණානායකෙග් ගිණුමට මුදල් ආවා" කියලා. මම කිව්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"එෙහම තඹ ශතයක්වත් මෙග් ගිණුමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම් 
කියන්න" කියලා. ඊළඟට විවාදයක් තිෙබන අවස්ථාක එතුමා 
කිව්වා, "අෙන් මට කනගාටුයි, මම දැනෙගන සිටිෙය් එෙහම 
ෙදයක් සිදුවුණා කියලායි" කියා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඊෙය් සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් මටත් කථා කරලා කිව්වා, එතුමාෙග් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, මට අවශ්ය නැහැ. ඊළඟට කිව්වා, මා වාණිජ හා 

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු 
කාලෙය්  පීමා ආයතනය සමඟ  ගිවිසුම අත්සන් කළා කියලා. ඒ 
කිව්ෙව්, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා අත්සන් කරපු ෙදයක් ගැන. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙම් වාෙග් ෙනොෙයක් ෙචෝදනා අපට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අනුර බණ්ඩාරනායක, ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් මෙග් මිතයා ඒ වාෙග් ෙද්වල් කිව්වා. ඒවාට සමාව 
ෙදන්න අපිට  පුළුවන්. මා එක ඉල්ලීමක් කරනවා. මම එතුමාෙග් 
ඒ අභිෙයෝගය බාරගන්නවා. කරුණාකරලා ඉල්ලා අස්ෙවන්න.  
[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ආර්ථික විද්යාව ගැන අහිංසක 

ෙගෝලයන්ට ටියුෂන් ෙදමින් ඔවුන් දැනුවත් කරන ෙකෙනක්. 
එතුමා කියන ෙද් කරන මන්තීවරයකු නම් කරුණාකර කියපු ෙද් 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ - [බාධා 

කිරීම්] පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මන්තීවරුන්ට  අපහාස වන 
වචන එනම් "අහිකුණ්ඨකෙයෝ"  "අයිෙසේ" වාෙග්  විවිධ  වචන 
කියා තිෙබනවා. නමුත් අපි කවදාවත් එෙහම අපහාස කිරීෙම් 
ෙච්තනාවකින් ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
සිංහෙලන් තිෙබන ආකාරයයි, ඉංගීසිෙයන් තිෙබන ආකාරයයි 
ෙදවිධියකටයි තිබුෙණ්. ඒ අනුව සිංහෙලන් තිබුණු ආකාරයට මා 
එම වැරැද්ද ඒ ෙවලාෙව්දීම නිවැරදි කළා. මනුස්සකෙම් වැදගත් 
මූලධර්මයට අනුව අපි  යම් ෙදයක් නිවැරදි කරලා සමාෙවන්න 
කියපුවාම -[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒක ඒ 
ෙවලාෙව්ම ඔබතුමාට කියලා නිවැරදි කළා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්.  එතුමා ඒ කාරණය මට කිව්වා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ 

අවස්ථාව ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමා අපි දැන් සභාෙව් 
වැඩ කටයුතු කරමු. [බාධා කිරීම්]  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ කාරණය වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 

හැකියි. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැරැදීමකින් ෙමතුමාෙග් නම රවි 

ගණනාත් කියලා තිබුණා නම් ඒක ගන්නවාද? එෙහම නැතිව 
ගෙන්ෂන් කියලා තිබුණු නිසා ද ගත්ෙත්? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට,  අද දින පධාන කටයුතු.  ගරු සභානායකතුමා, - 

[බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතැන ෙද්ශපාලන කුහකකමක් තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 

රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව කෙළේ. ඒ නිසා තමයි ෙම් අය කාඩ්ෙබෝඩ් 
වීරෙයෝ ෙවන්න හදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මට ෙම් ගැන 
කථා කරන්න අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා. සජීවි විකාශය ආරම්භ 
කරන්න යනෙකොට අපි කිව්වා, ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් අෙප් 
ෙම් සජීවි විකාශයට බාධා ඇති කරයි කියලා. ෙම් සිදු වුණු ෙද් 
ගැන මට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම්වා ඉදිරිෙය් දී ෙනොෙවන්න 
අපි කියා කරන්න ඕනෑ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉදිරියට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙනොෙවන්න අපි කියා කරමු. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඒක මදි, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම 

නැත්නම් ෙමතැන පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම්වා නිවැරදි කෙළේ නැති 
 වුෙණොත් මින් පසුව හැම ෙදනාම ෙම් විධියට  කියා කරයි. අපට 
ආත්ම ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. 

 
 ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් 

පකාශය කරන ෙවලාෙව් මම නැඟිටලා කිව්වා, ෙම් පකාශය 
කරන්න එපා කියලා. [බාධා කිරීමක්] මා ඔබතුමාට ඒ ෙවලාෙව්ම 
කිව්වා, "ඔබතුමා කරන පකාශය  වැරැදියි, එතුමාට අපහාස 
කරන්න එපා" කියලා. ඔබතුමා පුන පුනා කිව්වා, "මම කියන එක 
ඇත්ත" කියලා.  

847 848 

[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන්  අපි පධාන කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කෙතෝලික. ම ෙග් ෙනෝනා මුස්ලිම් මැෙල් ජාතික 

කාන්තාවක්.  මෙග් ව්යාපාර ෙලෝකෙය් හිටපු කට්ටිය ෙදමළ අය. 
ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම ශී ලංකා අනන්යතාව රකින 
පුද්ගලෙයක්. නමුත් ෙම් කරන ෙද්ශපාලන කුහකකම නිසාම 
ඔබතුමා කරුණාකරලා ඉල්ලා අස් ෙවන්න. නැත්නම් රටට 
කියන්න, "මම හැම ෙවලාෙව්ම වැරැදි කරන මන්තීවරෙයක්, මම 
කියන ෙද් විශ්වාස කරන්න එපා. ෙද්ශපාලනෙය් දී මම උෙද් 
කියන ෙද් ෙනොෙවයි රෑ කරන්ෙන්" කියලා. අන්න ඒක රටට 
ෙපන්වා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩුව ෙම් වාෙග් අමාරු 
තත්ත්වයක ෙගනි යන ෙකොට ෙහට නැඟිටලා කිව්ෙවොත් 
උද්ධමනය සියයට 300යි කියලා මිනිසුන් බලාවි, ෙම් ෙමොනවාද 
කියන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම සඳහන් කළා, අපි වගකීෙමන් යුතුව හැසිරිය යුතුයි කියලා. 

අපි ඉදිරිෙය් දී ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ඇති ෙනොෙවන්න කියා කරමු.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම්යශීලිභාවෙය්ත් සීමාවක් 

තිෙබනවා. හතර වතාවක් ම ෙග් ගිණුම්වලට සල්ලි ආවාය කියලා 
කිව්වත් මම එතුමාට සමාව දුන්නා. රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා කරපු  ෙද් 
මම කළා කිව්වාම මම ඒකටත් සමාව දුන්නා. ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම් පළමුවැනි වතාව ෙනොෙවයි. ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකුත් ෙම් වාෙග් අවස්ථා පාවිච්චි කළා. ෙම්ක 
අෙප් ෙද්ශපාලන ගමනට කරන බාධාවක්.  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  එතුමාත් පැහැදිලි කළා, ඔබතුමාත් පැහැදිලි කිරීමක් 

කළා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන්  

පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මන්තීවරයකු ෙමතැන ඕනෑම පචයක් 

කියලා, - එෙහම නැත්නම් ඉල්ලා අස් ෙවනවා කියලා කිව්වාට 
පසුව ඒක කියාත්මක කරන්න ආත්ම ෙගෞරවයක් නැද්ද?  [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඒ පකාශය නිවැරැදි කළා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නිවැරැදි කෙළේ පැය ෙදකකට පසුවයි. මම නැති 

ෙවලාෙව් කිව්ෙව්. නමුත් ඊට පසේසේ මම ඒ කාරණය දැන ගත්තා. 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත්, කරුණාරත්න 
මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම්  වාර්තාෙව් එය ෙපන්වලා 
තිෙබනවා. කරුණාකරලා කියපු ෙද් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, "මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා" කියලා කිව්ෙව් එම පකාශය 
කළාට පසුවයි. ඔබතුමා හැම ෙවලාෙව්ම වැරැදි කරන 
මන්තීවරයකු බවට දැන් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ෙම් 
වැරැද්දවත් නිවැරැදි කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පකාශය අනුව නම් එතුමා 

දැන් ඉල්ලා අස් විය යුතුයි. ඊෙය් කරපු පකාශය අනුව now you 
have resigned.   You must leave the House now. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඒ පකාශය නිවැරැදි කළා. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින කරන්න සභාෙව් වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]  මට කථා කරන්න 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, according to the statement made by the 

Hon. Bandula Gunawardane yesterday, he is no longer a 
Member of Parliament, he should leave the Chamber.-
[Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
He said that -[Interruption.] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බඩු ෙහොරකම් කරපු ෙකනා ඉල්ලා අස් ෙවලාද? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා, අපි ෙම් පශ්නය ෙමතැනින් 

අවසන් කරමු. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, even for a short time, he must leave the Chamber.-

[Interruption.] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් ඒ පශ්නය ඉවර කරමු. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා.  
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
සභානායක කියන්ෙන්, කථානායකද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  - [Uproar]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, there is a stranger in the House. -[Uproar]  
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
සභානායක කියන්ෙන්, කථානායකද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒක 

කරන්න බැහැ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමුත්ෙතක් ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. අවස්ථාවක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඉඳ ගන්න. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආත්ම ගරුත්වයක් තිෙබනවා නම් මන්තීතුමා එළියට යන්න. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] මන්තීතුමා, එළියට බහින්න.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොරුකාරයා. එළියට බහින්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමා එළියට යන්න ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! සභාෙව් කටයුතුවලට බාධා කරන්න එපා. We 

need to move on to the next Item. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පධාන 
කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු 
සභානායකතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] Order, please! Now, we will 
go ahead with the day’s Business. -[Uproar] වාඩි ෙවන්න. 
ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩි 
ෙවන්න.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි! යන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
We will go ahead with the day’s Business. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] ගරු සභාෙව් වැඩකටයුතු කර ෙගන යන්න 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] Order, please!  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාට එළියට යන්න කියන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. [බාධා කිරීම්] 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා, පධාන කටයුතු. [බාධා කිරීම්] 
Go ahead!  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්- [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි,- 

[බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! [ෙඝෝෂා කිරීම්] රැස්වීෙම් කටයුතු අත් 

හිටුවන්න වනවා. ඔබතුමන්ලා සහාය ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභාෙව් වැඩකටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඔබතුමන්ලා සහාය 
ෙදනවාද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
කථා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 
අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ඒක ඉවරයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් ඒක 
ඉවරයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමා  ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. එළියට බහින්න. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු විනාඩි 5කට අත් 

හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 
2.40ට නැවත පවත්වන ලදී. 

 அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 2.40 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 2.40 p.m. and then resumed. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා පිළිබඳව දැනුම් දීම.  

[බාධා කිරීම්] අපි ඒ පශ්නය අවසන් කරමු. දැන් පැයකුත් විනාඩි 
45ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභානායකතුමා,- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දින විවාදය අවසන් ෙවලා 

ඔබතුමා මූලාසනයට පැමිණි අවස්ථාෙව් දී මා ඉතා පැහැදිලිව 
ඔබතුමාෙගන් අවසර ලබා ගත්තා- 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්. ඒ අවස්ථාව මා දුන්නා. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සිංහල භාෂාෙවන් පළ වුණු එකක් ඉංගීසි 

පරිවර්තනෙය් පළ වුණු එකක් පිළිබඳ වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබන බව 
මම ඒ අවස්ථාෙව් -ඊෙය් දිනෙය් දී- එෙලසින් පිළිෙගන ඒ පිළිබඳ 
කනගාටුව පකාශ කළා. එතැන ෙච්තනාත්මක වශෙයන්- [බාධා 
කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතුමා දීර්ඝ කාලයක සිට මාත් සමඟ විවිධ මාධ්යවලින් පසිද්ධ 

විවාදවලට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. මම වැරදි ෙච්තනාවකින් 
එතුමාට කිසිම දවසක පහාරයක් එල්ල කර නැහැ. හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තිබුණ නම මම සඳහන් කිරීෙම්දී මා අතින් වරදක් සිදු 
වුණා.  එය මා ෙච්තනාත්මකව කළ එකක් ෙනො ෙවයි.   මා ඒ 
අවස්ථාෙව්ම එය නිවැරදි කළා.  මා ඒ පිළිබඳව කනගාටුව පකාශ 
කළා. 

නමුත් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් දී ෙම් රෙට් නායකෙයෝ 
සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලාට අහිකුණ්ටිකෙයෝ, පිංපිෙයෝ, 
ෙකොට්ෙටොරුෙවෝ, වඳුෙරෝ යනාදි වශෙයන් විවිධ වචන පාවිච්චි 
කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මම ඒ වාෙග් වචන පාවිච්චි කර 
නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඒ පශ්නය අවසන් කරමු. ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි එවැනි ෙදයක් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා එම පශන්ය අවසාන 

කරනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි සභාෙව් පධාන කටයුතුවලට යනවා. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමනි, මම ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම 

දැන ගැනීම සඳහා යමක් කියන්න අවශ්යයි. අපි ෙම් ගරු සභාෙව් 
කටයුතු සඳහා දවසකට මහජන මුදල් රුපියල් ලක්ෂ 46ක් වියදම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. අද අපි පැයකුත් විනාඩි පනහක් විතර ෙමම ගරු සභාෙව් 
කාලය ගත කර තිෙබනවා. නමුත් තවම පධාන කටයුත්තට ගිෙය් 
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යමු. 
දැන් ෙමතැනදී මම කරුණු පැහැදිලි කළා. ඔබතුමාට අවස්ථාවක් 
දුන්නා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාවක් දුන්නා. 
කාටත් අවස්ථාව දුන්නා. එෙසේ අවස්ථාව ලබා දීම දුර්වලකමක් 
කියා හිතන්න එපා. දැන් අපි ෙමම ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යමු.  

දැන් මම ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට නැවත කථා 
කිරීම සඳහා ආරාධනා කරනවා. නැත්නම් ෙම්ක තවත් දිග් 
ගැෙසනවා. දවස පුරාම ෙම් පශ්නය ඇති ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] - 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් - [බාධා කිරීම්] 
 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 
ෙමතැනින් එහාට අපි පධාන කටයුතුවලට යනවා. ගරු 
මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා ඉඳ ගන්න. 

ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, කථා කරන්න. 
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව කථා කර, පකාශ කර 

ඉවර කරන එක ෙනොෙවයි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමම විවාදය සජීවීව විකාශනය ෙවනවා. ෙම් 
කියපු ෙද් විකාශනය වුණා. නිවැරදි කිරීම විකාශනය වුෙණ් නැහැ. 
ෙම්වා තමයි -  [බාධා කිරීම්] - එෙහම නම් ඒක වුණාය කියා 
ෙකොෙහොමද දැන ගන්ෙන්?  ෙමොකද, මම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් 
නැහැ. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙව්ලාෙව් කථා කරන 
ෙකොටවත් මම දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ, ඇත්තවශෙයන්ම 
ෙමොනවාද ෙවලා තිබුෙණ් කියා. ඒක තමයි, ඇත්ත තත්ත්වය 
වන්ෙන්. මම ෙම්ක කිෙයව්වාට පසුව තමයි ෙම්ෙක් තත්ත්වය 
ගැන දන්ෙන්. ෙමම විවාද සජීවීව විකාශනය ෙවන නිසා මින් 
පසුවත් ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන කුහකකමින් ෙම්වා පාවිච්චි 
කෙළොත් - [බාධා කිරීම්] -  

 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නැහැ, නැහැ. 
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවා තමයි, ඉදිරියට ෙවන බාධා.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි. ඉදිරිෙය්දී අපි හරියාකාරව කටයුතු කරමු, ගරු 

ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් කරුණාකර යම් කියාවලියක් ඇති කරන්න ෙවයි, 

ෙකොෙහොමද ෙමම කටයුතු කරන්ෙන් කියා. [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නැත්නම් එය අපටයි බලපාන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙමය සජීවීව විකාශනය වුණු නිසා මට 
අවශ්යයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපෙග් අගමැතිතුමා සමඟ කථා කර 
ෙම් ගැන ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, පස් වතාවක් සමාව ගන්න කියන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. ගරු 

සභානායකතුමා. 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06.10.2015, 
the hours of sitting on Thursday 22nd and Friday 23rd October, 
2015 shall be 9.30 a.m.to 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put." 

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

855 856 

[ගරු  කථානායකතුමා ] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker 
මීළඟට, ෙයෝජනා අංක 2.  ගරු අලි සහිර් මවුලානා මහතා. 

[බාධා කිරීම්]  

ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වන විට එහි 
ගරුත්වය සලකන්න. ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් කර 
ගන්න එපා. 

 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
 

අල්හසන් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

அல்ஹசன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
ALHASAN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
I move,  
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Alhasan 
Foundation." 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Post, Postal Services and Muslim  Affairs  for report. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
. ඊළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත 

කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 17 දක්වා තිෙබන 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් අනුමත 
කිරීමට, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් මතු කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ගරු කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ෙරගුලාසි. පනතක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඊෙය් පනත් 
ගැන තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නමුත් අද ෙරගුලාසි තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම්වාෙය් 

බරපතළකම ෙත්රුම් කර ගැනීම සඳහා මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට උදාහරණයක් ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට 2015.01.29 දිනැති අංක 
1899/31 දරන ගැසට් පතය තවම ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. එය 
අවලංගු ෙවලා. දැන් ෙම් ආකාරෙය්  Regulations  ෙගන ඒමට 
තිෙබන කාල සීමාවක් අපි මුදල් පනත යටෙත් කිෙයව්වා. මම 
කලිනුත් ෙම් කාරණය මතු කළා. ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් 
තීරණයක් ෙම් සම්බන්ධව දිය යුතුව පවතිනවා. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 70. (4) අනු ව්යවස්ථාව යටෙත් ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 
“All matters which, having been duly brought before Parliament, 
have not been disposed of at the time of the prorogation of 
Parliament, …”  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලු කරුණු සම්බන්ධව අවධානය 

ෙයොමු කර නීති උපෙදස් ලබා ෙගන තිෙබන බව සෑම ෙදනාම 
දන්නවා. ඒ නිසා නැවත ඒ ගැන වාද කිරීම අවශ්ය නැහැ. අද අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒක අර ගත්තා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම  කියන කාරණයට සවන් 

ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සවන් ෙදනවා තමයි. නමුත් ඊෙය් කරුණ නම් අපි දැන් කියා 

තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, ඊෙය් කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඊෙය් පනත් තමයි 

තිබුෙණ්. අද තිෙබන්ෙන් පනත් ෙනොෙවයි කියායි මම පටන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙත්, කථානායකතුමනි. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. රුපියල් 
බිලියන ගණන් සල්ලි ආපසු ඉල්ලා සිටිෙයොත්, ඔබතුමාෙග් අතින් 
ෙහෝ අෙප් අතින් ෙනොෙවයි, ඒවා ෙගවන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඒ තීන්දුව මත කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් වන විටත් අධිකරණෙය් නඩු 

ෙදකක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කථානායකතුමා හැටියට 
වග කීෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති හා රීති අනුගමනය කරන්න. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව කටයුතු කරන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය තිෙබනවා කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 

පිස්සු නටන්න බැහැ. මම ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් කියනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිස්සු නටන්න බැහැ කියන කාරණය. ෙම් 
කාරණය ගැන යම් පුද්ගලෙයකු අධිකරණයට ගිෙයොත් බිලියන 
ගණන් නැවත ෙගවන්න ෙවනවා.  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කිරිඇල්ල සභානායකතුමා ෙපොඩ්ඩක් 

ඉඳගන්න. බරපතළ පශන්යක් ගැනයි අපි ෙම් අහන්ෙන්. Sir, you 
cannot just overrule it without listening. Without allowing 
my submission,  how can you just overrule it? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි අපි නීති 

උපෙදස් ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැතුව ඔබතුමා 

තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට ෙත්ෙරනවා. තමුන්නාන්ෙසේට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 

අයටත් ෙත්ෙරනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කියන ෙද්ට සවන් ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ තීන්දුවක් ෙදන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ආරම්භෙය් ඉඳලාම ෙම්කට බාධා කරනවා. අද ෙම් 

වැඩ කටයුතු කරෙගන යන ෙලස මම උපෙදස් ෙදනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට බැහැ කියන ෙද් අහන්ෙන් නැතුව තීන්දුවක් 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා පුදුම කථානායකවරෙයක් 
හැටියටයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

     
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න කියලා මම 

ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි කියන ෙද් ෙමොකක්ද කියලා සවන් ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. එෙහම කරන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. First 

you have to listen to my submission. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
I listened to you and said that I have given the Ruling. 

- [Interruption.] I have given the Ruling; I go by 
yesterday’s decision.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, that was on some Bills. These are Regulations, 

Hon. Speaker. Do you understand the difference between 
a Bill and a Regulation? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, I understand. I have given the Ruling on that 

basis.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You gave the Ruling in relation to some Bills 

yesterday. But today, it is Regulations that have been 
brought, which have lapsed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
The same Ruling is applicable today also and we will 

go ahead. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are allowing what have lapsed to be brought 

before Parliament.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is your point of view. I take your point of view; 

but we will go ahead with today's Business. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
How can you collect money in billions without 

following the constitutional provision? What I am saying 
is -[Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
The same Ruling stands. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එෙහම 

හැසිෙරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මහජන මුදල් නාස්ති කරනවාට අපි කැමති නැහැ. අපි අද 

වැදගත් ෙදයක් ගැන දවස පුරාම කථා කරනවා. ඔබතුමා එයට 
බාධා කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ආ ණ්ඩුකම ව ්යවස් ථාව පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පි ළිගන්නවා. නීති උපෙදස් අරෙගන, සෑම ෙදනාෙග්ම උපෙදස් 

අරෙගනයි ඒ තීරණය දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ තීරණයට බාධා 
කරන්න එපා. සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. [බාධා 

කිරීම්] ෙම්ක මුදල් පනතක්. [බාධා කිරීම්] ඒ වගකීම මුදල් 
ඇමතිවරයා භාර ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ඒ විධියට තීන්දු ගත්ෙතොත් ඒක නීති විෙරෝධීයි. [බාධා 

කිරීම්] ඒකයි ෙම් කියන්ෙන්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මුදල් අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] එතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ කාරණාව ගැන මම කිව්වා. ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම මම අගය 

කරනවා. ෙම් දවස්වල සියලුම ගුණවර්ධනලාට ෙලඩක් ෙබෝෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, පරිසර හානියකුත් ෙවනවා. ෙමොකද, කථා 
කරන සාමාන්ය ෛශලියක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කියන ෙද්ට සවන් ෙදන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම සවන් දුන්නා.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව, - [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම කියන්ෙන් නීති උපෙදස් ලබා ෙගනයි. හැම දාම ඕක 

කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා.  පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවාම 
ඔබතුමන්ලා ඒකට බාධා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක වැදගත් 
ෙදයක්. බය කරලා වැඩ ගන්න එපා. බය කළා කියලා එෙහම 
ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න 
තිෙබනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර ෙම් මුදල් පනත් ෙකටුම්පත් 

ෙගන ඒම පිළිබඳව ඇති වී තිබුණු නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව අපි 
විමසුවාට පසුව ඔබතුමා ඊෙය් තීරණයක් ලබා දුන්නා, 
නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස් අරගනිමින්, විවිධ ෙඡ්ද උපුටමින් ඒ 
තත්ත්වය නීත්යනුකූල තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා. නමුත් 
එතැන කිසිෙසේත්ම කියවුෙණ් නැහැ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සහ 
ෙරගුලාසි ෙගන එන්න පුළුවන් කියලා. එතැන කියවුෙණ් "පනත් 
ෙකටුම්පත්" කියන කරුණ විතරයි. දැන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා මතු කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් පනත් 
ෙකටුම්පත්වලට අදාළව ෙදන ලද තීරණයක් තමයි ෙම් සභාව 
හමුෙව් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙගන එන ලද ෙරගුලාසිවලට ඒ 
තීරණය වලංගුද නැද්ද කියලා පකාශයක් ෙම් සභාව තුළ නැහැ. ඒ 
නිසා ගරු මන්තීතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ ෙරගුලාසිවල මතු වී 
තිෙබන ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමාට පුළුවන්, ඒක පනතට අනුකූලවන පරිදි ඒක එෙසේය 
කියලා කියන්න. එෙසේ නැත්නම් මුදල් අමාත්යවරයාට පුළුවන් ඒ 
අනුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියලා පැහැදිලි කරන්න. එෙසේ 
නැතුව ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන අදහසට සවන් ෙනොදීම 
සාධාරණ නැහැ. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතුමාට මම සාධාරණ කාලයක් ලබා දුන්නා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ඇහුෙව් නැහැ. ඔබතුමා යටපත් කළා, 

ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධව තීරණයක් දීලා තිෙබනවා කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Speaker, on the previous occasion, we referred to 

two aspects: one was in respect of Bills; the other was in 
respect of Regulations. After our meeting, you had the 
goodwill, I would say, to refer the Bills to the Attorney-
General. As a consequence, the Attorney-General has 
given you a ruling regarding the Bills. We accept that. 
There is no problem. Yesterday, you gave your Ruling 
and we proceeded with the Debate. So, as far as Bills are 
concerned, there is no difficulty. But, we do have a 
difficulty regarding Regulations.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is no difficulty at all. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Let me make my submission. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Let him make his submission.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, I am making it in a very reasonable way. I am 

making a legal submission. I just want to inquire, Hon. 
Speaker, whether you have addressed the issue of the 
legality of Regulations, not of the Bills to the - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker)  
It is applicable to today's Orders also.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, let me finish. Have you addressed this issue of 

Regulations specifically to the Attorney-General and has 
he responded? - [Interruption.] Let the Hon. Speaker - 
[Interruption.] Sir, I am making my submission.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. First, let him make his 
submission. After that, you can reply.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, he is wasting the time of Parliament. -

[Interruption.] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. Then, I also can say that you are wasting the 

time of Parliament. So, that is your opinion. -
[Interruption.] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර්ථ නිරූපණ පනත අනුව පනත් සහ 

ෙරගුලාසි එකමයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. -[Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Bills include Regulations.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඊෙය් ගත්ත තීන්දුව අදටත් 

බලපවත්වනවා, කිසිම පශ්නයක් නැහැ. මම කන් දුන්නා ෙම් 
සභාෙව්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
The Hon. Speaker himself  has made that decision; he 

has said that Bills are different from Regulations.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, under the Interpretation Ordinance -[Interruption.] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Why are you talking about that? Let the Hon. Speaker 

make his decision. You are not the Speaker. - 
[Interruption.] So, you give your advice to the Speaker. - 
[Interruption.] According to Parliamentary procedure, 
you have to address the Speaker. Do not give me a 
lecture. -[Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා, ගරු සරත් අමුණුගම 

මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනතට -[බාධා කිරීමක්] 
මම ෙම් සභාව දැනුවත් කරන්නට කැමැතියි - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I do not want to go into the different calibres of 

lawyers. There are different types of lawyers: some are 
good lawyers and some are of poor calibre. That is a 
different matter. - [Interruption.] I am making my 
submission to the Hon. Speaker. -[Interruption.] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා, මට අවසථ්ාව ෙදන්න 

පැහැදිලි කරන්නට. විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනතට ෙම්ක 
බලපවත්වන්ෙන් නැහැ. මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කියූ කාරණා පිළිගන්නවා. අද සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යාමට බාධාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි තීරණය; ඒක 
තීරණය. කිසිම බලපැවැත්මක් නැහැ. අපි කරුණු ෙසොයා බලා 
තමයි ෙම් තීරණය දුන්ෙන්. එම නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැනෙගන කථා කරන්න. ගරු 
සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, under the Interpretation Ordinance, a Bill includes 

Regulations. That is basic law. You all do not know that 
and you are wasting the time of Parliament.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
So, the matter is over. I now call upon the Hon. 

Minister of Finance. 
 
 

 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம்: கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER 

 

[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2014 ෙදසැම්බර් 02 දිනැති අංක 1891/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දක්වා තිෙබ්.)" 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම මම 
ෙබොෙහොම අගය කරනවා. විවිධ මතවලට ඇහුම් කන් දීෙමන් 
පසුව, ඔබතුමා මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙව්, according to the 
Interpretation Ordinance, the Bills and Regulations are the 
same කියලායි. Is it? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Under the Ordinance, a Bill inludes Regulations. It is 

very clear.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන ගන්නට කැමැතියි, -[බාධා 

කිරීමක්] මාසයක කාලයක් ඇතුළතයි ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. 
ගරු කථානායකතුමනි, අපිට ඒ ෙදෙක් සම්බන්ධය ගැන 
කරුණාකරලා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරිලා ගිහින් තිෙයයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පනෙත් සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙහමයි. [බාධා කිරීම්] අහෙගන 

ඉන්න. ෙම් ගැන අපිට තව පැය ගණන් විවාද කරන්න පුළුවන්. 
[බාධා කිරීම්] මම පැහැදිලි කරන තුරු ඉන්න. Under Section 7 
(ii) of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, 
every Order made under that Section shall, as soon as 
convenient after its publication in the Gazette, be approved 
by Parliament. ෙම්ෙක් time period එකක් ගැන සඳහන් නැහැ. 
ෙම් ගැන අපට පැය ගණන් නාස්ති කරන්නට පුළුවන්. ෙම් අනුව 
තමයි මම තීරණය දුන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ තීරණය 
පිළිෙගන, අපි ෙම් සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් ගැන රවුමට රවුමට තව දුරටත් disturb කර කර 
යන්න පුළුවන්. එයින් මහ ජනතාවට සිදු වන්ෙන් ඉතාමත්ම 
අසාධාරණයක්.  

 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි. අපි ෙම් අවස්ථාව 

උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කරන්නයි. 
ෙම් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ කාල පරිච්ෙඡ්ද 
තුළ අප ෙනොෙයක් කම පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් නියමය 
ෙගන  එන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරන්නට සහ ආදායම් 
උපයන කමයක් ෙලසයි.  

දැන් මම ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන්නම් අපි ෙම් නියමය 
ෙගන ඒෙම් අරමුණ ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් නියමය මඟින් අපි බදු 
පනවන භාණ්ඩ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඉන් එකක් හාල්, අෙනක් 
එක සීනි, අෙනක් එක ටින් මාළු. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිෙබන කෘෂි 
ෙබෝග නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කිරීමත් ෙමයින් අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතල් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධවත් බදු 
පැනවීමක් කරනවා.  

අපි ෙමවැනි පතිපත්තියක් කියාත්මක කරෙගන යන 
අවස්ථාෙව්දී, ඇයි අපි ෙම්ක මාස 3කට වතාවක් නීතිගත 
කරන්ෙන්? ඒ සඳහා අවශ්යතාවක්  තිෙබනවා. ෙමොකද, බැරි 
ෙවලාවත් ෙම් භාණ්ඩවල මිෙලහි ෙවනස්වීමක් ඇති වුෙණොත්, එහි 
පතිලාභය පාරිෙභෝගිකයාට ෙදන්න පුළුවන් හැකියාව ෙම් මඟින් 
ඇති කරලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
කරපු උපකමයක්.  එය නිවැරදියි. එය කරලා තිෙබන ආකාරය 
ෙහොඳයි. එම නිසා අපි එය ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

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

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

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

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you may continue.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ෙම් ගැන උදාහරණයක්  සඳහන් කරනවා නම්,- [බාධා 

කිරීමක්] තිෙබන නීතිවලින් වැඩක් නැහැ. ඒ වාෙග් වල් බූරු 
නිදහසක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් ගැන තමයි අපි කථා කෙළේ. ඒක 
තමයි ජනතාව පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක අගය 
කරනවා. ඒක තමයි සැබෑ ෙද්ශපාලන ගමන. ආණ්ඩුවක් 
වශෙයන් අපට යුතුකමක් තිෙබනවා නීතිය කියාත්මක කරන්න. 
ඒක අපි අකුරටම කරනවා.  

දැන් සීනි කර්මාන්තය ෙදස බලන්න. අපට යම් විධියකින් 
සීනිවලට බදු පමාණයක් දමන්න අවශ්යයි. ඒ තුළින් අෙප් රෙට් 
සීනි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ.  සීනි ආනයනය කිරීෙම්දී  
අෙප් කර්මාන්තය රැකෙගන  කටයුතු කිරීම තමයි අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. 

ඒ වාෙග්මයි vegetable oil. ඒ ආනයනකරුවන් ඇවිල්ලා 
අෙපන් ඉල්ලීම් කරනවා ආනයනය කිරීෙම් නීති  ලිහිල්  වැඩියි, 
එම නිසා බද්දක් දමන්න කියලා. ඉතින් වැඩිය සංෙශෝධන- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
බද්දක් දැමීමද ෙනොදැමීමද කියන කාරණය  ෙනොෙවයි. ෙද්ශීය 

ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව අය වැෙය්දී කථා කරද්දී 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ගණන් ගත්ෙත්වත් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් අදක්ෂ, 

ෙහොර, වංචා ආණ්ඩුව කළ වැඩ ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. 
ඉතින් ෙනොදන්නා ෙද්වල් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.   

අෙප් මිත විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා මට කියනවා, අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අර්ථ නිරූපණය කරන ආකාරය.    

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 170වන ව්යවස්ථාෙව් අර්ථ නිරූපණය 160 වන 
පිටුෙවහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා : 
 

" "ලිඛිත නීතිය" යන්ෙනන් යම්කිසි නීතියක් සහ අනුනීති අදහස් වන 
අතර, *[පළාත් සභාවක් විසින් සාදන ලද පඥප්ති ෙහෝ කවර වූ ෙහෝ 
නීතියක් යටෙත්] නියමයන්, පකාශන, රීති, අතුරු ව්යවස්ථා සහ නිෙයෝග 
සෑදීමට ෙහෝ නිකුත් කිරීමට ෙහෝ බලය නැතෙහොත් අධිකාරය ඇති යම්කිසි 
මණ්ඩලයක් ෙහෝ තැනැත්තකු විසින් සාදන ලද ෙහෝ නිකුත් කරන ලද 
නියමයන්, පකාශන, රීති, අතුරු ව්යවස්ථා සහ නිෙයෝග ඊට ඇතුළත් ෙව්".  
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ඉතින් තව ෙමොනවාද කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්? රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා එවකට ධීවර ඇමති වශෙයන් සිටින විට ෙම් 
රෙට් ටින් මාළු ව්යාපෘතියක් ඇති කළා. අපි අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී එහි යම් ෙවනස්  කිරීමක් කළා. අපි එයට 
බද්දක් පනවන්න හැදුවා. එතෙකොට, එයින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
හිරිහැර කිරීමක් සහ අවහිරතාවක් ෙවනවාය කියලා  දැනුවත් 
වුණා. ඉන් පසු එම ටින් මාළු ව්යාපෘතිය නැවත ෙගනාවා.  

අපි ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
ආර්ථිකය හදන්නයි. ෙමවැනි බදු අය කරන්ෙන් ඒ සඳහා මිසක් 
නිකරුෙණ් ෙවනත් ෙද්වල්වලට ෙනොෙවයි. ෙහොඳ අදහස් 
තිෙබනවා නම් ඒවා එක්ක රෙට් අභිවෘද්ධියට එකතු ෙවන්න. 
ෙම්වාට බාධා කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. අපි එකතු කළ බදු 
මුදලුත් අයින් කරන්න කියලා නිකරුෙණ් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We are worried about that - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I understand that.  I am also concerned as the Minister

-in-charge. Certainly we want to ensure that there is no -   

පුවක් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්න තිෙබනවා.   

මටත් වැඩිය මාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, නිෙයෝජ්ය 
ෙල්කම්වරුන් සහ මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කරන ඒ සියලුම 
ෙසේවක පිරිස ඉතාම  ඕනෑකමින් ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමාෙග් ඉදිරිපත් කරන ෙමම ෙරගුලාසිවල පරමාර්ථය ඒ 

ක්ෂණිකව ඇතිවන පශ්න විසඳා ගැනීමයි. දැන් ඔබතුමා කිව්වා 
ෙන් සීනි පිළිබඳ පශ්නය; අල පිළිබඳ පශ්නය; පරිප්පු පිළිබඳ 
පශ්නය. එෙහම පශ්නයක් ඇති වුණාම ඒකට විසඳුමක් හැටියට ඒ 
ෙවලාෙව්ම  හදිසි තීරණයක් අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව ඔබතුමාට බලය දීලා 
තිෙබනවා ඒ හදිසි තීරණ ගන්න. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව ඔබතුමාට 
ඒ බලය දුන්නාට, නැවත ෙපොඩි ෙකොන්ෙද්සියක් දමලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙකොන්ෙද්සිය තමයි, "යම් කිසි නිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ 
පසු අනුමැතියක් ගන්න ඕනෑය" කියන එක. අද තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් 
අනුමැතිය ගන්නවා වාෙග්. ඒකෙන් අද ඔබතුමා කරන්ෙන්.   

අපි තර්ක කරන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ පසු අනුමැතිය, open-ended 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට යුතුකමක් තිෙබනවා මාස 3ක් ඇතුළත 
අනුමැතිය ගන්න. ෙමොකද, ඊට පසුව අනුමැතිය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැෙන්. 
අවුරුද්දකට පස්ෙසේ ඇවිල්ලා ගිය අවුරුද්ෙද් පරිප්පු මිල වැඩි කළා, 
නැත්නම් 2013 දී වැඩි කළා කිව්වාට වැඩක් නැහැෙන්. ඒ නිසා 
තමයි කාල සීමාවක් පනවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඔබතුමාටත් 
ෙහොඳයි, අපටත් ෙහොඳයි. ඒක නිසායි අපි ෙම් තර්ක කරන්ෙන්. ඒ 
සීමාව පිළිගන්න. සීමාව පිළිෙගන අපි එකට කටයුතු කරමු. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ඔබතුමාත් කියන ෙද් 

අපට ෙබොෙහොම ෙහොඳට වැටෙහනවා. ඔය කියන ෙද් ගැන අපි 

ෙසොයා බලා  කටයුතු කළා. එහි කිසිම අඩු පාඩුවක් නැහැ. මම ඒක 
විශ්වාසෙයන් කියන්ෙන්. නැත්නම් අපට තමයි ඒක වැඩිෙයන්ම 
බලපාන්ෙන්. ෙමොකද, අය කළ එකක් refund කරන්න වුෙණොත් 
ඒෙකන් බලපෑමක් ෙවනවා. ඔබතුමා රෙට් මූල්ය පතිපත්තිය 
ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම මම අගය කරනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එෙහම කියනවා නම් අපි ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම ඒ සහෙයෝගය ගන්නත් අපි 

කැමැතියි. කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙමතැන ඔච්චර ශබ්ද 
කරලා ෙමතුමා කෑ ගැහුවා විතරයි. මට ඇහුෙණ් නැහැ ෙමොනවාද 
කිව්ෙව් කියලා. ෙම් වාෙග් සරල විධියට කිසි පශ්නයක් නැතුව,- 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඉතින් කථානායකතුමා ගැන කිසි පශ්නයක් 
නැහැ. එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳින් ඇහුම් කන් දීලා සානුකම්පිකව 
උත්තර දුන්නා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ.   

මම ඊෙය් කථා කළා වාෙග් නැවත ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි 
කර ගන්නවා අපි ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කියලා ෙබොෙහොම සවිස්තරව පකාශ 
කරන්න. මම කාරුණිකව ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලන්ෙන් 
ෙම්කයි. අපට ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා 
ෙම් රට හදන්න. ෙම් රෙට් තිබුණු සියලුම ආණ්ඩු ෙම් රට හදන්නත් 
උදව් වුණා; නැති කරන්නත් උදව් වුණා. දැන් අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා රට නැති කරන එක ෙවනුවට රට හදන එක ගැන 
බලමු.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ආර්ථිකෙය් ඉතා භයානක තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ණය බර  දරා ගන්න බැරි මට්ටමට වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ඔබ අප සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා. ඒ 
ණය ෙගවන්න පුළුවන් හැකියාව පිළිබඳ ෙලොකු පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගනයන්න බැරි නිසා 
කලින්ම ඡන්දයක් පවත්වන එක ෙහොඳයි කියා තීරණය කරලා 
ඔබතුමන්ලා ගිය ජනවාරි මාසෙය් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූ  බව 
එවකට හිටපු රජෙය් ෙසේවකෙයෝ අප  දැනුවත් කළා. ඒවා දැන් 
අපට වාර්තා ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්ෙන්, අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු කියලා. 

Foreign exchanges පුළුවන් තරම් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීම 
පිළිබඳව මම ඊෙය් කථා කළා. මම අද ඒ කරුණ නැවත මතක් 
කරනවා. ඊෙය් මම කරපු පකාශෙයන් පසුව ඊෙය් හැන්දෑෙව් 
සිංගප්පූරුෙවන් ෙම් රටට මිලියන 70ක විතර සල්ලි ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

අපි තවත් ෙදයක් කියනවා. අපි අෙප් පිරිසිදුභාවය ෙපන්වන්න 
අද සිට NRFC accountsවලට, ඒ තැන්පත්කරුවන්ට ඕනෑ විධියට 
පිට රට සිට e-mailsවලින්, telephonesවලින්, ලිඛිතව කියන 
ඕනෑම විධියකින් බැංකුවට නිෙයෝග කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති කර දීලා තිෙබනවා. මින් පසු ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ට 
කැමැති විධියකට NRFC accounts පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 
කියලා අපි මහ බැංකුවට නිර්ෙද්ශ කරනවා. ෙමෙතක් කල් ඒ 
මුදලින් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා ඒ අය අපට ෙහේතු දක්වන්න 
අවශ්ය වුණා. දැන් ෙහේතු ෙනොමැතිව තමාෙග් ගිණුම, තමාෙග් 
සල්ලි පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. අපි, අෙප් රෙට් නැති අයෙග් 
සල්ලි ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න හදන ෙකොට අෙප් රෙට් තිෙබන 
RFC accountsවලට තහංචි දමන්න බැහැ. සරත් අමුණුගම 
මන්තීතුමා ඒක පිළිගනීවි. ෙම් විධියට ඒ කටයුතු විවෘත කරන්ෙන් 

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒවා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා 
ෙපන්වන්නයි. ෙමොකද, යම් විධියකින් ෙම් සම්බන්ධ පශ්නයක් 
ඇති කරන්න හැදුවා. පසු ගිය මාස ෙදක තුන තුළ ෙම් රටට ණය 
ගන්න bond system එකක් ඇති කරන ෙකොට, මිතශීලිභාවෙයන් 
ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය  මිලියන 50, 60 දවස් දහෙයන් දහයට පිට 
රට සිට එවන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා රුපියෙල් ස්ථාවරභාවය 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා. අපි ඒවා දිහා බලාෙගන ඒ සියලු ෙද් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි ඉන්දියාවත් එක්ක standby agreement 
එකක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. අගමැති නෙර්න්ද ෙමෝදි 
මැතිතුමාටත්, අරුල් ගයති මැතිතුමාටත්, එෙහේ ඉන්න 
Governorටත් අපි කිව්වා රුපියෙල් පශ්නයක් ඇති වුෙණොත්, ඒ 
වාෙග් ෙදයක් අපට ෙපෙනන්න තිබුෙණොත්, කරුණාකරලා 
currency swap එකකින් අපට උදවු කරන්න කියලා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඒක පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම මැෙල්සියාවත් ඉදිරිපත් 
වුණා. අපි ජපානයට ගිය අවස්ථාෙව්දී අපට බිලියන ෙදකක් 
ෙදන්න ඒ අයටත් පුළුවන් කිව්වා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, කවුරු 
ෙහෝ පිටස්තරව මිතශීලිභාවය නැති කරන්න හදනවා නම්, 
රුපියෙල් අගය අඩු කරන්න හදනවා නම් අපට උදව් කරන්න ඒ 
අය ඉදිරිපත් ෙවනවා කියලා. ඉතින් එෙහම කියන නිසා තමයි මම 
ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

අපි ෙම් නූතන ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන්න අවශ්යයි. අෙප්ම 
අනවශ්ය ෙරගුලාසිවලින් තමයි අපට තර්ජන තිෙබන්ෙන්. ඒ 
තිෙබන ෙරගුලාසි අෙප් ශීඝ සංවර්ධනයට බාධාවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමන්ලා දන්නවා. කරුණාකරලා ඒවාෙය් යම් 
විධියක අහිතකර තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න. අපි නම්යශීලිව එහි සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා 
දැනුවත් කරමින් අපි කටයුතු කරෙගන යනවා.   

අපි අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න ෙපර රෙට් ඉදිරි ගමන යන්ෙන් 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා ෙනොවැම්බර් 5වැනි දා අෙප් 
අගමැතිතුමා පකාශයක් කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත් අපව දැනුවත් 
කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මය පැත්ෙතන් ෙකොයි ආකාරයටද රට 
ෙගන යායුත්ෙත් කියලා අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සියල්ලක්ම ඒකාබද්ධ කරලා ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් තුළින් 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අංග සම්පූර්ණව ෙම් රට ෙගන යන්න  
පුළුවන් වන්ෙන් කියලා අපි ෙපන්වන්න කැමැතියි.   

1967 දී ලී ක්වාන් යූ  ලංකාවට ආවාම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපි 
ලංකාවක් වාෙග් ෙවන්න ඕනෑ" කියලායි. ඊට අවුරුදු 20කට පසුව 
එතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා ගිහින් සිංගප්පූරුවට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"අෙන්, මෙග් රට කවදාවත් ලංකාවක් වාෙග් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ" 
කියලායි. අපි දැන් ඩුබායි ගැන කථා කරනවා; කටාර් ගැන කථා 
කරනවා; මැෙල්සියාව ගැන කථා කරනවා.  ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන 
කථා කරලා කියන්ෙන්, අප රෙට් තිබුණු අවස්ථාව නැති වීම 
ගැනයි. අපට ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් බාධක තිබුණා. රට පාලනය 
කළ එක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විතරක් ෙනොෙවයි, ඒකට 
සහෙයෝගය දුන්නු අෙනක් අතුරු පක්ෂත් සමඟ  සෑම පක්ෂයක්ම 
ෙම් රට ෙමතැනට ෙගෙනන්නට උදවු වුණා වාෙග්ම නැති 
කරන්නටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාව අපි රට 
හදන්න උපෙයෝගී කර ගන්නවා නම්, එයට සීමාවක් නැහැ.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම අගමැතිතුමා ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදාත්, නැවත 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දාත් පත් වුණා. ඒ ඇති වුණු 
එකමුතුභාවය තුළින් අපට ජාත්යන්තර ෙලෝකය තුළ අද ඉතාම 
සතුටුදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් පකාශය 
කරන්ෙන් රවි කරුණානායක වශෙයන් ෙනොෙවයි, අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයනුයි. World Bank  එකට 

ගිහිල්ලා  අපි කථා කළාම ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? මම හිතන විධියට  
සරත් අමුණුගම මැතිතුමා මීට ෙපර එහි ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එහි 
ගියාම අපට කිව්ෙව්, සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට  යූඑස් ෙඩොලර්ස් 
මිලියන 350ක් 400ක් ලබා ෙදන එක, දැන් අවුරුද්දකට යූඑස් 
ෙඩොලර්ස් මිලියන 1,500ක් විතර ලබා ෙදන්න සූදානමින් සිටිනවා 
කියලයි. සාමාන්යෙයන් cycle එක 4,500ක් විතර ෙදන්න හදලා 
තිෙබනවා. ADB එක ෙකළින්ම - එම funds ෙදක ඒකාබද්ධ වුණු 
නිසා ෙකොෙහොමත් අපට ටිකක් වැඩිෙයන් හම්බ ෙවනවා.- ඒ 
ෙවනුෙවන් පස් ගුණයක් ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවලා සිටිනවා. අපි 
ඡන්දයට ෙපර ගිය අවස්ථාෙව් AIIB එක ඉදිරිපත් කළා, 
"කරුණාකර අපි සමඟ කටයුතු කරමු, අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු" 
කියලා.   

චීනයත් එක්ක මිතශීලීභාවයක් තිබුණා. පසු ගිය රජයත් එක්ක 
තිබුණු මිතශීලීභාවය අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. සියල්ලම සතුටුදායක තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. රටට ඔබින මට්ටමට, ජනතාවට ඔබින මට්ටමට අපි 
මූල්ය පතිපත්ති, ආර්ථික පතිපත්ති ෙගන ඒමට කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. All markets are on perception. නමුත් වැරැදි පකාශ කර 
තිබුණා. ඒ කළ පකාශ අනුව සිදු වුණු  ෙද්වල්  අපට ෙපෙනන්නට 
තිෙබනවා. ඡන්දයට පසුව ෙඩොලරය රුපියල් 138ට 139ට අඩු 
වුෙණ්ත්, අද ෙඩොලරය රුපියල් 141ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්ත් සල්ලි එළියට යන නිසා කියන පකාශයක් ඇති 
වුණා. නමුත් නැවත පිට රටින් ෙම් රටට මුදල් එනවා කිව්වාම දැන්  
ෙඩොලරය රුපියල් 139,140 දක්වා  පහළට එන්න පටන් අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි සියලු ෙදනාම එකට ගමන් 
කරමු.  

ෙම් අය වැය ෙකොටස් තුනක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 
නවීකරණ ආර්ථිකය.  ෙමෙතක් දුර අපි ගතානුගතික කමවලටයි 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අපි ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඇස්තෙම්න්තුවක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනිදා සිට 
කියාත්මක කරනවා.  ෙම්ක cash accounting system එකකට 
තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපට ෙපෙනනවා ඒෙක් 
දුර්වලතා ගණනාවක් තිෙබනවා කියලා. අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ 
පැවැති  අය වැය දිහා අපි බලනෙකොට,  ඒෙකන් සියයට 81ත් - 
83ත් අතර පමාණයක  ආදායමක් තමයි ෙසොයා තිෙබන්ෙන්. 
ඉතින් ඇස්තෙම්න්තුව වැරැදියි.  කියන ලද පමාණයට වැඩිෙයන් 
සියයට 12ක් විතර අඩුෙවනුයි වියදම පකාශ ෙවන්ෙන්. අන්තිමට 
ඒ ෙදක අතර පරතරය බැලුවාම සියයට 25ක් හැම අවුරුද්ෙද්ම 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
කරන්න අවශ්යයි. අලුත් ගමනක් යන අවස්ථාවක ෙම් වාෙග් විහිළු 
කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා අප ෙම් අවස්ථාව e-Commerce 
system එක - electronic identification number එක focal point 
එකක් ෙලස පාවිච්චි කර ෙගන මින් පසුව සෑම තැනම ඒ platform 
base එක තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්.  

අපි  Divisional Secretariats 326  කියාත්මක කරන ආකාරය 
පිළිබඳව දැන්ම දැනුවත් කරනවා. ජනවාරි මාසෙය්  පළමු වැනි දා  
e-Commerce system එක තුළින් පටන් ගන්නවා.  බැංකු system 
එක තුළින් තමයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්ෙන්. 
ඉන්දියාෙව් ඉතාමත් සාර්ථක ෙලස smart card system එක 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒකට එහි කියන්ෙන් "Aadhaar System" 
එක කියලායි.  ඒක banking system එකක්.   බැංකු ගිණුමක් 
තුළින් තමයි සෑම ෙදනාටම එය කියාත්මක කරන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  සුනාමිෙයන් පසුව බැංකු කමය තුළින්  

සියලු ආධාර ලබා ෙදන්න පළමුෙවන්ම  කටයුතු කෙළේ අප කියා 
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[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ෙලෝක බැංකුව පිළිෙගන තිෙබන බව මා  කියන්නට ඕනෑ. ෙලෝක 
බැංකුවත් එය පිළිෙගන, බසීලය සහ ෙවනත් රටවලත් එය 
කියාත්මක කළා. ලංකාෙව් අපි තමයි සුනාමිෙයන් පසුව ආධාර 
කමෙය් මූලික අත්හදා බැලීම කෙළේ. සුනාමියට හසු වුණු සියලු 
ෙදනාටම අපි බැංකු හරහා විතරයි ඒ ලබා ආධාර දුන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම එය අගය කරනවා. ඊටත් වඩා නවීන කමයකට අපි ෙම් 

ආයතන තුළින් කටයුතු කරනවා. සියලුම ඇමතිවරුන්, සියලුම 
රජෙය් නිලධාරින් එකට වැඩ කරනවා. ෙම්ක ඉතාමත් අමාරු 
කාර්යක්. අමාරු අභිෙයෝගයක් බාරෙගනයි අපි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන්.   ෙලෝකෙය් පළමුවැනි වතාවටයි ෙමතරම් advanced 
system  එකක් මට වාර්තා වන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් online tax 
system එකක් තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් අඩු පාඩු 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමෙතක් පැවැති වකශීලීව 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් රැකවරණය තුළින් කටයුතු කිරීම, 
නීත්යානුකූලව කියාත්මක ෙනොවීෙම් කමෙව්ද පාවිච්චි කිරීම 
නවත්වලා, අපි සැබෑ ආර්ථිකයක් හදන්න කටයුතු කරමු කියන 
එකයි අපි කියන්ෙන්.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් අහපු  අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා,  ෙම් land policy එක ගැන 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළා මට මතකයි. නමුත් එකක් 
කියන්නට ඕනෑ. එහි  එක ෙහොඳකුත් තිෙබනවා. ඒ ෙහොඳ 
ෙමොකක්ද කියනවා නම්, පිට රට අයට  ෙමහි ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් 
ඉඩම් නිකරුෙණ් මිලදී ගන්න තිබුණු හැකියාව අපි අවසන් කළා. 
නමුත් එයින් ව්යාපාරික ෙලෝකයට බාධාවක් ඇති ෙනොවන විධියට 
තමයි කටයුතු කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. සුද්දන්ට ඇවිල්ලා 
නිකරුෙණ් ෙම් රෙට් ඉඩම් මිලදී ගන්න ඉඩ ෙදන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. නමුත් ඒක ව්යාපාරික ෙලෝකයට link කරලා "ඔව්, ෙමන්න 
ෙම්ෙක් ෙමන්න ෙමච්චර ආෙයෝජන පමාණයක් තිෙබනවා, එයින් 
රැකී රක්ෂා ෙමච්චර පමාණයක් එනවා, ඒ නිසා ෙම්ක ඇති කිරීම 
තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්" කියන එකයි ෙපන්වා දිය යුත්ෙත්.   

 ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි දැන් 
ෙම් lease rental එකත්.  එය අනවශ්ය බාධාවක්. ඒක 
අනිවාර්ෙයන් විවෘත කරන්න අවශ්යයි. එහි කිසිෙසේත්ම 
වටිනාකමක් නැහැ. ඒෙකන් සිදු වන්ෙන් අද ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
පිට රට සංචාරකයන් ෙම් රටට එනවා වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන් නිල 
ෙනොවන ෙහෝටල්වලට යන්ෙන් නැතිව ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තැන්වලට යාෙමන් පශ්නයක් ඇති ෙවන එකයි. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඒක නිවැරදි කරනවා. මම ඒක දැන්ම පකාශ කරන්නම්. ඔව්, 
ඒ පශ්නය අපි හදනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා  කිසිම බද්දක් 
නැතිව condominium ගන්න අවස්ථාව ඇති  කරන්න අපි 
සූදානමින් සිටිනවා. ෙමොකද, ඒවා අපිට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයටයි. ඇෙමරිකාව තමන්ෙග් ආර්ථිකය කඩාෙගන 
වැෙටන ෙකොට ෙමොනවාද කෙළේ? ජපානෙය් කට්ටිය ගිහිල්ලා එෙහේ 
සල්ලි ආෙයෝජනය කළා. ඒ සල්ලි තමයි නැවත රට හදන්න 
පාවිච්චි කෙළේ. ඒ රටට  ගිහිල්ලා යමක් හැදුවාට පස්ෙසේ ඒක 
කඩලා ෙවනත් තැෙනකට ෙගනියන්න බැහැ ෙන්. අන්න ඒ 
තත්ත්වය තමයි උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඉඩම් 
ගැනීම ගැන නම් අපි ෙවනම කල්පනා කර බලනවා. 
ආෙයෝජනයක් කෙළොත් එම ආෙයෝජනයට සරිලන ෙලස ලැෙබන 
පතිලාභය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අංග සම්පූර්ණ 
ෙලස අ ෙප් ගරු අගමැතිතුමා  ලබන මස 5වැනිදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරව් කරාවි. මට කියන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්, ඉන් පසුව අපිට කරන්න තිෙබන වැඩවල හැ ඩරුව 

ෙකොෙහොමද කියන එකයි. නමුත් ෙම් condominium system එක 
අනිවාර්ෙයන්ම විවෘත කරනවා. Lease එක ඉවත් කරනවා. 
Condominium සඳහා අය කරන බද්ද සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් 
කරනවා. ඒෙකදිත් අපි දැනුවත් කළා, Mansion බදුවල පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙමොකද, ඉඩමක් නැති තැෙනක 
condominium හැදුවාම ඒෙක් තිෙබන penthouse එෙහම ෙම් 
Mansion Tax එකට වැෙටන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවාත් නිවැරදි 
කරනවා. අපට අවශ්ය වන්ෙන්  හිරිහැර කිරීම ෙනොෙවයි. යම් 
තැනකින් ආදායමක් උපයා ගැනීමයි.   

ෙම් නියමයන් ෙගන ඒම තුළින් සිදු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීමයි. කරුණාකර 
ඔබතුමන්ලා නම්යශීලීව ෙම් ගැන සිතන්න. අෙප් ගරු දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමා අද ඉඟුරු සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් සාකච්ඡා කර බලනවා. එහි වටිනාකමක් 
තිෙබනවා කියන එක අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. එහි 
වටිනාකමක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැනත් අපි කල්පනා කර බලා 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන 
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ කියලා නිකරුෙණ් බදු පැනවීෙම් 
පතිපත්තියක් අපි ෙගෙනන්ෙන් නැහැ.  

දැන් අර්තාපල් ගැන කථා කරනවා නම්, ෙම් රෙට් අල කිෙලෝ 
ගෑම් එකක් රුපියල් 80ක් ෙවනෙකොට ඉන්දියාෙව් අල කිෙලෝ ගෑම් 
එකක් රුපියල් 20යි කියන එක අපිට  හංඟන්න ෙදයක් නැහැ.  
ඉතින්  ෙම් මිල අතර ෙමච්චර ෙලොකු පරතරයක් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් පාරිෙභෝගිකයාට රුපියල් 60ක් ෙගවන්ෙන් 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නිසායි. අපි ඒක 
ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් ෙමතැනදී  විෂමතාවක් ඇති වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ලූනු සම්බන්ධෙයනුත් පශ්නය ඒ විධියමයි.  ඒ 
පශ්නයත් තිෙබනවා.  

අපි සහල් ගැන කථා කරනවා නම්,  කිෙලෝ ගෑම් එකක් 
රුපියල් 35ක මුදලකට අෙප් රටට සහල් ආනයනය කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි සහල් කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 30ක 
බද්දක් අපි පනවා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් රටට ෙගන්වන්න 
බැහැ. නමුත් ඒ රෙට් රුපියල් 35කට නිෂ්පාදනය කරලා සියයට 
20ක ලාභයක් එක්ක සාර්ථකව විකුණන්න පුළුවන් නම් - CIF 
එක්ක අපනයනය කරන්න පුළුවන් නම් - කිෙලෝග්රෑම් එකක් 
රුපියල් 35කට ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ඇයි? වී 
කි ෙලෝග්රෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 27ක් වැය 
ෙවනවා වාෙග්ම, ඒක සහල් බවට පත් කරන ෙකොට නාඩු සහල් 
රුපියල් 80කුත්, සම්බා සහල් රුපියල් 90කුත් පමණ වන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. අප සියලු 
ෙදනාම ෙම් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය කරන්න ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් බැඳී සිටිනවා. ෙමොකද, කෘෂිකර්මය තුළින් ආර්ථික 
ෙපරළියක් ඇති කරන්න තමයි අපි සූදානමින් සිටින්ෙන්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා, 2018 වර්ෂය වන විට ලූනු, මිරිස් 
ෙම් රටට ආනයනය කිරීම තහනම් කරන තත්ත්වයකට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ බව. 

"අපි වවමු රට හදමු" කියලා සංකල්ප තිබුණාට, 1972 ඉඳලා 
එවැනි සංකල්ප කියාත්මක කළාට, තවම එවැනි ෙපරළියක් සිදු 
ෙවලා නැහැ. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය සැබෑ ෙලසම 
ෙවනස් කරන්නයි. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව 
වශෙයන් අප සියලු ෙදනාම ඒ අභිෙයෝග භාර ෙගන ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වන්නට බැඳී සිටිනවා. අප සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු. ඒ කාර්ය කරනෙකොට පාට 
ෙභ්ද ඇති කරන්න එපා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඒ වාෙග් පාට 
ෙභ්දයක් නැහැ. ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අප සියලු ෙදනාම මැතිවරණ ෙව්දිකාවල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියපු ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම් නියමයන් සියල්ලම සම්මත කර ගැනීමට 
සහෙයෝගය දක්වමින් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙබොෙහොම කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
[பி.ப. 3.20] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
"எல்லாக் கண ம் இைறவ க்ேக!" 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
2015ஆம் ஆண்  8ஆவ  பாரா மன்றத் க்கான ெபா த் 
ேதர்த ல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ேபாட் யிட்  

தன் தலாகப் பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்டவன் என்ற வைகயில் என  கன்னி உைரைய 
இன்  இவ் ர் சைபயில் ஆரம்பிப்பைதயிட்  மிகுந்த 
மகிழ்சியைடகின்ேறன். என்ைனத் தமிழ்த் ேதசியத்தின் 
பற்றாளனாக வழிநடத்தி வந்த என் தாய், தந்ைதயைர 
நிைன கூ கின்ற அேதேவைள, தம  ெபான்னான 
வாக்குைள வழங்கி என்ைன இப்பாரா மன்றத் க்கு 
அ ப்பிைவத்த மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் கற்குடா, 
மட்டக்களப் , பட் ப் சார் ெதாகுதி மக்க க்கு என  
ஆத்மார்த்தமான நன்றிைய ம் ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

இந்நா  அழகிய சிறிய தீவாகும்; பல் ன, மத மக்கள் 
வா கின்ற நாடாகும். இந்நாட் ல் வா ம் சகல மக்களின  
உாிைமகைள மதித்  சிறந்த ைறயில் நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் ய  அைனவாின ம் கடைமயாகும். 
எம  நாட் ல் சுமார்  450 வ டங்க க்கு ேமல் குறிப்பாக, 
1505 - 1948ஆம் ஆண் வைர, ேமைலத்ேதயர்கள் ஆட்சி 
ெசய்தி க்கிறார்கள். ேமைலத்ேதய ஆட்சியி ந்  சுதந்திரம் 
ெப வதற்கு எம  நாட் ன் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் உற கள் 
ெப ம் பங்காற்றி ள்ளன. இதனால் ேமைலநாட்டவர்கள் 
சுதந்திரம் வழங்கும்ேபா , இந்நாட் ன் சகல இனங்கைள ம் 
இைணத்ேத சுதந்திரத்திைன வழங்கினர். தனித் வமான ஓர் 
இனத்திைன ைமயமாக ைவத்  நடவ க்ைகயிைன 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.  

எம  இலங்ைக ேதசத்தின் வரலாற்றில் சிங்கள, தமிழ், 
ஸ் ம் மக்க க்கிைடயில் சிறந்த நல் ற ம் பரஸ்பர ம் 

சுதந்திரத் க்கு ன்ன ம் பின்ன ம் நிலவி வந்தா ம், 
வரலாற்றில் அவ்வப்ேபா  நிலவிவந்த ேமலாதிக்கச் 
ெசயற்பா கள் ரண்பா கைளத் ேதாற் வித்தன. இத்தைகய 

ரண்பா கள் ப ப்ப யாக கூர்ைமயைடந்  இன ாீதியான 
நல் றைவப் பாாிய அளவில் பாதித்தன. வில் அ  த்தம் 
என்ற நிைலக்கு இட் ச் ெசன்ற . ேபாினவாத சக்திகள் 
ஏைனய ேதசிய இனங்களின் உாிைமகைள மதியா  
தான்ேதான்றித்தனமாக நடந்  அவர்கைள அ ைமகளாகப் 
பயன்ப த்தின. அதன் விைள தான் எக்காலத்தி ம் 
இல்லாதவா  இன்  சர்வேதச ச கத் க்கு மனித உாிைம 
மீறல்கள் சார்பாகப் பதிலளிக்க ம் சர்வேதச நா கள் 
தைலயிட ம் வழிவகுத்த  என்பதைன யா ம் ம க்க 

யா .   

இந்நாட் க்கு இரண்டாவ  தடைவயாக வ ைகதந்த 
ெகளதம த்தர், நாகர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த குேலாதரன், 
மேகாதரன் என்ற மாமன், ம மகன் இ வ க்கிைடேய 
ஏற்பட்ட மாணிக்க ஆசனத் க்கான பிரச்சிைனையத் 
தீர்த் ைவத்தாெரன மகாவம்சம் கூ கின்ற . இதன் லம் 
இந்நாட் ன் ர் கக் கு களாகத் தமிழர்கள் விளங்கி ள்ளார் 
கெளன்ப ம் ெகளதம த்தர் இன, மதம் பாரா  
சமாதானத் க்கான தன  பாைதையக் காட் ள்ளார் 
ெரன்ப ம் ெதளி ப த்தப்பட் ள்ள . இந்த வைகயில் ேதசிய 
இனங்கைளச் சமாதானமான ைறயில் ஒற் ைமயாக வாழ 
வழிவகுப்ப , இந்நாட் ன் அதிகமான மக்கள் 
ெதாைகயினரான சிங்களத் ேதசிய இனத்தின் பாாிய கடைம 
என்பைதச் சுட் க்காட் கின்ேறன். இரண்டாயிரம் வ டங் 
க க்கு ன்ேப உலகளாவிய ஒற் ைமக்கு வித்திட்ட, 
வழிகாட் ய சங்கத் தமிழன் கணியன் ங்குன்றனாாின் 
"யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்" என்ற வாசகத் க்ேகற்ப 
பயணிக்க ேவண் ெமன்பைத ம் இவ் யர் சைபயில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

பல வ டங்களாக ரண்பா க டன் வாழ்ந்த இ  
ச கங்க ம்  ஒன் படக்கூ ய வைகயில் அவர்களின் 
அ ப்பைட உாிைமகள் மதிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத ம் 
அவர்க ம் இலங்ைகயர் என்ற உணர் டன் வாழக்கூ ய 
சூழைல உ வாக்க ேவண் ெமன்பைத ம் கடந்த 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் சிங்கள மக்க டன் வடக்கு, கிழக்கு, 
ெதற்கு மற் ம் மைலயகத் தமிழ் மக்கள் ஒன் ேசர்ந்  
நாட் ன் தைலவைரத் ெதாி ெசய்வதில் காட் ய அக்கைற ம் 
அதன் விைள க ம் எ த்தியம்பி ள்ளன. எனேவ, 
இந்நாட் ன் தைலவரான ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் இதைன மதித் , இந்நாட் ன் 
ேதசிய இனமான தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபிலாைஷகைளத் 
தீர்த் ைவக்கும் கடைமப்பாங்கில் உள்ளனர். இச்சந்தர்ப்பத் 
திைனச் சாியாகப் பயன்ப த்தாவிட்டால், எம  நாட் ன் 
நற்ெபய க்குக் ெப ம் களங்கம் ஏற்ப வதைன யாரா ம் 
த க்க யா .  

இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தினால் ெசயற்ப த்தப்ப ம் சில 
விடயங்கள் தி ப்திகரமாக அைமந்தா ம் இன் ம் பல 
விடயங்களில் தமிழ் மக்களின் நல்ெலண்ணத்திைனக் 
கட் ெய ப் ம் வைகயில் அரசாங்கம் ெசயற்பட ேவண் ய  
அவசியமாகும். எ த் க்காட்டாகச் சில விடயங்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் க்கு ெகாண் வரப் 
பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டேபாதி ம் எம  தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகள் பலர் இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல. பலர் 
விசாரைண றா நிைலயி ம் இன் ம் பலர் விசாரைண 
எ ம் இடம்ெபறாம ம் உள்ளனர். ஆட்சி மாற்றத் க்காக - 
நல்லாட்சிக்காக வாக்களித்த அைனத்  தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் கு ம்பங்க ம் ெவளியி ந்தா ம் அவர்க ம் 
ெசால்ெலாணாத் ய ட ம் வ ைமயி ம் வா கின்றனர். 
இந்நிைல மாற்றப்படேவண் ம். எதிர்வ ம் கார்த்திைக மாதம் 
7ஆம் திகதிக்கு ன்னர், அைனத் த் தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக ம் ாிந் ணர்  மற் ம் நல் ணக்க அ ப்பைடயில், 
குறிப்பாக ெபா மன்னிப்பில் வி தைல ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். கடந்த காலங்களில் JVP உ ப்பினர்கள் 
ேபான்ேறார் ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் இவ்வா  
வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் பாாிய குற்றம் 
விைளவித்தவர்க ம் ெவளியில் உள்ளனர். ஆகேவ, நல்லாட்சி 
அரசும் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மனித ேநயத் டன் 
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இதில் காலம் தாமதியா  ேவகமாகச் ெசயற்ப வார்கள் 
என்ப  என ம் ஒட் ெமாத்த தமிழ் மக்களின ம் பாாிய 
எதிர்பார்ப்பாக ள்ள .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
பலவந்தமாகக் காணாமற்ேபாகச் ெசய்தல்கள் பல தசாப்த 
காலமாக எம் தமிழ் மக்கள்மீ  இடம்ெபற்  வந் ள்ள . 
கணவைனத் ேத  மைனவி ம் பிள்ைளகைளத் ேத  தா ம் 
அைலகின்ற நிைலக்குத் தீர்க்கமான பதில்கள் ன்ைவக்கப்பட 
ேவண் ம். த்த சூழல் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன காரணிகளால் 
கணவைன இழந்த பல்லாயிரக்கணக்கான விதைவகைள 
எம்மண் சுமந்  நிற்கின்ற . அங்கங்கைள இழந்த பலர் 
வாழ்வா, சாவா? என்ற நிைலயி ள்ளனர். னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்  வி தைலயானவர்கள் 11,900க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் உள்ளனர். இவர்கள  வாழ்வாதார நிைலைம 
இன்ன ம் சாியானெதா  நிைலக்குக் ெகாண் வரப்பட 
வில்ைல. இவர்கள  வாழ்வாதார உயர்ச்சிக்குத் ேதைவயான 
திட்டங்கைள இந்த நல்லாட்சி அரசு ேவகமான ைறயில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பைத இவ் யாிய சைபயில் 
வ த் கின்ேறன்.  

தமிழர்கைள அடக்கி ஒ க்கலாம் என்ற ரேநாக்கில் 
நாசூக்காக ன்ென க்கப்ப ம் கு கிய சிந்தைன ைடய 
திட்டமிட்ட கு ேயற்றங்கள் உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம். 
குறிப்பாக, பயிர்ச்ெசய்ைக என்ற ேபார்ைவயில் மட்டக் 
களப்பின் எல்ைலப் பகுதிகளில் நடத்தப்ப ம் கு ேயற்றங்கள் 
குறிப்பிடத்தக்கன. தமிழர்கள் ெபாி ம் ெசறிந்  வா ம் 
பகுதிகளில் ேதைவயில்லாத ைறயில் வ ந்  ஏற்ப த் 
தப்ப ம் திடீர் நடவ க்ைககள் நி த்தப்பட ேவண் ம். 
அத் டன், தமிழர்கள் காலாகாலமாக வாழ்ந் வ ம் 
பகுதிகளி ம் வாழ்ந்த பகுதிகளி ம் உள்ள எம் கைல, 
கலாசார, சமயப் பண்பாட்ைடப் பிரதிப க்கும் அைடயாளங் 
கைளச் ேசதப்ப த் வேதா, அழிப்பேதா ற்றாகத் தைட 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். மட்டக்களப்பி ள்ள வரலாற்  

க்கியத் வம் வாய்ந்த இடங்கள், அைடயாளங்கள், 
கட் டங்கள் என்பன உள்ளவாேற ேபணப்பட ேவண் ம். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தமிழ் இைளஞர் வதிகள் 
ேவைலயில்லாமல் காணப்ப கின்றனர். மட்டக்களப்பி ள்ள 
1,400க்கும் ேமற்பட்ட ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளில் 
அதிகமாேனார் தமிழர்கள் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . கடந்த 
காலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ ங்கற்ற நியமனங்கள், 
அரசியல் ெசல்வாக்கு, பாரபட்சம் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன 
காரணிகளால் எம  தமிழ் இைளஞர் வதிகள் ேவைல 
வாய்ப்பிைன இழந்  நிற்கின்றனர். அதிகளவான ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைளத் தந் ெகாண் ந்த ெதாழிற்சாைலகள்கூட 
இன்  டப்ப ம் நிைலக்கு வந் ள்ளன. 4,000க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் ேவைல ாிந்த மட்டக்களப்  ேதசிய காகித 
ஆைல இன்  139 ேப டன் பரா கமாக இயங்குகின்ற . 
ெசய ழந் ேபாகும் நிைலயி ள்ள மட்டக்களப்பின் 
ெசாத்தான காகித ஆைலையச் ெசயற்ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைககைள விைரவாக இவ்வரசு - சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சு ன்ென க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ ேபால், பல ற் க்கணக்கானவர்கள் ேவைல ாிந்த 
மட்டக்களப்பி ள்ள கர யனா  விவசாயப் பண்ைணயில் 13-
14 ேபர் வைரயில்தான் ேவைல ாிகின்றனர். இந்நிைல 
மாற்றப்படேவண் ம். மட்டக்களப் க்கு அண்மித்த 
ெபாலன்ன ைவ, அம்பாைற ேபான்ற மாவட்டங்களில் 

இ ப்ப ேபான்  எம  மாவட்டத்தில் ெதாழிற்சாைலகள் 
இல்ைல. இதற்கான நடவ க்ைககைள அரசு ேமற்ெகாண் , 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமத் , எம  இைளஞர் 

வதிக க்கான ேவைலவாய்ப் க க்குச் சாதகமான வழி 
கைளத் திறந் விட ேவண் ம். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
தனியார் ைறயில் மட் மல்ல அரச ைறகளி ம் தமிழ் 
ெமாழிப் பாவைன உாிய ைறயில் பிைழயில்லாமல் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல. எம  மாவட்டத்தில் மக்க க்கு 
விநிேயாகிக்கப்ப ம் பல க தங்கள் சிங்களத்தில் 
அைமந்தி ந்தா ம், அ  தமிழி ம் அைமய ேவண் ெமன 
நான் இங்கு வ த்திக் கூ கின்ேறன். இன் ம் எம  
மாவட்டத்தில் சில பாடசாைலகள் இரா வ காம்களாகேவ 
உள்ளன. சான்றாக மட்டக்களப்பி ள்ள றக் 
ெகாட்டாஞ்ேசைன ஒ  மிகப்ெபாிய கிராமமாகும். அவ் ாில் 
ைமதானத் டன்கூ ய கட் ட வசதி ெகாண்ட பாடசாைலைய 
இரா வத்தினர் இன்ன ம் வி விக்கா  
ைவத்தி க்கின்றனர். இந்நிைல மாற்றப்பட்  உடன யாக 
அ  மாணவர்களின் கற்றல் ெசயற்பாட் க்கு வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.  

நாட் ல் 10,000க்கும் ேமற்பட்ட ஆசிாியர்கள் ேமலதிகமாக 
இ ப்பதாகக் கூறப்பட்டா ம், எம  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் கிராமப் றப் பாடசாைலகளில் அதிகள  
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . உதாரணமாக, வாகைர 
- கட் றி  பிரேதசத்தில் தரம் 11 வைர ள்ள ஒ  
பாடசாைலயில் 41 வ டங்களாக ஆங்கில ஆசிாியர் எவ ம் 
நியமிக்கப்படவில்ைல என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  பல்கைலக்கழகத்தினால் வழங்கப்ப ம் விேசட 
கற்ைகக்கு - Special Degree - நிகரான 4 வ ட கற்ைகயான 
ேதசிய உயர் கணக்கியல் ப்ேளாமாைவ - HNDA- 
ேமற்ெகாண்ட மாணவர்களின் நிைல மிக ம் ேவதைனக் 
கிடமாக ள்ள . அவர்கள  கற்ைகெநறி ன்னர் 
பட்டப்ப ப்பாகக் க தப்பட்டா ம், தற்ேபா  அ  ஒ  
பட்டப்ப ப்  இல்ைலெயன்ப  மாணவர்க க்கு மிக ம் 
ேவதைனயளிப்பதாக ள்ள . இதனால், அவர்கள் ேவைல 
வாய்ப் ப் ெப வ ம் பாாிய சிக்கலாக ள்ள . இதற்கு 
நாடளாவிய ாீதியில் மாணவர்கைளப் பாதிக்காத வைகயில் 
அவர்கள  கற்ைகெநறி பட்டமாகக் க தப்பட்  உாிய 
தீர்விைன உடன் ெபற் க்ெகா க்க அரசு ன்வரேவண் ம் 
என்பதைன வ ந்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

மட்டக்களப் ப் பிரேதசத்தின் ைவத்திய ேசைவகள்கூட 
சீரற்ற நிைலயில் காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக, கிராமிய 
மட்டங்களில் ைவத்திய ேசைவகள் மிக ம் மந்தகதியி ம் 
பரா கமாக ம் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றன. அதற்குச் சான்றாக 
மட்டக்களப்  உன்னிச்ைச- ெந யம ப் பகுதியில் உாிய 
கட் டங்க டன் உள்ள ஒ  ைவத்தியசாைலையக் கூறலாம். 
அங்ேக 'அம் லன்ஸ்' வசதிேயா ஒ  நிரந்தர ைவத்தியேரா ஒ  
நிரந்தரத் தாதிேயாகூட இல்லாத அவல நிைலேய 
நில கின்ற . வாரத்தில் இரண்  நாட்கள் மட் ம் 3 
மணித்தியாலம் கடைம ாி ம் தற்கா க ைவத்தியேர 
உள்ளார்.  மட்டக்களப்  கதிரெவளி ைவத்தியசாைலயிைன 
நம்பி 20க்கு ேமற்பட்ட கிராமங்க ண் . இங்கு ஒேரெயா  
ைவத்தியேர உள்ளார். இவ்வா  பல வழிகளி ம் அங்கு 
ைவத்திய ேசைவ பரா கமாகப் றக்கணிக்கப்பட்  
வ கின்ற .  இதற்கான தீர் கைளக் கிழக்கு மாகாண 
சைபேயா, அரேசா ேமற்ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 
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எனேவ, இதற்கான நடவ க்ைககைள அரசு விைரந்  
எ க்கேவண் ம் என்பைத இந்த உயாிய சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ைறயான நீர்ப்பாசன 

ைறயில்லாைம, யாைனத் தாக்குதல், இயற்ைக அனர்த்தம், 
களஞ்சியப்ப த்த ன்ைம ேபான்ற இன்ேனாரன்ன 
காரணிகளால் எம  விவசாயிகள் ெபாி ம் பாதிப் க் 
குள்ளாகி ள்ளனர். சில குளங்கள் நிதி ஒ க்கப்பட் ம் 

னரைமக்கப்படாைம, விவசாயிக க்கான காப் திப் பணம் 
வழங்கப்படாைம ேபான்றன விவசாயிகைளப் ெபாி ம் 
பாதிப் க்குள்ளாக்கி ள்ள . மீன்பி த் ைற சார்ந் ம் 
மீனவர்க க்கான உாிய நலத்திட்டங்கள் அங்கு ன்ைவக்கப் 
படவில்ைல. இதற்கான நடவ க்ைககைள அரசு உடன் 
விைரந்  ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் இடம்ெபற் வ ம் யாைனத் 
தாக்குதலால், குறிப்பிட்ட 20 நாட்க க்குள் 10க்கு ேமற்பட்ட 
ெபா மக்கள் ெகால்லப்பட் க்கின்றார்கள்.  இவற்ைற 
யறிந் ம் அரசு உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. 
அரசு அதற்கான நடவ க்ைககைள விைரந்ெத த்  அங்குள்ள 
மக்களின் உயிைரப் பா காக்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

மட்டக்களப்பில் நில ம் ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைன 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கைளப் ெபாி ம் பாதித் ள்ள . 
கு நீர்ப் பிரச்சிைன ம் எம  மாவட்டத்தில் ெபாியெதா  
பிரச்சிைனயாக உ ெவ த் ள்ள . குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்பின் உன்னிச்ைசப் பகுதியி ந்  நகர்ப் றங் 
க க்குக் ெகாண் ெசல்லப்ப ம் நீர், அந்தப் பகுதிைய 
அண் ய 25க்கும் ேமற்பட்ட கிராம மக்க க்கு 
வழங்கப்படாதி க்கின்ற . இ பற்றிய விடயங்கைள நாம் 
உாியவர்களிடம் ெகாண் ெசன்றா ம் இன் ம் அதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. ஆகேவ, அந்த 
மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகளில் ஒன்றான கு நீர்ப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவப்பதற்கு அரசாங்கம் விைரந்  
ெசயற்பட ேவண் ம்.  

இவ்வாறான பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகளின்மீ  இந்த 
அரசு பரா கமாக இ க்காமல், மக்களின் நல்ெலண் 
ெணங்கைள ெவன்ெற க்கும் வைகயி ம் அவர்கைளத் 
தி ப்திப்ப த் ம் வைகயி ம் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் வைகயி ம் உடன் விைரந்  ெசயற்பட 
ேவண் ெமனக் கூறிக்ெகாள்வ டன், இவ் யாிய சைபயில் 
என்ைனப் ேபச அ மதித்த ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  
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ඊෙය් දිනෙය්දීත් ෙම් ෙරගුලාසිවල නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳව 
දිගින් දිගට තර්ක ඉදිරිපත් කරනු අපි දුටුවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් 
විධියට අෙප් යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවට සත්ය 
වශෙයන් ෙමහි නීත්යනුකූලභාවය කුමක්ද කියන කාරණය 
පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කී පරිදි, පාර්ලිෙම්න්තුවට මූල්ය බලය පිළිබඳ 
කිසිදු අභිෙයෝගයක් අද මතු වන්ෙන් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාව අනුව මූල්ය පාලනය 
පිළිබඳව තනි සහ අනන්ය බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි කියන කාරණය. 148 වන ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:     

“ Parliament shall have full control over public finance. No tax, rate 
or any other levy shall be imposed by any local authority or any 
other public authority, except by or under the authority of a law 
passed by Parliament or of any existing law.” 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I insist upon 
the term “existing law”. The term “existing law”  requires 
interpretation when you have to have a clear idea about 
the Regulations already placed before Parliament. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද න්යාය පතයට 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා, මුදල් ඇමතිතුමා අද ඉදිරිපත් කරපු 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය. 
"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 
3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති 
අංක 1903/39 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ 
යුතු ය" යන ෙරගුලාසිය තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ලබාගන්න එතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධව මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

අද  ෙමම ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2007 අංක 48 
දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත්යි. විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2. (1) වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"ෙම් පනත කියාත්මක වීෙම් දින සිට සහ එදිනට පසුව, අමාත්යවරයා 
විසින් ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් නිශ්චිතව දක්වනු 
ලබන ඇතැම් ෙවළඳ භාණ්ඩ මත "විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද" යනුෙවන් 
හඳුන්වනු ලබන බද්දක් පනවනු ලැබිය යුතු ය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව ෙම් පනතින් 
ලැබුණු බලය යටෙත් තමයි ෙම් විධානයන් සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් පනෙත් පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා ඒ මඟින් ආවරණය 
වන අෙනකුත් නීති ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳව. එහි උපෙල්ඛනයට 
අනුව 2002 අංක 11 දරන මුදල් පනත, 2002 අංක 14 දරන එකතු 
කළ අගය මත බදු පනත, 2005 අංක 5 දරන මුදල් පනත, ෙර්ගු 
ආඥාපනත, 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන 
පනත, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත කියන පනත්වල සඳහන් පතිපාදනත් අන්තර්ගත වන 
ආකාරයට ෙම් නියමයන් සිදු කිරීෙම් බලය මුදල් අමාත්යවරයා 
ෙවත පවරා තිෙබනවා. ඒ අනුව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙරගුලාසි 
කීපයක් -17ක්- හදලා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් අදියර තුනකිනුයි. අෙප් රෙට් මුඛ්ය නීතිය 
විධියට තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මඟින් බලතල ලබා දීපු පමාණයට ගැළෙපන ෙසේ, එකී 
බලතල ෙනො ඉක්මවා යන පරිදි පනත් හදන්න ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලැබී තිෙබනවා. ෙදවන ස්තරෙය් පනත 
තිෙබනවා. ඊට පහළින් ෙරගුලාසි තිෙබනවා. ෙරගුලාසි කියන ඒවා 
නිෙයෝග, Proclamations විධියට එන්න පුළුවන්.  අතුරු විධාන, 
අතුරු විධිවිධාන, අතුරු නීති - by-laws - විධියට එන්න පුළුවන්. 
ෙරගුලාසි විධියට එන්න පුළුවන්. රීති විධියට එන්න පුළුවන්. 
ෙමවැනි ඕනෑම බලය පැවරීමක් - delegation of power - මඟින් 
ඇති කරන රීති තමයි අපි තුන්වැනි ස්ථරෙය් නීති කියලා 
හඳුන්වන්ෙන්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කරන ලද පනතක් මඟින් ෙනොෙයකුත් අධිකාරින්ට 
ෙමවැනි නියමයන් නිකුත් කිරීෙම් බලය තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ෙවන්න පුළුවන්, අදාළ ඇමතිවරයාට, සමහර ෙවලාවට 
අදාළ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට, සමහර ෙවලාවට 
ෙකොමසාරිස්වරුන්ට, ෙපොලිස්පතිතුමාට, හමුදාපතිවරුන්ට, ඒ 
වාෙග්ම ජනාධිපතිවරයාට පවා ෙමවැනි නියමයන් නිකුත් කිරීෙම් 
බලය තිෙබනවා. ඒ නියමයන් නිකුත් කිරීෙම් ස්වරූපය ෙවනස්. 
ෙරගුලාසි විධියට, රීති විධියට, එෙහම නැත්නම් අතුරු නීති - by-
laws - විධියට, එෙහම නැත්නම් Orders or Proclamations 
විධියට ඒ නියමයන් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එක එක පනත්වල 
එක එක ආකාරයට එය අර්ථ නිරූපණය කර තිෙබනවා. ෙමෙහම 
නිකුත් කරන ෙරගුලාසි, රීති, නැත්නම් අතුරු විධාන වර්ග 
ගණනාවක් තිෙබනවා. සමහර ෙරගුලාසි තිෙබනවා, ඒවා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් පනතකින් 
ලැබූ බලයක් යටෙත් හදන ලද ෙරගුලාසි නම්, ඒ ෙරගුලාසි හැදූ 
ෙමොෙහොෙත් පටන් ෙම් රෙට් වලංගු නීතිෙය් ෙකොටසක් බවට පත් 
වනවා. සමහර ෙරගුලාසි හදපු ගමන් වලංගු ෙවනවා. ඒ තමයි 
ෙදවැනි කාණ්ඩය. ඒ වලංගුතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑ. සමහර 
පනත්වල තිෙබනවා, එෙහම අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙරගුලාසි හදලා මාසයක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. සමහර පනත්වල තිෙබනවා, ෙරගුලාසි 
හදලා මාස තුනක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ කියලා. සමහර ඒවාෙය් තිෙබනවා, මාස හයක් ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. තවත් සමහර 
ඒවාෙය් තිෙබනවා, කාල සීමාව නිශ්චිතව නිර්ණය කරන්ෙන් 
නැහැ, හැකිතාක් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  

දැන් අපි ෙම් අදාළ පනෙත් විධිවිධාන අධීක්ෂණය කරලා, 
නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 7වැනි වගන්තිය ෙකෙරහි මා අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 
7වැනි වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"2 වන වගන්තිය හා 5 වන වගන්තිය පකාරව අමාත්යවරයා විසින් කරනු 
ලබන සෑම නියමයක් ම- 

(i) එම නියමයට අමාත්යවරයා සිය අත්සන තැබූ වහාම කියාත්මක 
විය යුතුය;" 

That is, once the signature is placed by the Hon. 
Minister of Finance, that Regulation must come into 
operation; it must be implemented forthwith. There would 

not be an interval; it must be implemented with 
immediate effect.  

Now, I draw the attention to Subsection (ii). 

"(ii) හැකි පහසු ඉක්මනින් ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලැබිය යුතු ය ;" 

I think the Hon. Minister of Finance has followed the 
correct procedure.  Section 7 of the Special Commodity 
Levy Act, No. 48 of 2007 categorically states, I quote: 

“7. Every Order made by the Minister in terms of section 2 and 
section 5, shall- 

(i) be in operation immediately upon the Minister affixing his 
signature thereto; 

(ii) be published in the Gazette as soon as convenient;” 

 

That, he has done. 

“(iii) be approved by Resolution of Parliament as soon as 
convenient thereafter;....”  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙරගුලාසිය හදලා 
අමාත්යවරයා ඒ ෙරගුලාසියට අත්සන් තැබූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා එය 
වලංගුයි කියලායි ෙමහි තිෙබන්ෙන්. එය ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන්නට ඕනෑ. එයට නිශ්චිත කාල සීමාවක් ෙම් පනෙත් දීලා 
නැහැ. ඒෙකන්  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් සාධාරණ කාල 
සීමාවක්. ඒ එක්කම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, සාධාරණ කාල 
සීමාවක් තුළ - as soon as possible - එය ඉදිරිපත් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි කියලා. හැබැයි 
අනුමැතිය ලබා ගන්නා ෙතක් ඒ ෙරගුලාසි වලංගුයි. අනුමැතිය 
ලබා ගත්තාට පස්ෙසේත් ඒ ෙරගුලාසිය වලංගුයි. පශ්නය මතු 
ෙවන්ෙන් එය පතික්ෙෂේප කෙළොත් විතරයි. මා අහෙගන සිටියා, 
ෙමය තුන් මාසෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ, ෙමය හය මාසෙයන් 
සම්මත කරන්න ඕනෑය කියලා අද දින ඉදිරිපත් කළ තර්ක. එෙහම 
නීතියක් නැහැ. තිෙබන නීතියට අනුකූලව තමයි ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් නියමයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්ත්.  

මුදල් ෙරගුලාසි කියන්ෙන් විෙශේෂ ගණෙය් ෙරගුලාසි 
ගණනාවක්. මුදල් ෙරගුලාසිවලදී ෙම් වාෙග් පතිපත්තියක් 
ව්යවස්ථාදායකය අනුගමනය කෙළේ නැත්නම් රටක මූල්ය පාලනය 
කරන්න බැහැ. එම නිසා තමයි 7 (iv) උප වගන්තිෙය් තවදුරටත් 
කියන්ෙන්, “ if not approved by Parliament, be deemed to be 
rescinded with effect from the date of such resolution, 
without prejudice to anything previously done thereunder" 
කියලා. ෙමම ෙරගුලාසි අවලංගු ෙවන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පතික්ෙෂේප කරපු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලායි. එෙහම ෙවන්ෙන් 
පතික්ෙෂේප කෙළොත්. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමය පතික්ෙෂේප කළත්, ඒ 
පතික්ෙෂේප කරන ෙමොෙහොත දක්වා මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් 
වගන්තිය යටෙත් යම් කටයුත්තක් කරලා තිෙබනවා නම් - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your  time is over.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I need another five or ten minutes. You can reduce 

it from the time allotted to our side.  

881 882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සභාෙව් මතු වුණු 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙමය සම්මත වුෙණ් නැත්නම් මුදල් 
ෙගවපු අයට ආපසු ෙගවන්න ඕනෑය කියන එක. එෙහම ෙන්ද, 
මුදල් ඇමතිතුමනි? පාර්ලිෙම්න්තුව ආවාට ගියාට නීති හදන්ෙන් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එම නිසා තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව විෙශේෂඥ ඥානය ලබා ගන්ෙන්. නීතිපති 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙවන්, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ 
විෙශේෂඥ ඥානය ලබා ෙගන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පතක් හදන්ෙන්. එෙහම කරලා රටක් අවුල් ෙවන්න මුදල් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාෙවොත් මා හිතන හැටියට ඒ රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න මාස ෙදක තුනක්වත් යන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අපි කියන්ෙන් සමස්තයක් විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව එයට 
අදාළ නිසි විධිවිධාන ෙගනැවිත් තිෙබනවාය කියලායි. ඒ 
ෙග නැවිත් තිෙබන නිසා තමයි කියන්ෙන්, ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පතික්ෙෂේප කළත් පශ්නයක් නැහැ, මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් පනත යටෙත් කරපු සියලු ෙද්වල් නීත්යනුකූලයි 
කියලා. එතුමා ෙම් පනත යටෙත් අය කර ෙගන තිෙබන සියලු 
මුදල් නීත්යනුකූලයි. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාම පතික්ෙෂේප කරලා ෙම් ෙරගුලාසිය විසි කළත් ෙම් අය 
කරපු එක බද්දක්වත්, එක ශතයක්වත් ආපසු ෙගවන්න එපාය 
කියලා නීතිෙයන් අපි ෙම් පනත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් නියමයන් pass වුෙණ් නැතත් ගත්ත බදු වලංගුයි. අද 

ඉඳලා බදු අයකරන්න බැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගත්ත බදු වලංගුයි. ඒක හරි. ඒකට තමයි මා ෙම් පැහැදිලි 

කිරීම කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] ගත්ත බදු ශතයක්වත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙමෙහම ඒවා ඕනෑ තරම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්, ෙම්ක අෙප් 
රටට ෙපොදු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය ෙගන ඒමට ෙපර සම්මත - [බාධා කිරීමක්] මාස තුන 

ඇතුළත සම්මත කර ගත්ෙත් නැත්නම් තමයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මා ඒ ගැන කියන ෙකොට ඔබතුමා අහෙගන සිටිෙය් නැහැ. මා 

එයට උත්තරය දුන්නා. මා ඔබතුමාට නැවතත් කියන්නම්. 
සාමාන්යෙයන් ෙකොයි පනෙත්ත් ෙපොදු විධිවිධානයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒකම තමයි ෙම් පනෙත්ත් තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න, ෙම් පනෙත් 
7ෙවනි වගන්තිය. 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 7වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"7. 2 වන වගන්තිය හා 5 වන වගන්තිය පකාරව අමාත්යවරයා 
විසින් කරනු ලබන සෑම නියමයක්ම-  

(i) එම නියමයට අමාත්යවරයා සිය අත්සන තැබූ වහාම කියාත්මක 
විය යුතු ය; 

(ii) හැකි පහසු ඉක්මනින් ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලැබිය යුතු ය; 

(iii) ඉන්පසු හැකි පහසු ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා 
සම්මතයක් මගින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු ය;"   

මා ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කළා. මා පිළිගන්නවා, සමහර 
පනත් මාසයකින් ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර බදු පනත් තිෙබනවා, මාස තුනක් - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
බදු පනත්වල තිෙබනවා, -[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම්කට අදාළ 

නැහැ. ෙමොකද, සමහර පනත්වල ෙකළින්ම කියනවා, එක 
මාසයක් ඇතුළත ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා. තව සමහර 
පනත්වල කියනවා, මාස තුනක් ඇතුළත ෙගෙනන්න ඕනෑය 
කියලා. තවත් පනත්වල කියනවා, මාස හයක් ඇතුළත 
ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා. තවත් පනත්වල කියනවා, හැකිතාක් 
ඉක්මනින් ෙගෙනන්න කියලා. තවත් පනත්වල කියනවා, 
"ෙගෙනන්න ඕනෑම නැහැ. ඒක පකාශයට පත් කළාම ඇති"යි 
කියලා. කම පහකට තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ආදායම් සංරක්ෂණ පනත යටෙත් ෙර්ගු බදු 

පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන මුදල් අමාත්යවරයාෙග් විධිවිධාන 
මාස තුනක් ඇතුළතදී කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොට සමාජ 
ආරක්ෂණ පනෙත් 7වන වගන්ති ෙය් (බී) උපෙල්ඛනෙය් 
තිෙබනවා, කලින් එය අනුමත කර ගත්ෙත් නැත්නම් ඒ මුදල් 
එකතු කර ගත් අය - Principal Collector - විසින් ආපසු ෙගවිය 
යුතුයි කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක හරි. ඔබතුමා හරියට හරි. ඔබතුමාත් හරි, මුදල් 

ඇමතිතුමාත් හරි. නමුත්   ඔබතුමා කියපු ඒ පනත් ෙදකම ෙම් 
පනතින් බැහැර කරලා තිෙබනවා. මා ඒක කියවන්නම්. ඔබතුමා 
කියපු කාරණය හරි. නමුත් ඒ පනත් ෙදක ෙම් පනතින් බැහැර 
කරලා තිෙබනවා. ඒ  විධිවිධාන ෙම් පනතට ෙගෙනන්න එපා  
කියා තිෙබනවා. මා කියවන්නම්. ෙම් පනෙත් තුන්වන වගන්තිෙය් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ෙම් පනෙත් පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද,  ෙම් පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් 
නිශ්චිතව සඳහන් වන යම් බද්දක්, තීරු බද්දක්, අය බද්දක් ෙහෝ ෙසස් 
බද්දක් නැතෙහොත් ෙවනත් ගාස්තුවක් ෙවනුවට, 2 වන වගන්තිය යටෙත් 
පනවනු ලැබූ විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද, (235 වන අධිකාරය වූ) ෙර්ගු 
ආඥාපනෙත් විධිවිධානවලට අනුකූලව ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
විසින් රැස් කිරීම, පරිපාලනය කිරීම සහ අය කර ගැනීම සිදු කළ යුතු ය."    

ෙම් විධියට කාරණය කියලා අය කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. 
එතෙකොට අර ඔබතුමා කියපු අෙනකුත් පනත්වල, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් පනත්වල කුමන කාරණයක් තිබුණත් පමුඛතාව 
ලැෙබන්ෙන් ෙම් පනතට.  [බාධා කිරීමක්] ෙවෙළඳ ෙනොෙවයි.  
ලැයිස්තුවක්ම තිෙබනවා. ෙමතැන උපෙල්ඛනයකුත් තිෙබනවා.  
මා ඒ ටිකත් කිෙයව්වා. ඔබතුමා අහෙගන හිටිෙය් නැහැ.  

883 884 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ෙම් ෙගෙනන සියලු නියම  ඔය පනතට අනුකූලව ඉදිරිපත් 

කරන ඒවා ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. Special Commodity Levy Act එක යටෙත්යි 

ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙමෙහමයි. මා 
කියවන්නම්, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන පනතට අනුව ඉදිරිපත් කරන ලද නියම-[බාධා 

කිරීමක්] නමුත් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන නියම  ගණනාවක් 
තිෙබනවා,  ඔය පනතට අදාළ වන ෙවන  පනත්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙවන පනත් කියලා ඔබතුමා අදහස් කරන්ෙන් ෙමොනවා ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමාජ ආරක්ෂණ පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු නියම  

කිහිපයකුත් තිෙබනවා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් පනෙත් උපෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ඒ උපෙල්ඛනයට 

ඇතුළත් කරලා තිෙබන පනත් ටික මා කියවන්නම්.  ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම්  උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර 
තිෙබනවා ඒ අෙනක් පනත් ටික. ඒ,  2002 අංක 11දරන මුදල් 
පනත, 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත,  2005 
අංක 5 දරන මුදල් පනත.  ඒ වාෙග්ම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කියපු ෙර්ගු ආඥාපනත. 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා 
අපනයන සංවර්ධන පනත, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත.  

එතෙකොට ෙම් සියල්ල සඳහන් කරලා තමයි 2007 අංක 48 
දරන විෙශේෂ ෙව ළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් තුන්වැනි වගන්තිෙයන් 
කියන්ෙන්, "ෙම් පනෙත් පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද,  ෙම් 
පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් නිශ්චිතව සඳහන් වන යම් බද්දක්, තීරු 
බද්දක්, අය බද්දක් ෙහෝ ෙසස් බද්දක් නැතෙහොත් ෙවනත් 
ගාස්තුවක් ෙවනුවට, 2 වන වගන්තිය යටෙත් පනවනු ලැබූ විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද, (235 වන අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 
විධිවිධානවලට අනුකූලව ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් රැස් 
කිරීම, පරිපාලනය කිරීම සහ අය කර ගැනීම සිදු කළ යුතු ය" 
කියලා.  ඒක  ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා.    

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ 

පනෙත්- 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පැහැදිලි කරන්නම්. 

සමාජ ආරක්ෂණ පනත ෙමයට අදාළ නැත. ෙමතැනට අදාළ 
වන්ෙන් 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
විතරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පනෙත්  Clause 7 (iii)  යටෙත් 
තිෙබනවා- [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම්වා ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබන්ෙන් අපට, පාර්ලිෙම්න්තුවට පහසු දවසක - on a 
convenient day.   අද තමයි පහසු දවස. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
උපෙල්ඛනෙය් ඒ පනත් ටික තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් පනත 

යටෙත් ෙගෙනන නියමයක් අර පනත් යටතට වැටුණා වුණත්, ෙම් 
නියම අනුමත කර ගැනීෙම් කමෙව්දය වන්ෙන්, හැකිතාක් 
ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් නියම පතික්ෙෂේප කෙළොත්, 
පතික්ෙෂේප කරන ෙමොෙහොෙත් සිට ෙම්වා අවලංගුයි. හැබැයි, ඒ 
දක්වා අය කර ගත් බද්දක්, කරපු කියාවක්, දීපු නිෙයෝගයක් ෙව් 
නම් ඒ සියල්ලම වලංගුයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක   
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත. එතෙකොට 
ෙම් නියම හදලා තිෙබන්ෙන් ඒකට අනුව. දැන් පශ්නයක් මතු 
වුණා- [බාධා කිරීමක්]  ගරු මන්තීතුමනි,  මා අර කියපු 
උපෙල්ඛනයට  ෙම් පනත ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. තව පනත් 
6ක් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  ඒ යටෙත් ෙර්ගු ආඥාපනත 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් මිත ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම ෙමය 
පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ. නීතිය කියන එකයි, නියම කියන එකයි 
ෙදකක් කියලා තර්කයක් ආවා. ඊෙය් දිනෙය්දී නීතිය ගැනයි 
නිෙයෝගය දුන්ෙන්, අද දිනෙය් දී නියම ගැනයි පශ්න මතු 
කරන්ෙන් කියන කාරණය මතු කළා.  

අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අර්ථ නිරූපණය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. 170 වන ව්යවස්ථාෙව් අර්ථ නිරූපණෙය් ෙමෙසේ 
දැක්ෙවනවා: 

" "written law" means any law and subordinate legislation and 
includes..." 

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ තව 
ෙකොටසක් අලුෙතන් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එය වරහන් ඇතුෙළේ 
සඳහන් වනවා. 

"... *[statutes made by a Provincial Council,] Orders, 
Proclamations, Rules, By-laws and Regulations made or issued 
by any body or person having power or authority under any law 
to make or issue the same." 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව නිලධාරි 

මහත්වරුන්ෙගන් අහලා බලන්න පුළුවන්.  න්යාය පතයට අනුව 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි:  

අයිතම 25. මුදල් අමාත්යතුමා,-  නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, අයිතම  26.  මුදල් 
අමාත්යතුමා,- ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, (235 වැනි 
අධිකාරය), අයිතම 27. මුදල් අමාත්යතුමා,- ෙර්ගු ආඥාපනත 
යටෙත් ෙයෝජනාව, අයිතම 28. මුදල් අමාත්යතුමා,- ෙර්ගු ආඥා 
පනත යටෙත් ෙයෝජනාව. 

885 886 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන් ඊෙය් න්යාය පතෙය් තිෙබන 

අයිතම ගැන.  මම  කියන්ෙන්  අද න්යාය පතෙය් තිෙබන අයිතම 
ගැන.  අද ඉදිරිපත් කරන අයිතමවලට අදාළ වන්ෙන් 89 අංක 13 
දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත  පමණයි.  නමුත් 
උපෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවා,  2002  අංක 11  දරන මුදල් පනත, 
2002  අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත, 2005 අංක 5 
දරන මුදල් පනත, ෙර්ගු ආඥා පනත, 79 අංක 40 දරන ශී ලංකා 
අපනයන සංවර්ධන පනත, 89 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත. අද ඉදිරිපත් කරන නියමවලට අදාළ වන්ෙන් 89 
අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත පමණයි.     

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
1962 අංක 19 දරන ආදායම්  සංරක්ෂණ  පනතත් අද ඉදිරිපත් 

කරන නියමවලට අදාළ නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අද විවාද  කරන නියම අතරට  ඒ පනතත් අදාළ නැහැ.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද විවාද කරන්ෙන් Special Commodity Levy Act  යටෙත් 

තිෙබන Orders 17ක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ පනත  යටෙත් එන නියම විතරයි අද විවාදයට ගන්ෙන් ගරු 

මන්තීතුමනි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් කරුණ පැහැදිලි කර ගත්තා නම් හරි.  න්යාය පතෙය් 

තිෙබන අංක 25, 26, 27, 28 කියන අයිතම  අද විවාදයට ගන්ෙන් 
නැහැ?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විවාදය ආරම්භ කරන ෙකොට කිව්වාෙන්, අද දින ගන්ෙන් ෙම් 

ෙම් ඒවා කියලා. ඒවා අද න්යාය පතෙය් තිෙබන ඒවා. ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ඊෙය් න්යාය පතෙය් තිෙබන ඒවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, just for the completion of 

my submission on this legal aspect - [Interruption.]  

නමුත් ෙම් ගරු සභාවට, ෙම් රටට දැන ගන්න අවශ්යයි ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා කරුණු මතු කළා, අෙප් කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලා  මතු කළ කරුණු රට 

දන්නවා. නමුත් රටට අෙප් උත්තරය පැහැදිලි නැහැ. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට යුතුකමක් තිෙබනවා එය පැහැදිලි 
කරන්න. ෙමොකද, අපි සියලු ෙදනාම ෙමතැන කථා කරන්ෙන් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙන්. අපි - අපි ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ 
නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය හා ෙරගුලාසි ගැන 
දැඩි ෙලස තර්ක ඉදිරිත් කළ නිසා මම ඔබ තුමා ෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 170 ව්යවස්ථාව යටෙත් 
ඇති අර්ථ නිරූපණයට. ලිඛිත නීතිය හැටියට අෙප් රෙට් 
අධිකරණය පිළිගන්ෙන් කුමක්ද කියන  අර්ථ නිරූපණයට. ඒ 
අනුව, " ලිඛිත නීතිය" යන්ෙනන් යම්කිසි නීතියක් සහ අනුනීති 
අදහස් ෙවනවා.  

එහි වැඩිදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"පළාත් සභාවක් විසින් සාදන ලද පඥප්ති ෙහෝ කවර ෙහෝ නීතියක් 
යටෙත් නියමයන්, පකාශන, රීති, අතුරු ව්යවස්ථා සහ නිෙයෝග සැදීමට 
ෙහෝ නිකුත් කිරීමට ෙහෝ බලය නැතෙහොත් අධිකාරය ඇති යම්කිසි 
මණ්ඩලයක් ෙහෝ තැනැත්තකු විසින් සාදන ලද ෙහෝ නිකුත් කරන ලද 
නියමයන්, පකාශන, රීති, අතුරු ව්යවස්ථා සහ නිෙයෝග ඊට ඇතුළත් ෙව්."   

 මුල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පළාත් සභාවලට අදාළ කරුණු 
තිබුෙණ් නැහැ. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් පළාත් සභා ඇති වූ නිසා  ඊට අදාළ කරුණුත් ෙම් 
ව්යවස්ථාවට අන්තර්ගත කර තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, අෙප් රෙට් පවතින  රීති, ෙරගුලාසි, නිෙයෝග සියල්ල 
නීතියක් විධියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පිළිෙගන තිෙබනවා. 
ඒ අනුව,  අද දින ගරු මුදල් ඇමතිතුමා  ඉදිරිපත් කළ නියම  
එෙහමත් නැත්නම් ෙරගුලාසි නීතියට අනුකූලව  නියමාකාරෙයන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා වාෙග්ම, ඒවා සම්මත කර ගන්නට  
සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
 

[අ.භා. 3.57] 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත යටෙත් නියමයන්  17ක්  සම්බන්ධෙයන් විවාදයට ලක් 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී සමස්ත ආර්ථිකය පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ජාත්යන්තරෙය් විශාල ආර්ථික බිඳ වැටීමක් අද අප දකිනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම දියුණු රටවල් පමණයි  යම්කිසි මට්ටමකට 
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  2015 වර්ෂෙය් අග භාගය වන විට 
ඇෙමරිකාවට යම්කිසි ආර්ථික වර්ධනයක් ලැෙබයි  කියා වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  යු ෙරෝපා හවුල.  සමසත්යක් හැටියට 
ගත්තාම 2015 වසෙර් අග වන විට ෙබොෙහොම සුළු ආර්ථික 
වර්ධනයක්  ඔවුන්ට ලබාගන්න පුළුවන් වන බව අප දකිනවා. ඒ 
තුළ ජර්මනිය වාෙග් රටවලට ඊට වඩා ආර්ථික වර්ධනයක් 
ලැෙබනවා කියන එක වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අලුතින් 
ඉදිරියට එන ෙවෙළඳ ෙපොළවල් - emerging markets - ඇති 
රටවල, ඒ වාෙග්ම දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල ආර්ථික බිඳ 
වැටීමක් දකින්නට තිෙබනවා කියන එක ආර්ථික විෙශේෂඥයන් 
ෙම් දවස්වල ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම චීනය අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ සියයට 7.8ක විතර ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා 
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ගත්තත්, ෙමවර ඒ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.5කට විතර 
වැෙටනවා කියන එක ෙම් වන විට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔව්. ඒක අපටත් බලපා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙනොෙයකුත් 

රටවලට එය විෙශේෂෙයන් බලපා තිෙබනවා. ඒ අයත් එක්ක 
වැඩිපුර ගනුෙදනු කරන රටවලට ඒ තත්ත්වය අනිවාර්යෙයන්ම 
බලපා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් සුවිෙශේෂ 
ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වන ලකුණු පහළ ෙවලා තිෙබන 
ආකාරයක් අප දකිනවා. මා හිතන විධියට සමස්තයක් හැටියට 
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල ආර්ථික වර්ධනය අධ්යයනය කර 
බැලුවාම, ෙමවර ඉන්දියාෙව් සුවි ෙශේෂ ආර්ථික වර්ධනයක් 
දකින්නට ලැෙබනවා කියලා  තමයි වාර්තා වී තිෙබන්ෙන්. සියයට 
7.8ක විතර ආර්ථික වර්ධනයක් ඉන්දියාවට ලැෙබනවා කියන එක 
ෙම් ෙවනෙකොට ආර්ථික විෙශේෂඥයන් පිළිෙගන තිෙබනවා. 
නෙර්න්ද ෙමෝදි අගමැතිතුමාෙග් පැමිණීමත් එක්ක, ඒ ගත් 
ෙනොෙයකුත් පියවරවල් පදනම් කරෙගන යම් පසු බිමක් සකස් 
වීමත් එක්ක තමයි  දැන්  ඉන්දියාෙව් එවැනි සුවිෙශේෂ ආර්ථික 
වර්ධනයක් ෙමවර දකින්නට ලැෙබනවා කියලා ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් පිළිගන්ෙන්.  

අපි ලංකාව ෙදස බලමු. මහ බැංකුව 2015 වසර මුලදී කිව්වා, 
සියයට 7ක විතර ආර්ථික වර්ධනයකට අපට යන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා. පසුව අෙපේල් මාසය වන විට  එය සංෙශෝධනය කළා, සියයට 
6.4ක් කියලා.   අන්තිම කාර්තුෙව් ෙම් වන විට ලැබී තිෙබන 
ෙතොරතුරුත්, ඉදිරිෙය් දී ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්ක 
දිහාත් බැලුවාම හුඟ ෙදෙනක් කියන්ෙන් සියයට 6ක විතර ආර්ථික 
වර්ධනයකට තමයි ෙමවර අපට යන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන 
එකයි. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන් අහන ෙකොට එතුමා 
නම් කිව්වා, සියයට 6.2ක විතර වර්ධනයක් ලබාගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා. ඊෙය් IPS ආයතනෙය් වාර්තාව නිකුත් වුණා. The 
Institute of Policy Studies of Sri Lanka published the Report, 
“Sri Lanka State of the Economy 2015 - Economic Reforms: 
Political Economy and Institutional Challenges.” ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් තමයි ෙම් වාර්තාව නිකුත් 
වුෙණ්. එම වාර්තාෙව් නම් කියා තිෙබන්ෙන් සියයට 6ක විතර 
ආර්ථික වර්ධනයකට තමයි අපට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්  
කියලායි.  ඒක සනාථ කරන්න පුළුවන් යම් යම් සාධකත් අප 
දකිනවා. ජාත්යන්තරෙය් ෙතල් මිල අඩු වුණත්, ඒෙකන් අපට 
ලැබිය යුතු  පුළුල් වාසිය ලබාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙටන් අපනයනය කරන ෙත්, රබර් වැනි සමහර ෙබෝග 
දිහා බැලුවාම ඒවා අපනයනෙය් විශාල බිඳ වැටීමක් අප දකිනවා. 
ෙත් ක්ෙෂේතය ගැන කථා කෙළොත්  අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙත් 
අපනයනෙය් තිබුණ  වර්ධනයට වඩා අඩු වර්ධනයක් තමයි                 
දැන් තිෙබන්ෙන්.  ඒ එක්කම  මිල අඩුවීමකුත් සිදුවී තිෙබන බව 
අප දකිනවා. හැබැයි, මම හිටපු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා 
හැටියටත්, ෙත් ක්ෙෂේතය පිළිබඳ නිතර නිතර පසුවිපරමක්              
කරන ෙකෙනක් හැටියටත්, වෘත්තිෙයන් ආර්ථික විෙශේෂඥයකු 
හැටියටත් මට කියන්න පුළුවන්, ඊෙය් තිබුණ ෙවන්ෙද්සිෙය්දී          
-auction  එෙක් දී- රුපියල් 20ක මිල වැඩිවීමක් වුණා කියලා.  ඊට 
කලින් සතිෙය්ත් රුපියල් 20ක මිල වැඩිවීමක් සිදු වුණා අපි 

දැක්කා.  ඉතින් ඒ විධියට ගිෙයොත්  ඉහළ ෙත් මිලකට යන්න 
පුළුවන් ෙවයි.  හැබැයි, ෙමතැන තිෙබන එකම විසඳුම තමයි 
ගුණාත්මකභාවය. ෙත් නිෂ්පාදනෙය්දී ෙත් දළුවල 
ගුණාත්මකභාවය  වැඩි කෙළොත් පමණයි සහනාධාර නැතුව 
ස්ථාවර මිලක් ඒ කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට  ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්. ෙඩොලරය ෙකොෙහොම වුණත් අෙනක්  මුදල් ඒකකවලට 
සාෙප්ක්ෂව රුපියල ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථික 
වර්ධනෙය්  සියයට 6ක  ඉලක්කය   අපට ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා තමයි ආර්ථික විෙශේෂඥයන් කියන්ෙන්. එතෙකොට 
සමස්තයක් වශෙයන් අපනයන ක්ෙෂේතෙය් අඩු වීමක් අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්; වියදෙම් වැඩි වීමක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්; ආදායෙම් අඩු වීමක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙම් හරහා 
අනිවාර්යෙයන්ම අය වැය පරතරෙය් වැඩි වීමකුත් අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා කියපු අපනයනවල ඉතා විශාල වැඩිවීමක් තිබුණත්, 

ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවන කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙනොලැබුණු  විෙශේෂ 
වාසියක් ෙම් දිනවල ඇතිෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ඛනිජ ෙතල් මිල 
අඩුවීම තුළ.   ආර්ථික විෙශේෂඥ යන් ගණනය කරලා තිෙබනවා, 
ෙම් වර්ෂය තුළ රටින් පිටට ගිය මුදල වන ඇමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 2.5ක්  ඉතුරු ෙවයි කියලා.   ඒ නිසා තමයි මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිෙය්,  ෙම් මුදෙලන් භාගයක් වැවිලි 
කර්මාන්ත  ඇමතිතුමාට දුන්නා නම්, කිසිම පශ්නයක් නැතිව  
අපට ෙම්ක පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් කියලා.  ෙමොකද,    ඛනිජ 
ෙතල් මිල වැඩි කාලෙය් දී ෙත්, රබර් අපනයනය කරන 
ආදායෙමන් තමයි   අපි ඛනිජ ෙතල් ෙගනාෙව්.  එතෙකොට දැන් 
ෙම් කර්මාන්තය වැෙටනෙකොට, ඛනිජ ෙතල් මිල අඩුෙවලා 
තිෙබන නිසා ඒ මිල අඩු වීෙම් වාසිය දුන්ෙනොත් ෙම් කර්මාන්තය 
ෙබ්රාගන්න පුළුවන්.  
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ඊෙය් ඇමතිතුමා කථා කළා සහනාධාර ගැන. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මෙග් ෙව්ලාෙවන් නම් ගන්න එපා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
විනාඩියක් පමණයි ලබා ගන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් 

කාරණය ඔබතුමා කියන තරම් සරල පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  අපි 
ඊෙය් ගණන් හදලා බැලුවා.   රබර් සහ කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට 
සහනාධාර ෙදන්න මාස 4කට රුපියල් බිලියන 8ක් අවශ්යයි.  
රුපියල් බිලියන 1.5කින් ඒක කරන්න බැහැ.   අපට තිෙබන එකම 
ගැටලුව තමයි සහනාධාරය ෙකොපමණ කල් ෙගන යනවාද කියන 
කාරණය.  සහනාධාරය ෙදන්න කියන ස්ථාවරෙය් අපි සියලු 
ෙදනාම ඉන්නවා.  යම්කිසි දුරකට අපි මැදිහත්වීමක් ෙවන්න 
අවශ්යයි කියන ස්ථාවරෙයත් අපි ඉන්නවා.  නමුත් ෙකොපමණ දුරට 
සහනාධාරය ෙගන යනවාද? මාස 4කට ද, මාස 5කට ද, මාස 6කට 
ද, නැද්ද කියන එක තමයි තිෙබන ගැටලුව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔබතුමන්ලා ෙදන්නා ඔය කාරණය එළිෙය් සාකච්ඡා කරන්න. 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට මමත් 
උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර ෙත් මිල අඩුවීමත් එක්ක 
අපට පසුගිය වර්ෂවලට වඩා වාසියක් අනිවාර්ෙයන්ම ලැබුණා 
කියා අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ෙත් ගැන කථා කරනෙකොට අපි 
ෙම් කාරණය ගැනත් කල්පනා කරන්නට සිදු ෙවනවා.  එනම්  
අෙප් පළමුෙවනි  විශාලම ෙත් ෙවළඳෙපොළ තමයි රුසියාව. 
එතෙකොට දැන් රුසියාවට විශාල වශෙයන් ආර්ථික පශ්න වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩිවීමත් එක්ක ඉල්ලුම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා අෙප් ෙලොකුම ෙත් ෙවළඳෙපොළට අපි 
ෙත් අපනයනය කරනෙකොට කලින් වාතාවන්වල අපට ලබා ගන්න 
පුළුවන් වූ මිල අපට ලබා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ඉරාණය තමයි  අෙප් ෙදෙවනි ෙලොකුම ෙත් ෙවළඳෙපොළ. එතැනත් 
ඒ පශ්නය තිෙබනවා. තුන්ෙවනි ෙලොකුම ෙත් ෙවළඳෙපොළ තමයි 
ඉරාකය. ඊට පසුව සිරියාව. ඒ රටවල්වල ඉල්ලුම අඩුවීමත් එක්ක 
ෙත් මිලට ඒකත් තව පැත්තකින් බලපාලා තිෙබනවා.  රබර් ගැන 
කථා කරනෙකොට ෙතල් මිල අඩුවීමත් සමඟ කෘතිම රබර් 
නිෂ්පාදනයට විශාල ඉල්ලුමක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
රබර් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකනුත් ඇත්ත වශෙයන්ම 
අපට ෙලොකු බලපෑමක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් රබර් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75ක් අපි භාවිත කරන්ෙන් නිමි භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරන්නයි. ඒ කියන්ෙන් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන - 
value-added products  - සඳහා තමයි අපි රබර් නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 75ක් භාවිතා කරන්ෙන්. තව පැත්තකින් විෙද්ශ විනිමය 
විශාල වශෙයන් අඩු ෙවන ලකුණු අපි දැක තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
අභිෙයෝග තිෙබන අවස්ථාවකදී වැඩිපුර ආදායමක් ලබාෙගන, 
අයවැය පරතරය යම්කිසි සීමාවක තබා ගැනීෙමන් ඉදිරි වර්ෂෙය්දී 
ආර්ථිකයට ඒ හරහා ශක්තියක් ලබා ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයනුයි ෙම් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය අද ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මීට සති තුනකට විතර 
කලින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ සමුළුව  නිව්ෙයෝර්ක් 
නගරෙය්දී පැවැත්වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී රටවල් 193ක ෙලෝක 
නායකෙයෝ - ජාත්යන්තර නායකෙයෝ - එක් රැස් ෙවලා තිරසාර 
සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් ඒකමතිකව අනුමත කර ගත්තා. අපිත්  ඒ 
අවස්ථාෙව් හිටියා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ පකාශයක් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී කළා. ඒ පකාශය ජාත්යන්තරෙය් පශංසාවට ලක් 
වුණා කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  දැන් 
MDGs -  Millennium Development Goals -  කියන 2000 
ඉඳලා 2015 දක්වා තිබුණු ඉලක්ක ගණනාවක් අපි සම්පූර්ණ 
කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි සූදානම් ෙවන්ෙන් 2030 වනෙකොට 
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 සම්පූර්ණ කරන්න කටයුතු 
කිරීමටයි. දුප්පත්කම, hunger and food security, ෙසෞඛ්යය, සහ 
අධ්යාපනය තමයි ඒ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක හතර. ෙමයින් 
හතරවැනි ඉලක්කය තමයි අධ්යාපනය. මුළු ෙලෝකයම පිළි ෙගන 
තිෙබනවා, අධ්යාපනයට කරන ආෙයෝජනය මත තමයි තිරසාර 
සංවර්ධන ගමනට රටවලට ශක්තිමත් ආකාරෙයන් පෙව්ශ ෙවන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමවර අය වැෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල හතර ගුණයකින් වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවාය කියලා ජනාධිපතිතුමා ඊෙය්ද ෙකොෙහේද පකාශයක් කර 
තිෙබනවා මා දැක්කා.  

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් 
කටයුත්තට සටන් කළ බව  මා දන්නවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. 
ෙමොකද, ඕනෑම රටක තිරසාර සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන් 
පදනම හැටියට සලකන්ෙන් අධ්යාපනයයි. අධ්යාපනයට 
ආෙයෝජනයක් කිරීම නාස්තියක් ෙනොෙවයි. ඒක ඇත්ත 
වශෙයන්ම තිරසාර සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන්, උපරිම 
ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආෙයෝජනයක් හැටියටයි මුළු 
ෙලෝකයම පිළි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් යටෙත් ෙනොෙයකුත් 
අංශ තිෙබනවා. ෙම් තිරසාර සංවර්ධන ගමෙන්දී පධානම 
වගකීමක් මටත් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ, නිපුණතා සංවර්ධනයත්, 
වෘත්තීය පුහුණු සංවර්ධනයත් ෙම් රෙට් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. ඉදිරි වසර කිහිපෙය්දී ෙම් රෙට් 
තරුණ තරුණියන්ට රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් ශක්තිය වර්ධනය 
කරන්න වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා කිවූ පරිදි අධ්යාපනයට කරන 
ආෙයෝජනෙයන් යම්කිසි මුදල් පමාණයක් අෙප් කාර්ය භාරයටත් 
ලබා ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා හා ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා  එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් පටන් ගත්ත හරිත 
විශ්වවිද්යාලය බලන්න ගිය සතිෙය් මම ෙහෝමාගමට ගියා. ඒක 
ඔබතුමන්ලා ගත් ෙබොෙහොම වටිනා තීරණයක්.  ඇත්ත වශෙයන්ම 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉදිකිරිම් කටයුතු ෙම් වනෙකොට සියයට 70ක් 
විතර අවසන් කරලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
මාර්තු මාසය වනෙකොට ඒ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරලා,-   

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Sir, I am finishing off.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, අය වැෙයන් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන 

එක. ෙමොකද, ඒ විශාල පිරිසට එන්න පාරවල් ටික හැෙදන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, පාරවල්වල විතරක් ෙනොෙවයි. එතැන ජල 

පශ්නයකුත් තිෙබනවා. මම දැන් ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා ඒ සියලුම පාර්ශ්වයන් ෙගන්වලා එතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කථා කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කඩිනම් කරන්න. 
ෙමොකද, අපි හරිත විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
තරුණ තරුණියන්ට පමණක් වූ විශ්වවිද්යාලයක් හැටියට 
ෙනොෙවයි, මුළු දකුණු ආසියාවටම උසස් ෙපළ අධ්යාපන ලබන 
තරුණ තරුණියන්ෙග් විශ්වවිද්යාලයක් හැටියටයි. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

මට තව හුඟක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. නමුත්,  ෙවන් කර 
ඇති කාලය ඉක්ම යන  නිසා අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
දැන් අපි ෙහොඳ ගමනක් යන්න පටන් අරෙගන තිෙබන බව. 
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විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තිරසාර සංවර්ධන ගමන යන ෙකොට අපි හිෙත් 
තියා ගන්න ඕනෑ good governance කියන ෙත්මාව. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරමින්, පජාතන්තවාදය 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා, නාස්තිය හා දූෂණය ඉවත් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා, නීතිය හරියාකාරව 
කියාත්මක කරලා, යහ පාලනය ස්ථාපිත කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමත්, අලුත් නිර්ණායක පදනම් කර 
ෙගන ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පවර්ධනය කිරීමත් තුළින් අෙප් රෙට් 
කීර්ති නාමය ජාත්යන්තරෙය් තවදුරටත් පිළිගැනීමකට ලක් 
කිරීෙමන් අනතුරුව අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රෙට් ස්ථාපිත 
කර තිෙබන ෙද්ශපාලන, ආර්ථික හා සමාජයීය ස්ථාවරභාවය 
පදනම් කර ෙගන ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා, තරුණ 
තරුණියන් බලාෙපොෙරොත්තු වන රැකියා අවස්ථා ලබා දිය යුතුයි. ඒ 
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයට ෙම් අවුරුද්ෙද් පමණක් ෙනොෙවයි 
ඉදිරි වර්ෂ 15ත් ගමන් කරලා, 2030 වන ෙකොට මීට වඩා දියුණු 
රටක් හැටියට අෙප් රට පරිවර්තනය කරන්න අපි සියලුම ෙදනාම 
අත්වැල් බැඳ ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එකත් ෙයෝජනා 
කරමින් මම නිහඬවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

 
[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ නියමයන් සම්බන්ධව විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා 
අතිශයින් සතුටු වනවා.  විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධව තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය අපට පැහැදිලි කර දුන්නා. 
ඒ සම්බන්ධව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය එතුමාට මා පුද කරනවා.  

අපි ෙම්  රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ෙකොට ඉතිහාසෙය් 
ඉඳලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය රඳා පැවතුන හැටි අපට මතක් වනවා. 
පළමුෙවන්ම 1970 - 1977 යුගයට ගියාම ඒ කාලෙය් දී අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ඉතා බරපතළ හානියකට පත් වුණා. රෙට් එක එක 
පශ්න ඇති වුණා. ෙලොකු ආහාර හිඟයක් ආවා. එදා පැවැති පාලන 
තන්තය තුළ ඒ පාලන තන්තෙය් උදවිය ෙකොපමණ උත්සාහ 
කළත් යම් ෙහේතුවකින් ෙමවැනි බදු කම යටෙත් ෙවච්ච සිදුවීම් 
තුළින් අෙප් රට අගාධයට පත් වුණා. අපි දන්නවා, 1977 වන 
ෙකොට ෙම් රෙට් විශාල ජනගහනයක් එක පැත්තක් දිහා බැලුව 
බව. ඒ මැතිවරණෙයන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා හෙයන් 
පහක බලයක් ලබා ගත්තා. හෙයන් පහක බලය ලබා ෙගන එතුමා 
කල්පනා කර බැලුවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
අපි ෙගොඩ නඟන්ෙන් කියලා. එතුමාෙග් කල්පනා ශක්තිය තුළින් 
තමයි රෙට් හිටපු වැදගත්, උගත්, විද්වතුන් එකතු කර ෙගන විවෘත 
ආර්ථික කමය කියන එක අපට දායද කර දුන්ෙන්. අපි ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාව අගය කරන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම ආදරය 
කරන්ෙන් එදා විවෘත ආර්ථික කමය ෙම් රටට හඳුන්වා දීපු නිසායි. 
ෙම් රෙට් දවසින් දවස යම් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වුණා නම් ඇති 
වුෙණ් එදායින් පස්ෙසේ තමයි.  

අපට මතකයි විවෘත ආර්ථික කමය ෙගෙනන්න හදන ෙකොට 
ෙම් රෙට් තිබුණු අෙනකුත් පක්ෂවල උදවිය ඒකට විරුද්ධ වුණ 
හැටි. එක එක තැන්වල, ෙව්දිකාවල, පාරවල්වල කෑ ගහන්න 
පටන් ගත්තා.  

අපට මතකයි, දකුෙණ් ඉඳලා ෙකොළඹට පා ගමන් ආ බව. 
හැබැයි, ඒ සියලු නායකයන්ටත් -රජෙය් විශාල තනතුරුවල, මහ 
පුටුවල ඉඳ ගත්තත්- විවෘත ආර්ථිකය කියන එක මඟ හරින්න බැරි 
වුණා. ඒ සෑම ෙකෙනකුටම සිදු වුණා, ෙම් විවෘත ආර්ථිකයට 

ආදරය කරන්න. ඒ සෑම ෙකෙනකුටම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා කළ ඒ උපකාරය පිළිපැදෙගන ඉදිරි ගමනක් යන්න සිදු 
වුණා. මම නවක මන්තීවරෙයකු වුණත්, මම දකින විධියට අද 
අෙප් රෙට් අප වැනි දුප්පත් උදවියට, අප වැනි ෙපොඩි පවුල්වල 
උදවියට යම් ෙහයකින් ෙම් වාෙග් ස්ථානවලට එන්න පුළුවන් 
හැකියාව, ෛධර්යය ලැබුෙණ්, 1978 දී ෙගන ආ ඒ විවෘත ආර්ථික 
කමය නිසාය කියා මා හිතනවා. ඒ විවෘත ආර්ථිකෙයන් පසුව 
තමයි, ෙම් රට වසා ෙගන හිටපු නීති මාලාව ෙවනස් කර, 
ෙපෞද්ගලික අංශවලට දියුණු ෙවන්න ඉඩ සලසා දුන්ෙන්. දුගී 
දුප්පත් පවුලක දක්ෂ ෙකෙනකු සිටියා නම් ඒ අයට ඉෙගන ගන්න 
ෙදොරටු විවෘත කර ඉහළ ගණයට ඉෙගන ගන්න පුළුවන් ශක්තිය 
හැදුෙණ් විවෘත ආර්ථිකෙයන් පසුවයි. ඒ වාෙග්ම පවුලක දක්ෂ 
ව්යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් දුෙවකු, පුෙතකු සිටියා නම් එවැනි 
ව්යාපාර සිදු කර ෙගන ඉදිරි ගමනක් යන්න, රෙට් අගගණ්යෙය් 
ව්යාපාරිකෙයකු ෙවන්න ඒ මඟ හදා දුන්ෙන්, ඒ විවෘත 
ආර්ථිකෙයන්ය කියන එක මට මතක් ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙමන්න ෙම් තුළින් තමයි, අපි ඉදිරියට ආෙව්. අද ෙවන ෙකොට 
අෙප් රට තුළ ඇත්ෙතන්ම යම් ස්ථාවරභාවයක් තිෙබනවා. ඒ 
කාලෙය් අපට අඳින්න ඇඳුමක් නැතුව, කන්න, ෙබොන්න විධියක් 
නැතුව, හාල් කිෙලෝ ෙදක ෙදමව්පියන් හංගා ෙගන ෙගදරට 
ෙගෙනන ෙකොට අප වින්ද දුක්, අද දරුවන් විඳින්ෙන් නැහැ. අද 
අෙප් රට යම් කිසි තැනක ඉන්නවා. යුගෙයන් යුගයට, 
ආණ්ඩුෙවන් ආණ්ඩුවට කාලීනව ඇති ෙවන විධියට ෙම් බදු කම 
ෙවනස් කර ෙගන තිෙබනවා. මම දැක්කා, අද වන ෙකොට ෙම් බදු 
කම 26ක්ද ෙකොෙහද ෙවනස් කර ෙගන තිෙබන බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ඉදිරි 
අනාගතයට යන ෙකොට අපට ෙම් රෙට් ෙගොවිතැන දියුණු කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක; අපට ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
දරුවන්ෙග් අනාගතය සම්බන්ධව ගත්ෙතොත්, අද පාසල්වල 
තත්ත්වය දියුණු කරන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ෙම් රෙටන් එෙතර ගිය උදවිය හැටියට දන්නවා, ඒ 
රටවලදී අෙප් රට ගණන් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ඇත්ෙතන්ම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එදා ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂ රැසක් රාජ්ය 
තන්තයට ආවත්, ෙවනත් රටකට ගිහින් අෙප් රෙට් රුපියල් 
දහසක් මාරු කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
කිසිම ගුවන් ෙතොටුෙපොළකින්, කිසිම තැනකින් අෙප් රෙට් රුපියල් 
දහසක් මාරු කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන හිතන ෙකොට අපිට ෙලොකු දුකක් 
දැෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙදපාර්ශ්වයම එකතු ෙවලා රජයක් විධියට 
ෙගන යන ෙම් දැක්ම පිළිබඳව අප ෙපොඩි උදවිය හැටියට, නවක 
උදවිය හැටියට සතුටු ෙවනවා. අපි හැෙමෝම එකමුතු ෙවලා 
ෙලෝකයට ෙපෙනන්න ෙහොඳ ආර්ථික වර්ධනයක්  ෙගෙනන්න 
ඕනෑ. අපි අපි තරහා ෙවලා වැඩක් නැහැ. අපි ෙලෝකයට 
ෙපෙනන්න ෙහොඳ ආර්ථික වර්ධනයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, මීට කලින් 
පැවැති එක එක ආණ්ඩුවලින් එක එක වැරදි වුණ බව. ඒ වාෙග්ම 
එක එක ආණ්ඩුවලින් ෙහොඳ ෙද්වලුත් සිදු වුණා. ෙම් රෙට් යම් 
කිසි ආර්ථිකයක් -මුදලක්- තිෙබනවා නම් එය ව්යාපෘතියකට 
වියදම් කරනවා නම් ඒ ව්යාපෘතිය ඵලදායී ව්යාපෘතියක් ෙවන්න 
ඕනෑ කියා මා හිතනවා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා ෙම් 
රෙට් ව්යාපෘති රැසක් සිදු කළ බව. ඔවුන් ෙම් රට සංවර්ධනය 
කළා. ඔවුන් රන්ටැෙඹ් ව්යාපාරය, මහවැලි ව්යාපාරය, ෙකොත්මෙල් 
ව්යාපාරය, ඉඟිනිමිටිය ව්යාපාරය, නීල බැම්ම ව්යාපාරය වැනි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපාර රැසක් අෙප් රටට දායාද කර දුන්නා. එෙහම දායාද කළ 
ව්යාපාර නිසා අද ෙවන ෙකොටත් ඒ ගම්වල ජනතාව විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාව ඵලදායී තත්ත්වයකින් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒවාෙයන් ඵලදායී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් රජයක් වුණාම  ව්යාපාර සිදු කරන කමෙව්දයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මම හිතනවා, අෙප් රට තුළ අද ෙමවැනි අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් යම් කිසි ෙනොෙහොබිනා 
ව්යාපාර කම ඇති කරපු නිසාය කියා. ඇත්ෙතන්ම මම කාටවත් 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා ෙනොෙවයි. මම පසු ගිය රජයකට 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙකොච්චර වුණත් අප 
ඒ මුතුන් මිත්තන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය වුණත්, ෙමොන 
පක්ෂයක් වුණත් එකතු ෙවලා ඒ සිදු කළ ව්යාපෘති වාෙග්ද, පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු කළ ව්යාපෘති කියන එක ගැන අප බලන්න ඕනෑ. 
ෙමන්න ෙම්කයි අපි කියන්ෙන් වැරැදියි කියා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ෙදන්න.  

අපි කාටවත් ෙදෝෂාෙරෝපණය කර වැඩක් නැහැ. අපිව ජීවත් 
ෙවන, අපිව තැනකට එවන ෙම් සමාජය ආරක්ෂා කර ගැනීම අෙප් 
යුතුකමක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් හැටියටත්, ෙම් රෙට් ඇමතිවරුන් හැටියටත්, ෙම් 
රෙට් අගමැතිවරයා හැටියටත්, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
හැටියටත් වග කීමක් තිෙබනවා, ජනතාව සතු මුදල් ආරක්ෂා 
කරන්න; ජනතාවෙගන් ලැෙබන මුදල් -බදු මුදල් වශෙයන් අය 
කරන මුදල්- සම්බන්ධෙයන් යම් කමෙව්දයක් හදන්න. ඒ 
කමෙව්දය තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවටත්, අෙප් දූ දරුවන්ටත් ඒවා 
භුක්ති විඳින්න පුළුවන් ෙවන විධිෙය් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
රටට ෙගෙනන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
මෙග් කාල ෙව්ලාව අවසන් වීම නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් අද දින ෙමවැනි කථාවක් කිරීමට මට 
අවස්ථාව ලබා දුන් සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.24] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නියමයන්ට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි උෙද් ඉඳලා 
විවිධ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් දී ෙම් 
රෙට් ඉතාම අමාරු තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 127 දක්වා වැඩි 
ෙවලා මුළු ෙලෝක යම ෙතෙලන් බැ ෙදන්න පටන් ගත්තා. ෙතල් 
ෙනොනිපදවන රටවලට ඒ අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න අමාරු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ විශාල ආහාර අර්බුදයක් 
ආවා.  ආහාර නිෂ්පාදනය කරන රටවල් ආහාර එවන්ෙන් නැති 

තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ, අෙළවි 
සංවර්ධන, සමුපකාර හා පාරිෙභෝගික ෙසේවා ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටිෙය් මමයි. මුදල් අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීෙම් උපකමයක් වශෙයන් තමයි විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කර ගත්ෙත්. ඒ පනත සම්මත කර දීර්ඝ කාලයක් 
කියාත්මක කළ අමාත්යවරයා වශෙයන් මට ඒ පිළිබඳ පාෙයෝගික 
පරිචයක් සහ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 

ඒ අනුව අල, ලූනු, මිරිස ්නිෂ්පාදනය කරන ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, ඔවුන්ට ෙහොඳ මිලක් 
ලබා දීම සඳහා, අස්වනු ෙනළන කැෙපන පෑෙගන කාලවලට 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැඩි කර, ඒවා නැති කාලවලට 
ආනයනය කරන බදු අඩු කර, ඒ සඳහා ගැසට් නිෙව්දනය ඒ 
සිද්ධිය සිදු වුණාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විධිවිධානවලට අනුව ඒ කටයුත්ත සිදු වුණා.  

මම කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 2015.04.23 
වැනි දින 1911/9 දරන ගැසට් පතය මඟින් අල රුපියල් 30 සිට 55 
දක්වාද, ලූනු රුපියල් 10 සිට 30 දක්වාද වැඩි කළා. නමුත් අෙපේල් 
මාසය අල, ලූනු සිටුවන වකවානුවයි. අල, ලූනු සිටුවන කාලෙය්දී 
බදු අඩු කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය ෙම් ගැසට් කළ 
අවස්ථාෙව්දී අපි විමසලා නැහැ. දැන්වත් විමසන්න ෙවනවා. 
ෙමොකද අල, ලූනු සිටුවන කාලයට ඒවාෙය් බද්ද අඩු කර අල, ලූනු 
මිල අසාමාන්ය ෙලස රුපියල් 30 සිට 55ට වැඩි කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, 2015.06.05 වන දින 1917/48 දරන ගැසට් පතය 
මඟින් අල රුපියල් 55 සිට 30 දක්වාද, ලූනු 30 සිට 10 දක්වාද අඩු 
කර තිෙබනවා. අෙගෝස්තු මාසය වගා කරන අල, ලූනුවල 
අස්වැන්න ෙනළන කාලයයි. සාමාන්යෙයන් අල, ලූනු මාසයක් 
පමණ නරක් ෙනොවී තබා ගත හැකි බැවින් ජූලි මාසෙය්දී 
ආනයනය කරනු ලබන අල, ලූනු ෙර්ගු බදු වැඩි කරනු ලබයි. 
නමුත් දැන් සිදුව ඇත්ෙත් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත. මට දැන ගන්න 
අවශ්යයි, පාසානා ක් ලියරින් නැමති ආයතනය මඟින් ආනයනය 
කර ඇති අල, ලූනු ෙතොගෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද කියා. ෙම් 
තුළින් ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට වඩා ව්යාපාරික අරමුණක් 
ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට කළ කරුණක් ද කියන එක පිළිබඳ පශ්නයක් 
මතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පියලි කළ පරිප්පු සඳහා ෙර්ගු බද්ද 
කිෙලෝවකට රුපියල් පහක් ද, පියලි ෙනොකළ පරිප්පු සඳහා ෙර්ගු 
බද්ද කිෙලෝවකට රුපියල් ෙදකක් වශෙයන් ද තිබුණා. 
2015.06.16ෙවනි දින පකාශයට පත් කරන ලද 1919/33 දරන 
ගැසට් පතය මඟින් ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට පියලි කළ 
පරිප්පු කිෙලෝවක් සඳහා ෙගවූ ෙර්ගු බද්ද ශත 25 දක්වා අඩු කළා. 
පියලි ෙනොකළ පරිප්පු කිෙලෝවක් සඳහා පැවති ෙර්ගු බද්ද රුපියල් 
2ක් වශෙයන් තවමත් ෙනොෙවනස්ව පවතිනවා. ඒ කියන්ෙන් 
පියලි කළ පරිප්පු -සම්පූර්ණෙයන්ම නිම කරලා එන පරිප්පු- 
කිෙලෝවක ෙර්ගු බද්ද ශත 25යි. පියලි පිටින් ෙගනැල්ලා ෙමෙහේදී 
අගයක් එකතු කරන ඒවා කිෙලෝවක ෙර්ගු බද්ද රුපියල් 2යි. 
එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවටයි. ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

මම තවත් භාණ්ඩ වර්ගයක් ගැන සඳහන් කරන්නම්. Palm 
oilවල ෙර්ගු බද්ද 2015.07.22ෙවනි දින 1924/9 දරන ගැසට් පතය 
මඟින් රුපියල් 90 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙපොල් 
ෙතල් කර්මාන්තයට, ෙද්ශීය කර්මාන්තයට එය බලපාන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා.  

මට ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් කරන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. එක් එක් ව්යාපාරික අරමුණු ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බද්ද ෙවනස් වුෙණොත් එතැනදී අපි කැමැති වුණත් නැතත් 

895 896 
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යම් කිසි ජාවාරම්කාර ව්යාපාරික පිරිසකට විෙශේෂ වාසියක් 
ලබන්නට පුළුවන්කම ඇති ෙවනවා. එම නිසා මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස තමයි ෙම් බද්ද තීරණය කරලා පනවන දවස හා පනවන්ෙන් 
කවුද කියන කාරණය සම්පූර්ණෙයන්ම තීරණය කිරීෙම් අයිතිය 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ලබා දිය යුතුයි කියන එක. 
ෙම් රෙට් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙපෞද්ගලිකව අපි 
දන්නා ආකාරයට වංචා, දූෂණ, අකමිකතාවලට සම්බන්ධ නැති 
ඕනෑම රජයක් යටෙත් තමන්ෙග් රාජ්ය ෙසේවය ඉෂ්ට කරන්නට 
බැඳිලා සිටින නිලධාරිෙයක්. ඒ නිසා ෙවනත් ෙකෙනකුට ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දන මඟින් ෙවනත් ආකාරයක ෙද්ශපාලන වාසි 
ෙනොලබන්නට ඒ දිනය තීරණය කිරීෙම් අයිතිය -අස්වැන්න 
කැෙපන ෙවලාව, පෑෙගන ෙවලාව අනුව- මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාට පැවරිය යුතුයි. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ 
කාලෙය් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
ෙලස කටයුතු කෙළේ අෙප් වර්තමාන ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමායි. මම කටයුතු කෙළේ ෙවෙළඳ, අෙළවි 
සංවර්ධන, සමුපකාර හා පාරිෙභෝගික ෙසේවා අමාත්යවරයා ෙලසයි. 
ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන ආවාම, මිල අඩු වීෙම් පශ්නය ආෙවොත් 
එතුමා තමයි ඒ සඳහා වග උත්තරකරු වුෙණ්. ඒ නිසා කැබිනට් 
රැස්වීම් අවස්ථාවලදී හැම දාම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, එදා 
කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිතුමා ෙලස, 
ෙවෙළඳ, අෙලවි සංවර්ධන, සමුපකාර හා පාරිෙභෝගික ෙසේවා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් මෙගන් ඉල්ලා සිටියා ඉදිරි මාසවලට 
අස්වැන්න එනවා කියලා ෙගොවි සංවිධාන දන්වලා තිෙබනවා, 
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පුහුණු හා 
පර්ෙය්ෂණායතනය කියලා තිෙබනවා, එම නිසා ඔබතුමා මුදල් 
අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඒ අනුව මම මුදල් 
අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. කවදාවත්, ඒ බද්ද පනවන 
දිනය මම තීරණය කරලා නැහැ. ඒ අවශ්යතාව මුදල් 
අමාත්යාංශයට දැනුම් දුන්නාම මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
තමයි -මමවත් දන්ෙන් නැහැ- බද්ද පනවන්ෙන් කවදාද කියලා 
තීරණය කරන්ෙන්. එවිට ආනයනකරුවන්ට, අපනයනකරුවන්ට 
ෙහෝ ඔවුන්ෙග් හිතවතුන්ට අයථා ලාභයක් ලබන්නට බැරි 
ෙවනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර ගන්නත් පුළුවන් 
ෙවනවා. රජයට ආදායමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් ෙවනවා.  

සමහර පනත්වල ඇති කර ෙගන තිෙබන ෙවනස්කම් නිසා 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනතට ෙම් කියන තර්ක අදාළ වන බව 
ෙපන්වා දුන්නා. න්යාය පතෙය් සඳහන් ෙවනවා, මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
යටෙත් නියමයන්, ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත්යතුමා විසින් ෙර්ගු ආඥා 
පනත යටෙත් ෙගන එන ලද ෙයෝජනා යනාදිය. ෙම්වා නිශ්චිත 
වකවානු තුළ නියමිත ආකාරයට ෙම් ගරු සභාව තුළ සම්මත කර 
ෙනොගැනීම නිසා ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ අධිකරණ කාර්යයන් සිද්ධ 
ෙවමින් පවතිනවා.  

සමාජ ආරක්ෂණ පනෙත් 7ෙවනි වගන්තිෙය්, "බී" උප 
වගන්තිෙය් කියලා තිෙබනවා,  -අෙප් ගරු තිලක් මාරපන 
නීතිඥතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා- නියමිත දිනට ෙපර ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය ආෙව් නැත්නම් පධාන බදු එකතු කරන ආයතනය 
විසින් ඉල්ලා සිටින පාර්ශ්වය ෙවත අය කර ගත් බද්ද ආපසු 
ෙගවිය යුතුයි කියලා. එම නිසා පනතකින්ම එය ආපසු ෙගවන්න 
කියලා තිෙබනවා නම් එෙසේ නියමිත දිනට පථම ගැසට් නිෙව්දනය 
සම්මත කර ගැනීෙම් වගකීම ආණ්ඩුවට විතරක් ෙනොෙවයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් අපි සියලු ෙදනාටම තිෙබන වගකීමක්. ඒ 
නිසා විශාල මුදලක් ආපසු ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණොත් එතැනදී 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඊළඟට කරුංකාවලට බදු පැෙනව්වා කියා 
කිව්වා. ආණ්ඩුවට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ ආදායම 
ලබා ගැනීම සඳහා අපනයනවලින් බදු පැනවීම සාධාරණයි. නමුත් 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්, 2015.04.30ෙවනි දින පළ 

කරන ලද 1912/31 දරන ගැසට් පතය මඟින්   2015.05.01 වන 
දින සිට කියාත්මක වන පරිදි පුවක් ආනයනය සඳහා බලපත ලබා 
ගත යුතු බවත්, ඒ සඳහා කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් 26ක මුදලක් 
ෙගවිය යුතු බවත් නියම කර තිබීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් බලපතයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
බලපතයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන් වුණාට, ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් බදු අය කරන්න බැහැ. ෙර්ගු ආඥාපනත 
යටෙත් බදු අය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් බදු අය කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි 
එතැන පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන්. සමහර ගැසට් නිෙව්දන මෙග් 
ළඟ තිෙබනවා. 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනත 
යටෙත් ෙයෝජනාව යනාදී ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලාම නැහැ. ෙම් විෙව්චන ෙපෞද්ගලිකවම අප ඉදිරිපත් කරන 
ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මුදල් පිළිබඳ වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැවැෙරනවා. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පනත් නීතිය 
අනුකූලව සම්මත කර ගැනීම සඳහා ෙවන උත්සාහෙය්දී ඒ සඳහා 
මැදිහත්වීම ෙපෞද්ගලිකවම ඒ ඇමතිවරයාට කරන අපහාසයක් 
කියලා හිතනවා නම් ඒක එතුමාෙග් තිෙබන තත්ත්වයක්. නමුත්, 
එෙහම ෙනොෙවයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කළ යුතු 
වන්ෙන්. අපි ව්යවස්ථාදායකෙය් සාමාජිකෙයෝ ෙලස; නීතිය 
හදන්ෙනෝ ෙලස ඒ නීතිය වඩා පාෙයෝගිකව පශස්ත ෙලස 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික ෛවරී ෙච්තනාෙවන් ෙතොරව 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ  භාණ්ඩ 

බදු පනත යටෙත් නියමයන් 17ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
අවස්ථාෙව් දී ෙමම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න ෙලොකු ෙවලාවක් 
ගතවුණා. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් ඒවාෙය් නීතිමය 
තත්ත්වය ගැන විමසලා විශාල කථිකාවක් ගියා.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් තරුණ මන්තීවරෙයක් විධියට මතක් කර 
ෙදන්න කැමැතියි, පසු ගිය රජය සමෙය් අපි පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරුන් විධියට සිටි කාලෙය් "දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා එයට පළාත් සභා අනුමැතිය අවශ්ය 
ෙවලා එය පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කළ දවස. පළාත් සභා රැස්වීම් 
දිෙනක උෙද් පධාන අමාත්යවරයා, සභාපතිවරයා, අමාත්යවරු 
සියලු ෙදනා  විපක්ෂෙය් දැඩි විෙරෝධය මැද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
 ෙගනාවා. ඒ අවස්ථාෙව් විපක්ෂය එළියට ගියා. ඔය කියන නීති, 
ඔය කියන විනිවිද භාවය, ඔය කියන සාධාරණය කිසිම ෙදයක් 
නැතිව ෙම් රෙට් මූලික නීතිය අමු අමුෙව්  උල්ලංඝණය කරමින් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවශ්යතාව මත  එක දවසක් ඇතුළත 
එයට පළාත් සභා අනුමැතිය ගත්තා. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නියමයන් 17ට කැමැත්ත විමසන ෙවලාෙව්, පසු ගිය රජෙය් හිටපු 
අමාත්යවරුන් විධියට  එතුමන්ලා ඒ අවස්ථාව ගැන සිහිපත් 
කරනවා නම් එය ඉතා වැදගත් කියලා මම තරුණ මන්තීවරෙයක් 
විධියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  

අද සාකච්ඡා ෙකෙරන නියමයන් යටෙත් ගැමි ආර්ථිකය -
ගෙම් ආර්ථිකය- පිළිබඳව යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් විෙශේෂ 
කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. එයින් එකක් වන වී ෙගොවිතැන ගැන 
මම ෙම් ගරු සභාෙව් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. සහල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහා රුපියල් 40ක බද්දක් අය කරලා තිෙබනවා-එකතු කරලා 
තිෙබනවා-. ෙම් තුළින් කියා පාන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව, වී 
ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න; ආරක්ෂා කරන්න වැඩ කටයුතු සිදු 
කිරීෙම් අරමුණ පධාන ෙකොට ගත් කටයුත්තක්ය කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
තවත් පුංචි කරුණක් මතක්  කර ෙදන්න කැමැතියි. 

මම රත්නපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. 
පධාන වශෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් වී ෙගොවිතැන, ෙකෙසල් 
ෙගොවිතැන ආශිත ෙගොවි ජනතාවෙග් ශක්තිෙයන් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් වන දිස්තික්කයක් වුවත්, වී ෙගොවියා ෙවනුෙවන් පසු ගිය 
කාලය තුළ නිසි හඬක් නැඟුවා ද, නිසි මැදිහත් වීමක් වුණා ද, 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් සංෙව්දීව කටයුතු කළා ද කියන කාරණය මතක් 
කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය දවස්වල නම් වී මිලදී ගැනීෙම් පමාදයක් ඇති වුණා. 
එම පමාදය දඩමීමා කරෙගන මහා විශාල උද්ෙඝෝෂණ, මහා විශාල 
කථිකාවත්, මහා විශාල ෙද්ශපාලන සංවාද ඇති වුණා. හැබැයි, ෙම් 
වසෙර් ෙම් කන්නෙය් වී ෙමටික්ෙටොන් 120,000ක් මිලදී ගන්න 
ෙම් රජය මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළා. පසු ගිය වසෙර් රජය වී 
ඇටයක්වත් මිල දී ගත්ෙත් නැහැ, ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් වුෙණ් 
නැහැ. 

අද සංහිඳියාවත් එක්ක යන ගමන තුළ, ෙම් දකින ෙවනස දරා 
ගන්න බැරුව කෑ ගහනවා විනා, සැබෑ ෙලස සංෙව්දීව කථා කරන 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ සිටියා නම් වී ෙගොවියාට අද ෙම් තත්ත්වය 
උදා ෙවන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් විධියට මම වී ෙගොවියා ගැන 
පුංචි කරුණක් කියන්න කැමැතියි. 16වන සියවෙසේ ෙදවැනි 
භාගෙය් ෙදවැනි රාජසිංහ රජු සමෙය් ලංකාෙව් හිටපු ෙරොබට් 
ෙනොක්ස් කියන ඉංගීසි ජාතිකයා ලියපු "An Historical Relation 
of the Island Ceylon" කියන ගන්ථෙය් එවකට පැවැති සමාජයීය 
හා ජීවන රටාව පිළිබඳ වැදගත් කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. මම 
ඒ ගන්ථෙයන් ඉතා පසිද්ධ කියමනක්, අපි කවුරුත් දන්නා 
කියමනක් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, "මඩ ෙසෝදාගත් 
කල ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියන එක. ෙම් කරු ෙණන් ඒ 
රචකයා ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ෙගොවියා ඒ තරම්ම පිරිසිදු චරිතයක් 
බවයි. හැබැයි,  අද ෙමන් එදා ෙගොවියා  දුප්පත් තත්ත්වෙය් සිටියාය 
කියලා ඒ ගන්ථෙය් ෙකොෙහේවත් ෙපන්වලා නැහැ. ෙම් වී ෙගොවියා, 
නැත්නම් ෙම් රටට, ආර්ථිකයට මහා විශාල ශක්තියක් ෙදන 
අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු පසු ගිය රජයන්  පැවැති කාලවලදී 
අවධානයට ලක් වුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට වාරි ජලය ලැෙබන 
පෙද්ශයකින් ලැෙබන වී අස්වැන්න ගත්ෙතොත්, මහා කන්නෙය්දී 
අක්කරයකින් ලැෙබන්ෙන් වී කිෙලෝ 2,077යි. ඒ පමාණය 
ලැෙබන ෙකොට, රුපියල් 22,818ක් වැනි මුදලක් තමයි 
සාමාන්යෙයන් අක්කරයකින් ලැෙබන ලාභය ෙවන්ෙන්. යල 
කන්නෙය් නම් ඒ ලාභය තව අඩු ෙවනවා. අක්කරයකින් වී කිෙලෝ 
2,069ක් ලැෙබන ෙකොට අක්කරයකින් ලැෙබන  ලාභය ෙවන්ෙන් 
රුපියල් 20,037යි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් සුළු ආදායමක් තමයි ඔවුන් 
ලබන්ෙන්. ෙමන්න ෙමවැනි තැනකට අද ෙගොවියා තල්ලු ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා ආර්ථික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙය් උප්පරවැට්ටි අරෙගන ඇවිල්ලා, විවිධ පකාශන කරලා 
ජනතාව රැවැට්ටුවා හැර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 
ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. වී ෙගොවියා 
ගැන කථා කරද්දී වී ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න කෙළේ ෙමොකක්ද 
කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා.  

මම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගන් ඉෙගන ගත් 
ශිෂ්යෙයක්. අද එතුමාත් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් 
වීම පිළිබඳව සතුටුයි. එතුමා පසු ගිය රජය කාලෙය් කිව්වා, 
රුපියල් 2,500කින් ෙම් රෙට් පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා. මම එතුමාෙගන් ඉෙගන ගත් දරුවකු විධියට එම 
පකාශය ෙකොපමණ අසාධාරණ ද කියා මම කනගාටු වුණා. 
ජනතාව රවට්ටන, ජනතාව අන්දන, නැත්නම් ජනතාවෙග් මනස 
විකෘති කරන ෙම් වාෙග් පකාශ තුළින් රජයක් ෙගන යන්න බැහැ 
කියන එක ජනවාරි 8වැනි දා මැතිවරණ පතිඵලෙයන් ෙපන්නුම් 
කළා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්යය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි ආණ්ඩු පක්ෂය 

පැත්ෙත් වාඩි ෙවන්න ඉඩ නැති නිසා විපක්ෂය පැත්ෙත් වාඩි 
ෙවලා කරලා තිෙබන ෙම් කැප කිරීම, ෙම් රෙට් සියලු ෙදනා 
එකතු ෙවලා ෙම් රට නිවැරදි ගමනක් අරෙගන යන්න ඕනෑ කරන 
කැප කිරීමක්. ඒ දීලා තිෙබන අවස්ථාව ෙවනත් වැරදි 
භාවිතාවකට අරෙගන තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු කරා 
යන්න එපාය කියන ආරාධනාව සමඟ ෙම් අය වැෙයන් පසුවවත් 
අපි එකතු ෙවලා අවුරුදු 20ක් ෙගොඩනඟන්න බැරි වුණු ෙම් රට 
සැබෑ ජයගහණයක් කරා අරෙගන යන්න එකතු ෙවමුයි කියලා 
නැවතත් ඔය මහත්වරුන්ට ආරාධනා කරනවා.  

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙගවල් ෙබදා ගත්ත හැටි අද 
කිව්වාට පස්ෙසේ විමල් වීරවංශ මැතිතුමන්ලාට ෙරදි ඇඳෙගන 
ජනතාව ඉදිරියටවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්න බැහැ. 

ඒ බව දන්නා නිසා අද එතුමා ආෙව් නැහැ. ෙම් ෙද්ශපාලන 
කුහක චරිත ටික එළියට ගිහිල්ලා, සැබෑ ගමනක් යන මිනිසුන් 
ටික එකතු ෙවලා, ෙම් රටට ආදරය කරන මිනිසුන් එක්ක ෙහොඳ 
ගමනක් යන්න සියලු ෙදනාට වාසනාව ලැෙබ්වා කියමින් මම 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට අතීතය 

තිෙබන්ෙන් ෙකොක් හඬලා සිනාෙසන්නත්, හඬා වැළෙපන්නත් 
ෙනොෙවයි; ඉන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන, අනාගතය සුරක්ෂිත කර 
ෙගන, ෙම් රෙට් ජනතාවට  වර්තමානෙය් යහපත් ජීවිතයක්  ගත 
කිරීමට  අවකාශ සැලසීමටයි. එය රෙට් පාලකයන්  කළ යුතුයි 
යන්න අප විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙබොෙහෝ මහත්වරුන්ට, 
ෙනෝනලාට ඒ අතීතය අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය   කථා 
කරන්ෙන් මැරිලා  යළි ඉපදුනු  අය වාෙග්යි.  

899 900 

[ගරු  ෙහේෂා විතානෙග්  මහතා] 
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1978 වර්ෂයට ෙපර අෙප් රෙට් තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කෙළොත්, එදා ෙමරට පාලනය කෙළේත් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදෙක්ම අය තමයි. එදා අෙප් රෙට් 
තත්ත්වය ෙකබඳු ද? ෙද්ශීය ඌරුවට, ෙද්ශීයකමට සකස් වුණු -
සියයට සියයක් ෙනොවුණත්- අපට ස්වයංරක්ෂිත, ස්වයංෙපෝෂිත 
ආර්ථිකයක්  තිබුණු බව අපි  පිළිගත යුතු ෙවනවා. එදා අපට අවශ්ය 
ෙද් අපි වවා ගත්තා; පරිහරණය කළා. ඒ තුළින් ෙපොදුෙව් අපි අෙප් 
ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගත්තා. අපි  නිෂ්පාදනය ෙනොකරන ෙද්වල් -
කාර්මික භාණ්ඩ ෙව්වා, කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ ෙව්වා- ආනයනය 
කරලා ඒවායින් අෙප් අවශ්යතා ඉටු කර ගත්තා. ආනයන වියදම් 
වශෙයන් විශාල මුදලක් පිට රටට ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉතිරි කර 
ගත්තා. අපට ඒ කාලෙය්  අපනයනය කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
ෙනොතිබුණත්, සීමිත භාණ්ඩ පමාණයක් අපනයනය කරලා යම් 
ආදායමක් ලබා ගත් බව අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි.  

ඒ වකවානුව ෙදස බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය ෙකබඳු 
ද? අපට ආෙව්ණික වුණු සංස්කෘතියක්, අපට ආෙව්ණික වුණු 
සමාජ රටාවක්, අපට ආෙව්ණික වුණු ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් එදා 
තිබුණු බව  අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි.  

  1978ට ෙපර, පාසෙල් විදුහල්පතිවරයා ළඟට, පාසෙල් 
ගුරුවරයා  ළඟට ඉෙගන ගන්න එන, ඔවුන්ෙගන් අකුරු කර 
ගන්න එන -අනාගතයට සුරක්ෂිතභාවයක් ලබා ගන්න ඒ අය 
ළඟට එන-  දියණිය දූෂණය කරපු සිද්ධි  අපි දැක තිබුණා ද, අසා 
තිබුණා ද කියා  මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා. වයස අවුරුදු 
15ක මුණුබුරාෙගන් වසර 80ක්  වියපත් මිත්තනිය -තමන්ෙග් 
ආත්තම්මා-  දූෂණය ෙවන තත්ත්වයක් අපි දැක තිබුණා ද?  වසර 
12, 13 මිණිපිරිය තමන්ෙග් සීයාෙගන් දූෂණය ෙවන තත්ත්වයක් 
අපි දැක තිබුණා ද?  එදා කුඩු, එතෙනෝල් වැනි මත්දව්යවලින් 
සමාජය විනාශ ෙවන හැටි, සමාජය දූෂණය ෙවන හැටි  අපි අත් 
දැක තිබුණා ද? එවැනි ෙද්වල් කිසිවක් අහන්න කියන්න ලැබුෙණ් 
නැහැ. ඒ වාෙග් මහා දැවැන්ත සමාජ පිරිහීමක්, බිඳවැටීමක්, 
කඩාවැටීමක් 1978 ඉතිහාසෙයන් ෙපර යුගවල අපි අත්දැක්ෙක් 
නැහැ.  

අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම පිළිබඳව එදා ෙකෙසේද? එදා පවුලක 
හත් ෙදෙනක්, අට ෙදෙනක්, දස ෙදෙනක් සිටියත් ඔවුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් පමාණයට ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය සැකසිලා තිබුණා. 
එදා ජනතාවට ෙම් වාෙග් අගහිඟකම්වලින් පීඩනයට පත් ෙවන්න 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එදා ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය මීට වඩා 
උසස් තත්ත්වයක තිබුණා කියලා අප විශ්වාස කරනවා. අනුන්ට 
බැළ ෙමෙහවරකම් කරලා අෙප් ෙද්ශීයත්වය මුළුමනින්ම විනාශ 
කර ෙගන අනුන්ෙගන් යැෙපන තත්ත්වයක් ඒ කිසිෙවකුට තිබුණා 
කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අපි කාටවත් අත පෑෙව් නැහැ. 
සරලව ජීවත් වුණා.  

ඒක  පුද්ගල ණය පමාණය සලකා බැලුෙවොත්, එදා රෙට් 
ජනතාව අද වාෙග් ලක්ෂ තුනක්, තුනහමාරක් එක පුද්ගලයකු 
විධියට ණය ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එදා ජනතාවෙග් මිල දී ගැනීෙම් 
හැකියාව, එෙහම නැත්නම් කය ශක්තිය අදට සාෙප්ක්ෂව ඉහළ 
මට්ටමක තිබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මනුෂ්යෙයකුට 
අඩුම ගණෙන් දිනකට තුන්ෙව්ලක් කෑම කාලා අමාරුෙවන් හරි 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 1978 වර්ෂයට ෙපර ෙම් 
රෙට් තිබුණා. නමුත්  1978 වර්ෂෙයන් පසුව  අෙප්  ෙද්ශීයත්වය, 
ෙද්ශීය හුරුව, ඒ තිබුණු ස්වාධීන ආර්ථිකය මුළුමනින්ම විනාශ කර 
දමලා අනුන්ෙගන් යැෙපන, පරාධීන,  ආත්මාර්ථකාමීත්වෙයන් 
යුතු මිනිසුන් නිර්මාණය කරන තත්ත්වයක් ඇති වුණු බව අප 
දන්නවා;  මුදල් පසුපස හඹා යන, සංස්කෘතිය, සදාචාරය 
මුළුමනින්ම විනාශ කර ගත් ගර්හිත මිනිසුන් නිර්මාණය වුණා. 

1978 වර්ෂෙයන් පසුව එවකට සිටි පාලකයන්  ෙමරටට හඳුන්වා 
දුන් ඒ විවෘත ආර්ථික කියාවලිෙයන් මුළු රටම වංචාෙවන්, 
දූෂණෙයන්, ෙහොරකමින්, මැරකමින් ෙවළා ගත්තා විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුළුමනින්ම අෙප් ෙද්ශීය ආර්ථිකයට, ෙද්ශීය කෘෂි 
කර්මාන්තයට කණ ෙකොකා හැඬුවා. එතැනින් තමා සමසත් 
පරිහානිෙය් මූලාරම්භය 1978න් පසුව පටන් ගත්ෙත්.  

මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරයකු කිව්වා අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් නවතම යුගෙය් සන්ධිස්ථානය ආරම්භ වුෙණ් 1978න් 
පසුවයි කියලා. නැහැ, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් විනාශය වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් ජීවත්වීෙම් කාලය අවම කරන මළගම ඇති කරපු ඒ 
ආර්ථික පතිසංස්කරණ ඇති වුෙණ් 1978න් පසුවයි. ඒ තුළින් 
තමයි ෙම් රෙට් සංස්කෘතිය, සදාචාරය, සමාජය හා ආර්ථිකය 
මුළුමනින්ම විනාශ වූෙය් අපි අනුන්ෙගන් යැෙපන ගර්හිත මිනිස්සු 
බවට පත් කෙළේ කියාවලියයි. එම නිසා කල්පනා කරලා බලන්න, 
අද මිනිස්සුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙකබඳු ද කියලා? මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් ෙවන්න හරි අමාරුයි.  කාලා ෙනොෙවයි, ෙලවකාලයි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් තිබුණු කෘෂි කර්මාන්තය මුළුමනින්ම විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොන්සැන්ෙටෝ, ෙරොකෙපලර් කියන බහුජාතික 
ආයතනවලින් හඳුන්වා දීපු වඳ බීජවලට, වඳ තාක්ෂණයට අෙප් 
කෘෂි කර්මාන්තය ෙයොමු කරලා අද අෙප්කම මුළුමනින්ම නැති 
කරලා,  ෙගොවියාට ෙගොවිතැනින් ඉවත් ෙවන්න අවශ්ය පදනම ෙම් 
ආණ්ඩු ෙදෙකන්ම සකස් කර තිෙබනවා.  

1978 දී ආරම්භ කරපු ඒ ලිබරල් ආර්ථිකෙය්, විවෘත 
ආර්ථිකෙය්, පරාධීන ආර්ථිකෙය් ෙදවැනි ඉනිම ෙසල්ලම් කෙළේ 
කවුද? 1994 වර්ෂෙයන් පසුව චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරණතුංග හිටපු ජනාධිපතිනියත්, ඉන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් ඒ ෙසල්ලම දිගින් දිගටම කර ෙගන ගියා. 
1978 වසෙර්දී ඒ පරාධීන ආර්ථිකය, ඒ නිරුවත් ආර්ථිකය හඳුන්වා 
දීපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහත්වරුන්ම දැන් නැවත වතාවක් 
හතර වැනි ඉනිම ෙසල්ලම් කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා, අෙප් 
රටට, අෙප් සමාජයට මහා දැවැන්ත අපරාධයක්, මහා දැවැන්ත 
නරකම අත් දැකීමක් අත් පත් කර ෙදමින්. ෙම් කරන්ෙන්ත් අර 
පරණ ෙසල්ලම ම තමයි. ඉන් රෙට් ආර්ථිකය බින්දුවක්වත් 
ඉදිරියට වර්ධනය වන්ෙන් නැහැ. මින් සිදු වන්ෙන් ෙද්ශීය 
ආර්ථිකෙය්, ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග්, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාෙග් 
තිෙබන හැකියාව, දක්ෂතාව මුළුමනින්ම ෙමොට කරලා, විනාශ 
කරලා ඒ ෙද්ශීයත්වය නැති කරලා, අප අනුන්ෙගන් යැෙපන 
තත්ත්වයට පත් වීමයි. ෙම් වන විට මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
පහළ වැටිලා තිෙබන බව මා කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් ඒක 
පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් හාරදහස ් ගණනක් කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් පට්ටපල් ෙබොරු. ෙම් රෙට් සෑම 
ෙකෙනකුටම එක ෙසේ එවැනි ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල තිබුණාට, මහ බැංකු වාර්තාවල තිබුණාට, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය දක්වන ආර්ථික විෙශේෂඥයන් 
ගණන් හදලා එෙහම කිව්වාට යථාර්ථය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් හාරදහස් ගණනක් නම්, - ෙම් රෙට් 
එක පුද්ගලෙයකුට අවුරුද්දකට ෙඩොලර් හාරදහස් ගණනක් 
ලැෙබනවා නම් - ෙම් රට සුඛිත මුදිත ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් 
බඩු මිල වැඩි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙසේවාවල මිල වැඩි වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා අප අහනවා. ඒ කිසිවක් නැහැ. එෙහම මිල වැඩි 
ෙනොවන්න නම් රෙට් ඉහළ නිෂ්පාදනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. රෙට් 
එවැනි ඉහළ නිෂ්පාදනයක් නැහැ.  

වී මිල දී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් එක මන්තීවරයකු කථා කළා. 
මා එතුමාට ෙම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
පනහකට මිල දී ගන්නවා කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, 
ෙගොවීන්ට. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
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ෙගොවිෙයක් එක කන්නයකට අක්කර ෙදකක, ෙදකහමාරක බිමක 
වී නිෂ්පාදනය කරනවා. එක ෙගොවිෙයකු එක කන්නයකදී අක්කර 
ෙදකහමාරකට වී  කිෙලෝ හයදහසක් ලබා ගන්නවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මිල දී ගන්ෙන් ෙකොපමණ ද? වී කිෙලෝ 
ෙදදහසයි. රුපියල් හතළිහ ෙහෝ රුපියල් පනහ ගණෙන් වී කිෙලෝ 
ෙදදහසක් මිල දී ගත්තත් එක ෙගොවිෙයකු ළඟ තව වී කිෙලෝ 
හාරදහසක් ඉතුරු ෙවනවා. එම වී කිෙලෝ හාරදහස ෙගොවියා 
විකුණන්ෙන් කීයටද? ඔවුන් ෙදස ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ව්යාපාරිකයන් දත් විලිස්සා ෙගන, කට ඇර ෙගන යක්කු වාෙග් 
බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාරිකයන් රුපියල් 
විසිඅටට, රුපියල් තිහට ඒ වී කිෙලෝ හාරදහස මිල දී ගන්නා විට 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් පනහ ගණෙන් වී කිෙලෝ ෙදදහසක් මිල 
දී ගත්තාට වැඩක් නැහැ. ඒ ලාභය එතැනින් කැපිලා යනවා. එවිට 
 ඒ ෙගොවියාට නිෂ්පාදන වියදමවත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම් ඒ වී කිෙලෝ හාරදහස මිල දී ගැනීම සඳහාත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සාධාරණ විකල්පයක් ෙයොදලා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්න 
ඕනෑ. ඔබ එෙහම කෙළේ නැහැ. ඔබ  ඇඟිල්ලක්  දිගු කරලා කථා 
කරන විට එය නැවත හැෙරන්ෙන් ඔෙබ් පැත්තට බව ෙත්රුම් ගත 
යුතුයි.    

චීනය, ඉන්දියාව පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොකුවට කථා 
කරනවා. චීනෙය් තිෙබන්ෙන් මධ්යම සැලසුම්ගත ආර්ථික 
කියාවලියක්. ඒ අය රෙට් ශම සම්පත හා අෙනකුත් ෙභෞතික 
සම්පත් සියල්ලම කළමනාකරණය කරලා සැලසුම් සහගතව තමයි 
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉදිරි අවුරුදු 
දහයට ෙලෝකෙය් අවශ්යතාව ෙමොකක්ද කියලා ඒ අය කල්පනා 
කරනවා. ෙලෝක අවශ්යතාවට සාෙප්ක්ෂව තමයි ඒ අය ආර්ථිකය 
හසුරුවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අයට දැක්මක් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙද්ශීයත්වයට පණ ෙපොවාපු ආර්ථික කමයක්. 
ඉතාම සීමිත භාණ්ඩ පමාණයක් ඒ අය පිට රටින් ෙගන්වනවා. 
නමුත් වැඩි පමාණයක් තමන්ම නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ උජාරුවට ඒ රටවල ආර්ථික වර්ධනය ගැන 
කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ 
රටවල සංචාරය කරලා තිෙබනවා. මැති ඇමතිවරුන් ගිහිල්ලා ඒ 
පිළිබඳ සාකච්ඡාවලට සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් විද්යාඥයන්, 
අෙප් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්, ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රුවන් ආදී 
හැම ෙකෙනකුම ඒ රටවලට පිටත් කර තිෙබනවා, ගිහිල්ලා ඒ 
රටවල ආර්ථිකය හසුරුවන හැටි, කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළු 
අෙනකුත් කර්මාන්ත සිදු කරන හැටි බලා ෙගන එන්න කියලා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ රටවලින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන ඇවිල්ලා, 
ඒවා ෙමහි කියාත්මක කරන්න ෙම් අවුරුදු 37 තුළ දරපු පයත්නය 
ෙමොකක්ද කියා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සියල්ල අමතකයි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කථා කරන්ෙන්,  ඒ රටවල තිෙබන ආර්ථික සැලසුම්, ඒවාෙය් 
තිෙබන උපාය මාර්ග, ඒවාෙය් තිෙබන උපකම ෙමෙහේට 
ෙගනැල්ලා භාවිත කරලා ෙමෙහේ දියුණු කළා වාෙග්යි. එවැනි 
ෙදයක් තමුන්නාන්ෙසේලා කර තිෙබනවා කියා අපට ෙපෙනන්න 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවෘත ආර්ථිකෙය් 
කියාවලියත් සමඟ සමාජය තුළ ෙම් වන විට ඉතාම බරපතළ 
විධිෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා; විශාල පරිහානියක් තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය ආර්ථිකයට කිසිම ආකාරයකින් පණ ෙපවීමක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. එළවලු වගාව, පලතුරු වගාව, කුළු බඩු වර්ග, ඒ 
වාෙග්ම වී වගාව ආදි කිසිවකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කිසිදු 
ආකාරයක සහෙයෝගයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
ෙකෙර් කිසිදු අනුකූලතාවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. එකී සහෙයෝගිතාව 
ලබා දීම සඳහා සැලැස්මක් නැහැ. අස්වැන්න ෙනළන කාලයට පිට 

රටින් ෙගෙනනවා එළවලු, පලතුරු, සහල් ආදිය. අදත් කරන්ෙන් 
එයයි, එදාත් කෙළේ එයයි. ෙම් වසර 37 පුරා දිගින් දිගට කරෙගන 
එන්ෙන් එයයි. එහි කිසිම ආකාරයක ෙවනසක් අපි දකින්ෙන් 
නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී බඩ ඉරිඟු කිෙලෝගෑම් 
එකකට පනවා තිෙබනවා, සියයට 10ක බද්දක්. වියළි මිරිස් 
කිෙලෝගෑම් එකකට පනවා තිෙබනවා, රුපියල් 25ක බද්දක්. සීනි 
කිෙලෝගෑම් එකකට පනවා තිෙබනවා, රුපියල් 18ක බද්දක්. 
අර්තාපල් කිෙලෝවකට පනවා තිෙබනවා, රුපියල් 40ක බද්දක්. 
ෙලොකු ලූනු කිෙලෝවකට පනවා තිෙබනවා, රුපියල් 10ක බද්දක්. 
අපි අහනවා, ෙම්වා අෙප් රෙට් වගා කරන්න බැරි ද කියා. අෙප් 
රෙට් ෙගොවියාට දිරි දීලා, සහෙයෝගය දීලා, සහනාධාර දීලා, පිට 
රට යවන්න ෙනොව අඩු ගණෙන් අෙප් රටට, අෙප් රෙට් ජනතාවට 
පරිෙභෝජනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමට වගා කරගන්න බැරි ද 
කියලා අපි අහනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බදු පනවන්ෙන්, සද්භාවෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට දිරි දීමක් 
විධියට ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බදු පැනවීම දකින්ෙන්. නමුත් 
එය පාෙයෝගිකව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ව්යාපාරිකයන් යම් 
යම් ෙද් ආනයනයට ෙපළඹීම නවත්වන්න ඕනෑ කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙද්ශීය වශෙයන් දියුණු කරලායි.  එෙහම ෙද්වල් කර තිෙබනවා ද? 
එෙහම නම් බදු අය කිරීම අනවශ්යයි.  නිෂ්පාදකයා දිරි 
ගන්ෙවන්ෙන් නැතිව ආනයනය කරන බඩුවලට බදු ගහනවා. 
අර්තාපල්වලට බදු ගහනවා. අෙප් රෙට් අර්තාපල් බීජ වගා කරන 
ෙගොවි ෙපොළවල් තිෙබනවා. අද ඒ ෙගොවි ෙපොළවලට ෙමොනවාද 
කර තිෙබන්ෙන්? අද ඒවා කාටද දී තිෙබන්ෙන්? ඒවා රජය ය ටෙත් 
පවතිනවාද? එෙහම නැහැ. ඒවා දියුණු කරන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
රටට අවශ්ය විධියට අර්තාපල් බීජ වගා කරන්න ඕනෑ තරම් ඉඩ 
කඩ තිෙයද්දී ඒවා පැත්තකින් දමලා තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ 
ආනයනය කරන එක නවත්වන්න බදු ගහන එකයි. එයින් වැඩක් 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන් ඒ ආනයනය කිරීම ෙකොෙහොමත් 
කරනවා. ෙමොකද, ෙමෙහේ  අර්තාපල්  නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක්  
නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්දියාෙවන් ලුණු පවා ෙගනාවා. ලුණු 
කිෙලෝ ෙකෝටි ගණනක් ෙගන ආවා 2008, 2009 අවුරුදුවල. ඒ 
ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් හම්බන්ෙතොට, පුත්තලම 
ලුණු ෙල්වායන් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික සහ රජෙය් ලුණු 
ෙල්වායන් තවත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. නමුත් ඒවාෙය් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන් නැහැ; ඒවාට දිරි ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කරන්ෙන් නැතිව අෙප් රෙට් තිෙබන එක කාබාසිනියා 
කරලා, විනාශ කරලා අපි පිට රටට අත පාන එක කරනවා. ෙමය 
තමයි අප හැම දාම දිගින් දිගට කෙළේ. ෙලොකු ලූනු ගත්තත් 
එෙහමයි. ෙලොකු ලූනු වගා කරන්න පුළුවන් බිම්වලට අපි යන්න 
ඕනෑ. අපි ඒ බීජ ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය කරලා, වැඩි දියණු කරලා 
ඒවා අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවියාට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාෙව් ලූනු ලාභ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මහා 
පරිමාණ වශෙයන් වගා කරන නිසායි ; නිෂ්පාදන වියදම අඩු 
නිසායි. අෙප් රෙට් වගා කරන්ෙන් සුළු පරිමාණ වශෙයනුයි. එම 
නිසා නිෂ්පාදන වියදම වැඩියි. ඒෙකන් ෙද්ශීය ෙගොවියාටත්, 
පාරිෙභෝගිකයාටත් ෙලොකු අසහනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා තමයි එයට විකල්පයක් විධියට පිට රටට ආවඩන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම කරන්ෙන් 
නැතුව අඩුම ගණෙන් දැන් ෙහෝ ඒ වරද නිවැරැදි කර ෙගන, අවුරුදු 
38ක් තිස්ෙසේ කර ෙගන ගිය ඒ පරාධීන වැෙඩ් නවත්වා, දැක්මක් 
ඇතිව අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නංවන්න මීට වඩා 
මැදිහත් ෙවන්නය කියා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉල්ලීමක් කරනවා.  
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මා කියන්න ඕනෑ,  උම්බලකඩ, අමු මාළු -හුරුල්ලා, පරවා, 
තලපතා, ඇටවල්ලා, ෙකළවල්ලා, ඒ වාෙග්ම මිරි දිය මසුන්- 
සඳහා කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 50 සිට 100 දක්වා 
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු අය කරනවාය කියලා. දකුණු ෙවරළ 
ගත්ෙතොත්, දකුණු මුහුදු තීරෙය් එක දවසකට මාළු කිෙලෝගෑම් 
ලක්ෂ ගණනක්, විවිධාකාර මාළු කිෙලෝ ලක්ෂ ගණනක් අෙප් 
ධීවරයා අල්ලනවා. 1978න් පස්ෙසේ -1978න් ඉස්ෙසල්ලාත් එෙහම 
තමයි.- පත් වුණු ආණ්ඩු ෙදෙක් ධීවර ඇමතිවරු සිටියා, 
ජනාධිපතිවරු සිටියා, අගමැතිවරු සිටියා, තවත් ඇමතිවරු සිටියා. 
ඒ කිසිම ෙකනකුට බැරි වුණා; තවමත් ෙනොහැකි  වුණා, අඩුම 
ගණෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට ලාභයට මාළු කෑල්ලක් කන්න 
අවශ්ය පදනම සකස් කිරීම සඳහා මිල දී ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
සකස් කරන්න. අද අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අපි වත්ත බද්දට දීලා 
ඇස්සට දත නියවනවා. Indian trawlers උතුරු මුහුෙද් 
වන්කාෙලයි, ෙප්සාෙලයි හා මන්නාරම ෙවරළට ඇවිල්ලා 
trawling කියන පන්න කමය භාවිත කරලා ෙපඳ පාසි හා 
මත්ස්යගහනය මුළුමනින්ම ශුද්ධ කර ෙගන යනවා. අෙප් මැති 
ඇමතිවරු, ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුළු හැම ෙකෙනක්ම 
නෑසූ කන් ඇතිව, ෙනොෙපෙනන ඇස් ඇතිව ඔෙහේ බලා ෙගන 
ඉන්නවා, ඒ මිනිසුන්ට ඇවිල්ලා ඕනෑ ෙදයක් කර ෙගන යන්නය 
කියලා. අපි කියනවා, ෙම් මත්ස්ය මං ෙකොල්ලය  වහාම නවත්වා, 
අෙප් ෙද්ශීය මුහුදු තීර ෙය් සිටින මසුන් අල්ලා අපට පරිෙභෝජනය 
කරන්න පුළුවන් විධියට අපට ඒ අයිතිය අපි ලබා ගන්න ඕනෑය 
කියලා. අපි අෙප් ෙද්ශීය ධීවරයාට සහෙයෝගය දීලා ඒ 
මත්ස්යගහනය අල්ලා ගන්න කටයුතු කරනවා නම් අපට 
ෙකොෙහන්වත් පරව් ෙහෝ ෙකළවල්ලන් ෙහෝ බලයන් ෙහෝ 
ඇටවල්ලන් පිටරටින් ෙගෙනන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.  ෙම් 
තත්ත්වය තමයි අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. එම නිසා පවතින ෙම් 
තත්ත්වය අවංකව ෙත්රුම් ෙගන මිනිසුන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය 
විනාශ කරපු පරාධීන ආර්ථික කියාවලිෙයන් පැත්තකට ගිහින්, 
ෙද්ශීයකමට, ෙද්ශීයත්වයට හැඩ ගැෙහන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක්, 
මිනිසුන් ජීවත් කරවන ආර්ථිකයක්, මිනිසුන්ට ජීවය ෙදන ජාතික 
ආර්ථිකයක්   ෙගොඩ නඟන්න දැන්වත් කටයුතු කරන්නය කියන 
බල කිරීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 

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

 
අනතුරුව  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.07] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව විනාඩි 

හතක් දක්වා අඩු ෙවලා නිසා ෙවලාව ටිකක් කපා දමා තිෙබන 
බවයි ෙත්ෙරන්ෙන්.   ෙකෙසේ ෙවතත්,  ෙම් රෙට්  මුදල් සහ බදු 
සම්බන්ධවත් රාජ්ය මුල්ය පතිපත්ති ගැනත් කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු වනවා.  

අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් 17ක් අනුමත කර 
ගන්නයි අද දවෙසේදී ෙම් අවස්ථාව ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ෙමතැනදී  
ෙජ්යෂ්ඨ, හිටපු ගරු අමාත්යතුමන්ලා,  මන්තීතුමන්ලා අදහස් 
පකාශ කරන විට රෙට් අනුගත සැලසුම්වලට පරිබාහිරවයි අදහස් 
පකාශ කෙළේ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අමාත්යතුමාත්, 
ෙල්කම්තුමන්ලාත් අතර ඝට්ටන ඇති වන ආකාරෙය්, 
අමාත්යතුමාෙග් ෙගෞරවය හෑල්ලු වන ආකාරෙය් එෙහම නැත්නම් 
අමාත්යවරයාෙග් බලතල නිලධාරී මහත්වරුන්ට ෙදන්න ඕනෑයි 
කියන ෙයෝජනා  තමයි කෙළේ. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් කථා කෙළේ අපට ආපස්සට යන්න 
කියායි. හැබැයි, අපට ආපස්සට යන්න බැහැ. අපට ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙයෝජනා කරනවාට 
වඩා පාෙයෝගිකව අපට යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් රෙට් කරන්න 
හැකි නම් ඒක තමයි ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් 
වගකීම, අපි කරන්න ඕනෑ ෙද් කියා මා හිතනවා. 

අපි දැන් යහපාලනය ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ජාතීන් අතර 
දිගුකාලීන ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන කාලයක්, නව 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියකට අත තබා තිෙබන කාලයක්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිසංස්කරණත් සමඟ ආර්ථික 
ෙසෞභාග්ය ළඟා කර ගන්න අවශ්ය අඩිතාලම  සකස් ෙවන 
කාලයක් ෙම්.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
ෙයෝජනා කරන්න හුඟක් දක්ෂයි. අපි ආරාධනා කරනවා, ෙම් රෙට් 
යහ පාලනය සඳහා අපිත් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන පාෙයෝගිකව 
වැඩ කරමු කියා. රෙට් රාජ්ය ආදායම සහ වියදම වාෙග්ම රෙට් බදු 
පතිපත්ති, බදු පරිපාලනය කියන ෙම් ෙදක එකට යාවජීව විධියට 
කටයුතු කරන පධාන විෂයන් ෙදකක් නිසා ෙමය හරි විධියට 
හැසිරවීම ගැන තමයි අද හැම ෙදනකුම කථා කෙළේ.  රෙට් 
උත්තරීතර ආයතනය නිෙයෝජනය කරන අය හැටියට අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා.    

ෙම් උත්තරීතර සභාවත් සමඟ, ෙම් රෙට් අමාත්යවරුනුත් 
සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන  ෙම් රෙට් ආදායම සහ වියදම සමඟ 
සමබරව රෙට් ජනතාවට නිවැරදි ෙසේවාවක් සපයන්ෙන්  
ෙකොෙහොමද  කියා ගැන අපි හඳුනා ෙගන වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි. 
අපි රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම ගෙම් 
තිෙබන ගෘහ ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙපොඩ්ඩක් හිතමු. විෙශේෂෙයන්ම බදු 
මඟින් ආදායම උපයන ෙකොට, ඒවා වියදම් කරන ෙකොට මතක 
තබා ගන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් පුංචි පැල්පෙත් සිටින සෙහෝදර 
ජනතා වෙග් දහඩිය කඳුළු තමයි බදු හැටියට එකතු වන්ෙන් කියන 
කාරණය. ඒ අය පරිප්පු ටිකට, සීනි ටිකට බදු ෙගවන ෙකොට ඒ 
මුදල් ටික එකතු කරෙගන තමයි රෙට් පාග්ධන වියදම් හැටියට 
ෙයොදවමින් රෙට් ෙභෞතික සම්පත් එෙහම නැත්නම් යටිතල 
පහසුකම් ටික හදන්න පාවිච්චි කරන්ෙන්. එෙහම පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙගෞරවනීය ජනතාවෙග් බදු මුදල්. එෙහම 
නම් ඒ අයෙග් දහඩිය කඳුළු තමයි අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්. අපි ඒවා 
මීට ෙපර අවුරුදු 20 තුළ හරියට පාවිච්චි කළා ද? ඒ පාවිච්චි 
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කිරීෙම්දී, ෙකොතරම් දුරට ඒ බදු මුදල්  ෙහොරකම් කර  එෙහම 
නැත්නම් වංචා කර, දූෂණය කර, නාස්ති කර තමුන්ෙග් පවුෙල් අය 
අතර ෙබදා ෙගන තිෙබනවා ද කියන කාරණා ගැන, අද උෙද් 
පමණක් ෙනොව ඊෙයත් ෙමතැනදී අෙප් ගරු අමාත්යතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කළ සමහර ෙතොරතුරුවලින් සහ පශ්නවලට පිළිතුරු 
සපයද්දී අපි දැන ගත්තා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් බදු එකතු කර ගන්නා 
විධිය කථා කරනවා වාෙග්ම, එහි නීති රාමුව ගැන කථා කරනවා 
වාෙග්ම, ඒ බදු පතිපත්තීන් අපි ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් ඉස්සරහට 
ෙගන යන්ෙන් කියන එක ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම,  අ පි 
බදුවලින් අය කර ගන්නා මුදල් නැවත රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැය කරන ෙකොට හරි විධියට වැය කරනවා ද; එෙහම නැත්නම් 
නිවැරදිව, වගකීෙමන් යුතුව, ෙහොරකමක්, වංචාවක්, දූෂණයක් 
වන්ෙන් නැතිව ජනතාව අතරට ෙබදී යනවා ද කියන පශ්නය  
හරියට හඳුනා ෙගන වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. මට ලැබී තිෙබන කාලය මදි. හැබැයි ෙම් ගැන කථා 
කරන්න කරුණු ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.  

ගෘහ ආර්ථිකය ගැන කථා කරද්දී, අද තිෙබන කර්මාන්ත ගැන 
බලමු.  ධීවර  කර්මාන්තය ගැන මන්තීතුෙමක් කථා කළා.  අෙප් 
පෙද්ශෙය් ධීවර කර්මාන්තයත් සමඟ බැඳුණු මැටි කර්මාන්තය   
තිෙබනවා. ස්වාභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නිසා 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට මැටි භාවිතයට ගනිමින් ගල් ෙපෝරණුවල, උළු 
ෙමෝල්වල වැඩ කටයුතු කරද්දී ඒ අය විශාල අපසුතාවලට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අමු දව්ය ෙසොයා ගැනීෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා. රෙට් සමබර වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරද්දී, ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්නට,  විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ආර්ථිකය සකස් කරන්නට 
නම් ගෙම්, රෙට් වාෙග්ම නගරෙය් එක එක තැන්වල ඇති  
කර්මාන්ත ෙසේවා වාෙග්ම  විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය ඇතුළු 
අෙනකුත් කර්මාන්තත් කියාත්මක කරන ආකාරය ගැන ඉතාමත්ම 
සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියා මම 
හිතනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරනවා,  එදා  "ගම 
හදා රට හදමු" කියන වැඩ පිළිෙවළින් අෙප් දිවංගත ගරු ජනාධිපති 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා මුළු රටටම, මුළු ෙලෝකයට කියා දුන් 
පණිවුඩයත් සමඟ අද අපි "පවුල හදා, ගම හදා, රට හදමු" කියන 
වැඩසටහන කියාත්මක කළ යුතුයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද, 
පවුෙල් ආර්ථිකය සකස් කරන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම අපි බදු 
මුදල්වලින් ආදායම් අරෙගන වැඩ කටයුතු කරනවා හා සමානවම 
පවුෙල් රැකියාව, පවුෙල්  සුළු කර්මාන්තය, එෙහමත් නැත්නම් 
ගමට ආෙව්ණික වුණු සම්පත් සමඟ බැඳුණු කර්මාන්ත 
ෙකොෙහොමද දියුණු කරන්ෙන් කියන එක ගැනත් වැඩසටහන් අපි 
සකස් කළ යුතු ෙවනවා. එම වැඩසටහන් සකස් කරද්දී  
විෙශේෂෙයන්ම අපි අෙප් ස්වාභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් 
රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් ෙදන එවැනි කර්මාන්ත සඳහා 
අවශ්ය අමු දව්ය සලසා දීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ 
යුතු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ධීවර රැකියාව ෙකොෙහොමද දියුණු 
කරන්ෙන්? අපි ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට කරදිය ධීවර  කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් විතරයි  කථා කරන්ෙන්. මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
ගැන බැලුෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු රටවල එය විශාල 
දියුණුවකට පත් ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. එයින් විශාල 
ආදායම් ලබන අය සිටිනවා. ඒ රටවල විෙද්ශ විනිමය ගලා ෙගන 
එන වැඩසටහන්  කියාත්මක වනවා. අපි ෙකොෙහොමද මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තය ෙම් රෙට් දියුණු කරන වැඩසටහන සකස්  කරන්නට 

ඕනෑ? කාලය තිෙබනවා නම් ෙම්වා එකින් එක අරෙගන කථා 
කරන්නට පුළුවන්. ෙකොෙහොමද ෙම් කර්මාන්ත දියුණු කරන්ෙන්; 
ෙකොෙහොමද ගෘහ කර්මාන්තය  දියුණු කරනවා වාෙග්ම, ෙම් රටට 
ආදර්ශවත් විධියට පවුල හදලා යහ පාලනයත් සමඟ ෙම් රෙට් 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්;  ෙකොෙහොමද, ගම හදලා, රට හදන 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්ෙන් කියන කරුණු ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්.  හැබැයි, මට ලැබී තිෙබන කාලය මදි.  

අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ව්යාපාර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව 
රෙට් අස්සක් මුල්ලක් නෑරම දන්නා ෙකෙනක්. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී 
එතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරයි 
කියා මම හිතනවා. මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran.You have ten minutes.  
 

 
[பி.ப. 5.16] 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு வாக்களித் , மக்களின் ேசைவக்காக 
என்ைன இச்சைபக்குத் ெதாி ெசய்த அம்பாைற மாவட்டத் 
தமிழ் மக்க க்கு த ல் என  மனமார்ந்த நன்றியிைனத் 
ெதாிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நல்லாட்சியில் எம  
நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் நான்காவ  
தடைவயாக பிரதமராகப் ெபா ப்ேபற்றி க்கும் மாண் மிகு 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் தமிழ் மக்களின் 
ஏேகாபித்த தைலவர் ெகளரவ இரா. சம்பந்தன் அவர்க க்கும் 
இப்பாரா மன்றத்திற்கு ெதாி  ெசய்யப்பட் க்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினாக்ள் அைனவ க்கும் இச்சைபயில் என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெப மதிமிக்க பல உயிர்கைள ம் உைடைமகைள ம் 
ெபா ளாதாரத்ைத ம் வாழ்வாதாரங்கைள ம் வாழ்ந்த 
நிலங்கைள ம் இழந்தேபா ம் இந்நாட் ல் தங்களின் 
அரசியல் அபிலாைஷகைள ம் உாிைமகைள ம் ெபற்  
நிம்மதியாக வாழ நிைனக்கும் மக்களின் ஒ  பிரதிநிதியாக 
இவ்விடத்தில் நிற்கின்ேறன். பல் ன மக்கள் வா ம் ஒ  
நாட் ல் அதிகாரப் பகிர்  என்ப  மிக ம் இன்றியைமயாத 
ஒன்றாகும். அ  இல்லாதவிடத்  அங்கு ரண்பா கள் 
வித்தி வ  இயல்ேப. இனங்க க்கிைடயில் இனத் வ 
அைடயாளங்கள் ேபணப்ப வதில் ஏற்ப ம் குைறபா கள் 
இனப்பிரச்சிைனக்கு லகாரணமாக அைமகின்ற  
என்பதைன நாம் அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ரண்பா கள் எக்ேகாணத்தில் எ ந்தா ம் அதைன 
நிராகாிக்கும் மனப்பாங்கு இந்நாட்  மக்கள் அைனவாி 
டத்தி ம் தற்ெபா  உ வாகி ள்ள . இச்சந்தர்ப்பத்திைன 
இச்சைப சாிவரப் பயன்ப த்த ன்வர ேவண் ம். தமிழ் 
மக்களின் கைல, கலாசார, ெபா ளாதார லங்களின் 
தனித் வங்கைளப் பா காப்பதற்கு ஏ வான ெவளிப்பைடத் 
தன்ைமயான சமஷ்  ைறயிலான ஓர் அரசியலைமப்  
உ வாக்கப்பட்  அ  சட்டமாக்கப்ப மாயின் இனப் 
பிரச்சிைனக்கான தீர்விைன இலகுவில் எட்ட ம். 
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கடந்த 30 வ ட காலமாகத் தமிழ் மக்கள் அ பவித்த 
இன்னல்கள் நாம் அைனவ ம் அறிந்தேத. குறிப்பாக, 
அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் மக்கள் அக்ெகா ய த்தத்தா ம் 
இயற்ைக அனர்த்தங்களா ம் பாாிய இழப் க்கைளச் 
சந்தித்தவர்கள். கடந்த ப்ப  வ ட கால த்தத்ைதப் 
பயன்ப த்தி எம்மக்கைள மிக ம் திட்டமிட்ட ைறயில் 
அ ைமக் கூ களாக மாற் ம் ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமய 
பாாிய றக்கணிப் க்க க்கு உட்ப த்தினர்.  தங்களின் 
பாரம்பாிய கிராமங்கள் பலவற்ைறத் தம் கண் ன்ேன இழந்  
அவர்கள் அ ைமகளாக  நிற்பதைனத் தங்களின் ேமலான 
கவனத்திற்கு ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். ேம ம், 
அம்பாைற மாவட்டத்தில் கடந்த கால த்தத்திைனப் 
பயன்ப த்தி திட்டமிட்ட ைறயில் அபகாித் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட காணிகள் ெதாடர்பான ஆய்ெவான்றிைன 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  தமிழர்களின் பல ர் கக் 
கிராமங்கள் திட்டமிட்ட அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியில், 
அவர்கைள இடம்ெபயரச்ெசய் , அபகாிக்கப்பட் ள்ளன. 
ேம ம், கு ெபயர்ந்த மக்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட் ள்ள 
பிரேதசங்களில் சாியான ைறயில் அ க்கட் மான வசதிகள் 
வழங்கப்படாைமயால் அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டங்கைள 
அ பவித்  வ கின்றனர். கடந்த 50 வ டங்களாகச் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட் வந்த தமிழ் மக்க க்குச் ெசாந்தமான சுமார் 
3,000 ஏக்கர் வயல் நிலங்க க்கான உாித்தாவணங்கள் 
உாிைமயாளர்க க்கு வழங்கப்பட்டேபா ம், வனவளத் 
திைணக்கள அதிகாாிகள் இக்காணி உாிைமயாளர்களின் 
எவ்விதமான ஆவணங்கைள ம் க த்திற்ெகாள்ளா , 
விவசாயிகளின் பிரச்சிைனகைளச் ெசவிம க்கா  
2010இ ந்  இக்காணிகளில் ெசய்ைகபண்ண விடாமல்  
எல்ைலகைளயிட் த் தைடெசய்  வ கின்றனர். இதனால் 
தமிழர்களின் ெபா ளாதாரம் பாதிக்கப்ப வ டன் நாட் ன் 
ெபா ளாதார ம் ற் தாகப் பின்தள்ளப்ப கின்ற .   

ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெவற்றியி ம் அநாதரவாக்கப்ப ம் 
அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் மக்க க்கு அரச நிர்வாக 
அதிகாரம்கூடக் கிைடத் விடக்கூடா  என்பதில் சிலர் 

ைனப்பாக இ ப்ப  அநாகாிகமானதாகும். குறிப்பாக, 
கல் ைன தமிழ் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் சுமார் 30,000 
தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்றேபா ம் காணி மற் ம் நிதி 
அதிகாரமற்ற ஓர் அர்த்த ஷ் யற்ற பிரேதச ெசயலகத்திைன 
உ வாக்கி, பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள அைலச்சல்க க்கு 
உட்ப த் வைதப் பாாிய மனித உாிைம மீறலாகேவ நான் 
க கின்ேறன். எனேவ, இப்பிரேதச ெசயலகத்திைன 
உடன யாகத் தர யர்த்திச் சகல அரச ேசைவக ம் 
இம்மக்க க்குத் தைடயின்றிக் கிைடப்பதைன உ திப்ப த்த 
ேவண் ெமன்பதற்காக இவ்விடயத்ைத மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களின் ேமலான கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். 

கல் ைன நகர அபிவி த்தித் திட்டம் என்ற ேபார்ைவயில் 
கல் ைன நகைர அண்  வா ம் மக்களின் கு யி ப் க் 
காணிக ம் தமிழர்களின் எஞ்சி ள்ள விவசாய நிலங்க ம் 
இயற்ைகயான வ கான்க ம் நீர்நிைலக ம் சூைறயாடப் 
பட் , இயற்ைகயின் சமநிைலைய மாற்றி ஒ  சிலைரத் 
தி ப்திப்ப த்த ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெசயற்றிட்டத்திைன நான் 
வன்ைமயாகக் கண் ப்ப டன், சாியானெதா  அரச 
நிர்வாகமின்றி அநாதரவாக நிற்கும் கல் ைன தமிழ்ப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவிைனத் தர யர்த்தித் த மா  மீண் ம்  
இச்சைபயி டாக மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கைள 
ேவண் கின்ேறன். அதன் பின்னர் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நகர 
அபிவி த்தித் திட்டத்தில் அப்பிரேதசத்தில் வா ம் வின 

மக்கள் சார்பான ெபா வான நி ணர்கள் கு ெவான்  
அைமக்கப்பட்  அத்திட்டத்திைன ெவற்றிகரமாக 
அ ல்ப த்த ெமன்பேத என  க த்தாகும். 

கடந்த ன்  வ டங்களில் அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ்ப் 
பட்டதாாிகள் பலதரப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசகளில் 
திறைமயின் அ ப்பைடயில் சித்தியைடந்தேபா ம், கடந்த 
ஆட்சிக் காலத்தில் மாகாண சைபயினால் வழங்கப்பட்ட 
ேவைலவாய்ப் க்களில் றக்கணிக்கப்பட் ள்ளைமைய  இச் 
சைபயில் சுட் க்காட் , அதைன நான் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறன். இச்ெசயல் அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் 
மாணவர்களின் கல்வியிைன இைடநி த் வதற்கு ஏ வான 
காரணமாக அைமந் ள்ள . இ  பாாிய ஒ  ேமாச யாகும். 
இதைன ைறயான விசாரைணக்குட்ப த்திப் பாதிக்கப்பட்ட 
பட்டதாாிக க்கு உடன யாக ேவைலவாய்ப் க் கிைடக்கச் 
ெசய்வதற்கு இச்சைப ஆவன ெசய் மா  ேவண் கின்ேறன். 
பட்டதாாிகள் நியமனம் ெதாடர்பில் த ல் சாியான 

ைறைமெயான்  ெவளிப்பைடத்தன்ைமயாக உ வாக்கப் 
பட்  அவர்க க்கான நியமனங்கள் கிைடப்பதைன 
உ திப்ப த்த ேவண் ம். ேம ம் உயர் ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிகளில் 46/90ஆம் இலக்க அரச சுற் நி பத் க்கு 
இணங்க, வணிகமாணிப் பட்டத் க்குச் சமனான கல்வித் 
தைகைம எனக் குறிப்பிட் , ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
வர்த்தமானியில் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்  ேமற் 
ெகாள்ளப்ப ம் உயர் ேதசிய கணக்கியல் ப்ேளாமா பட்டத் 
தைகைமைய, அைமச்சரைவக் கூட்ட விைனக்ெகாண்  
10/2014 இலக்கச் சுற் நி பத்தின் லம் ம த்தி ப்ப  இந்த 
மாணவர்கைள நட்டாற்றில் நி த்தியதற்குச் சமனாகும்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அம்பாைற மாவட்டத்தின் நான்கு ேதர்தல் ெதாகுதிகளி ம் 
சுமார் 52 தமிழ்க் கிராமங்கள் காணப்ப கின்றன. இக் 
கிராமங்களின் ச க, ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு கடந்த 
காலத்தில் நிதி ெசலவிடப்பட்ட விகிதம் மிக ம் 
பாரபட்சமானதாகேவ அைமந் ள்ள . இந்நிைலைம 
எதிர்காலத்தில் ஏற்படாத வண்ணம் மாவட்ட அபிவி த்தி 
நைட ைறயில் சிறந்த ெபாறி ைறகைள உள்வாங்குதற்கு 
இச்சைப நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

என  மாவட்டத்தில் த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
தமிழ்க் கு ம்பங்கள் மற் ம் ெபண்கள் தைலைமதாங்கும் 
கு ம்பங்கள், விேசட ேதைவ ைடேயார் ேபான்றவர்களின் 
வாழ்வாதாரங்கைள ேமம்ப த் வதற்கு ஏ வான பாாிய 
சர்வேதச ெசயற்றிட்டெமான்றிைன அங்கீகாிக்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், பல வ டங்களாகச் 
சிைறயில் வா ம் அரசியல் ைகதிகளான எம  சேகாதர, 
சேகாதாிகளின் வி தைலையக் க த்திற்ெகாண்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் ெபா  மன்னிப்  வழங்க ேவண்  
ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஆரம்ப காலத்தில் அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ்ப் 
பிரேதசங்களில் மீன்பி  ெவற்றிகரமாகக் காணப்பட்ட . 
இன்  அங்குள்ள மீனவர்கள் எதிர்ேநாக்கியி க்கும் பல்ேவ  
பட்ட பிரச்சிைனக க்குத் தகுந்த நிவாரணங்கைள வழங்கி, 
அவர்கள் தைடயின்றி வாழ்வாதாரங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
உாிய நடவ க்ைகைய எ க்க ேவண் ெமன ம் இச் 
சைபையக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
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ேம ம், எம  பிரேதசத்தில் காணப்ப ம் பல்லாயிரக் 
கணக்கான தாிசு நிலங்கைள விைளநிலங்களாக மாற் வதற்கு, 
ேசனாநாயக்க ச த்திரத்தின் வல ைக வாய்க்கா ைனச் 
சீர்ெசய்  சாகாமம், பஸ், கஞ்சிகு ச்சா  ேபான்ற பிரதான 
குளங்க க்கு நீர் வழங்கி, எம  விவசாயிகளின் நல்வாழ்வில் 
பங்குதாரர் ஆகுங்கள்! என இச்சைபயிைன ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த ஜனாதிபதித் ேதா்த ல் சி பான்ைமச் ச கங்களின் 
ஒட் ெமாத்த ஆதரவிைனத் தனித் வமாகப் ெபற் , 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ேமதகு ஜனாதிபதியாகப் 
பதவிேயற் க்ெகாண்டதன் பின்  பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
நைடெபற்ற . அத்ேதர்த ன் லம் நீண்டகால அரசியல் 

திர்ச்சிையக் ெகாண்ட, சாணக்கியமிக்க, மிதவாதப் ேபாக் 
குைடய ஒ  பிரதமைர ம் இந்தப் பாரா மன்றம் 
ெபற் க்ெகாண்டைமயான  காலத்தின் கட்டாய நிகழ்வாகும். 
எனேவ, தமிழ் மக்களின் அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமாக இவ்வி  தைலவர்க ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் தைலைமக டன் ேபசி, விைரவான தீர்ைவப் 
ெபற் த் தரேவண் ம் எனக்ேகட் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vadivel Suresh. You 

have seven minutes.  
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ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நிதி 

அைமச்சு சம்பந்தமான விவாதத்தின்ேபா  மைலயக 
மக்க ைடய ெபா ளாதாரம் சம்பந்தமாக ம்  இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்தில் அம்மக்களின் பங்கு சம்பந்தமான சில 

க்கிய விடயங்கைள ம் அந்த மக்கள் தற்ேபா  
கம்ெகா க்கின்ற பிரச்சிைனகைள ம் இந்த உயாிய 

சைபயின் கவனத்திற்கு ெகாண் வ வ  என  கடைமெயன 
நிைனக்கின்ேறன். இந்த நாட் ப் ெபா ளாதாரத்தின் வரலா  
பற்றிப் ேபசும்ேபா , இங்கு அமர்ந்தி க்கின்ற எந்தெவா  
அைமச்சேரா, இராஜாங்க அைமச்சேரா, பிரதி அைமச்சேரா, 
பாரா மன்ற உ ப்பினேரா மைலயக மக்கைள மறந் விட 

யா . மைலயக மக்க ைடய ைமயான உைழப்பின் 
காரணத்தினால்தான் இந்த நாட் ைடய ெபா ளாதாரம் 
கட் ெய ப்பப்பட்ட  என்பைத எவ ம் ம க்க யா . 
இந்த நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் 
ெசயற்பட்ட மைலயக மக்கள், இன்  அவர்க ைடய சம்பள 
உயர் ப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாகச் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட 
கூட்  ஒப்பந்தம் கடந்த மார்ச் மாதம் காலாவதியாகி இன்  
ஏ  மாதங்கள் கடந்த நிைலயி ம் அவ்ெவாப்பந்தம் சாியான 

ைறயிேல ப்பிக்கப்படாமல், அவர்களின் சம்பள 
நி ைவகள் சாியான ைறயிேல வழங்கப்படாமல் 
இ த்த க்கப்ப வைதயிட்  மைலயக மக்க ைடய பிரதிநிதி 
என்றவைகயில், நான் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக் 
காரர்க க்கும் கூட்  ஒப்பந்தத்திேல ைகெயாப்பமி கின்ற 
ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் என  வன்ைமயான கண்டனத்ைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எதிர்வ ம் வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு ன்  வாழ்க்ைகச் 
ெசல க்ேகற்ற நியாயமான சம்பள உயர்ைவ ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்கு ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். எங்க க்கு இந்த நாட் ன் 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர்மீ  ைமயான நம்பிக்ைக 
இ க்கின்ற . அவர் இனவாதமற்ற ஒ  பிரதம அைமச்சர் 
என்ற வைகயிேல, அவ க்கு மைலயக மக்களின் ைமயான 
ஒத் ைழப்  என் ேம இ ந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தத் 
ேதசிய அரசாங்கம் இப்பிரச்சிைன ெதாடர்பில் கூ ய 
கவனம்ெச த்தி, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள உயர் 
ைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைகைகைள 
உடன யாக ேமற்ெகாள்ளேவண்  ெமன்  நான் 
வ த் கின்ேறன்.  

இந்தத் ேதாட்டக் கம்பனிகள் எங்க ைடய மைலயகப் 
ெப ந்ேதாட்டத் தமிழ் மக்க ைடய மனித உாிைமகைள மீறிச் 
ெசயற்பட்  வ கின்றன என்பைத நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எங்களால் இதைனத் ெதாடர்ந்  
ெபா த் க்ெகாண்  இ க்க யா . மைலயக மக்க ைடய 
பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல, எம  மைலயக மக்கள் 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் க் 
ெகாண் ப்பைத நான் அறிேவன். நாங்க ம் பல வழிகளில் 
குரெல ப்பிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இதற்குாிய  
என்ன? எப்ேபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் சம்பள 
உயர்  வழங்கப்ப ம்? எப்ெபா  இந்தத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு  ெபற் த் 
தரப்ப ம்? என்பைத நாம் அறிந் ெகாள்ள ஆைசப் 
ப கின்ேறாம். இங்கு நிதி அைமச்சர் இ க்கின்றார். இந்த 
ேதாட்டக் கம்பனிக ைடய golden shareholder என்ற 
வைகயிேல, Treasury ெசயலாளர் - நிதி அைமச்சின் 
ெசயலாளர்தான் இதைனப் ெபா ப்ேபற்றி க்கின்றார். 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சுட ம் ெதாழில் 
அைமச்சுட ம் சம்பந்தப்பட்ட ெபா ப்பானவர்கள் 
அைனவ ம் இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த உயாிய சைபையவிட ேவ  எங்ேக ம் குரல் 
எ ப் வதற்குத் ேதைவயில்ைலெயன நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ெவ மேன குரல் எ ப் வ  மட் ம் எங்க ைடய 
கடைமயல்ல.  நைட ைறயிேல சாத்தியப்படக்கூ ய 
வைகயில், எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க ைடய சம்பள நி ைவகள் உடன யாகக் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம் என்பதில் நாம் உ தியாக உள்ேளாம்.  

இன்  மைலயகத்திேல பாாிய மண்சாி  அபாயம் 
ஏற்பட் க்கிற . இம் ைற ெப ந்ேதாட்டப்பகுதியிேல 
மைழ ெபய் ம் அள  100 மில்  மீற்ற க்கு அதிகமாக 
இ க்குெமன ம் ப ைள மாவட்டத்திேல ற் க்கு 85 
சத தமான ெப ந்ேதாட்டங்களில் மண்சாி  அபாயம் 
இ ப்பதாக ம் NBRO நி வனம் ெதாிவித்தி க்கின்ற . 
ேறாபறி ம ல்சீைமயில் ெதாடங்கி கைல பசைற 
யி ந்  ப ைள ஹா எல, எட்டம்பிட் ய ஊவாஐலன்ஸ் 
வழியாக ெதேமாதைர எல்ைலப் பிரேதசம், பண்டாரவைளப் 
பிரேதசம், அப் த்தைளப் பிரேதசம், ெவ மைட ஊவா 
பரணகம பிரேதசம் ேபான்றைவ இன்  மண்சாி  அபாய 
நிலங்களாக NBRO நி வனத்தினால் அைடயாளம் காணப் 
பட் ள்ள . அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கேள, 
உடன யாக ப ைள மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ெசய் ங்கள்! 
அவ்வாேற ெகளரவ அைமச்சர்கள் அைனவைர ம் 
மைலயகத்திற்கு விஜயம் ெசய் மா  மிக ம் தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அங்கு எந்நா ம் எம  மக்கள் 
சுனாமி ேபான்ற ஒ  அபாயநிைலக்கு கங் ெகா த் க் 
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ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல சுனாமி 
ஏற்பட் விட்டெதன்ற டன் அைனவ ம் ஒன் ேசர்ந்  பல 
நிவாரணங்கைள ேமற்ெகாண்டார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ப் 
ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் எந்நா ேம சுனாமி 
ேபான்ற அபாயநிைலக்கு கங்ெகா த் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ெப ந்ேதாட்டங்களி ந்  உடன யாக 
ெவளிேய ங்கள்! என்  இந்த NBRO நி வனம் கூ கின்ற . 
ஆனால், அவர்க க்கு மாற்  ஏற்பாெட ம் ெசய்யா  
எவ்வா  அவர்கள் அங்கி ந்  ெவளிேய வ ? அவர்க க்கு 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் தங்குமிட வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். ெப ந்ேதாட்டங்களில் 
அபாயநிைல ஏற்ப ம்ெபா  அந்த மக்கைளப் பா காப்பான, 
உகந்த பிரேதசங்களில் கு யமர்த்தி, அவர்க க்கான 
அ ப்பைட வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்குமா  இந்த உயாிய 
சைபயி ந்  அரசாங்க அதிகாாிக க்கும் மாவட்டச் 
ெசயலாள க்கும் பிரேதச ெசயலாள க்கும் க ைமயான 
உத்தர கள் பிறப்பிக்கப்படேவண் ம்.   

அங்கு மண்சாி  அபாயம் இ ப்பதனால், ேகாணகல 
பிரேதசத்தி ள்ள ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள், னாகைல 
எல்.எல்.ஜி. பிாி , கியகைல பிரேதசத்தின் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் 68 கு ம்பங்கள், கைல, ம ல்சீைம 
மாேதாவ பிரேதசத்திேல 24 கு ம்பங்கள் ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளிேல தஞ்சம் குந்தி க்கிறார்கள். இதன் 
காரணத்தினால் மைலயக மாணவர்களின  கல்வி நிைலைம 

ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . அங்கு 
பாடசாைலகள் டப்பட்  காம்களாக மாற்றப் 
பட் க்கின்றன. ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் அங்கு மண்சாி  
அபாயத்தினால் பாடசாைலகளில் இ க்கின்றார்கள். 
ேகாணகலத் ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளி ம் தஞ்சம் 

குந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
பரா கமாக இ க்கின்றன.  ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் அந்த 
மக்கைள ஆ , மா கள்ேபால் அங்கு நடத்திக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  பல்ேவ பட்ட பா யல் 
பிரச்சிைனக க்கு இந்த நாட் ேல மக்கள் கங்ெகா த் க் 
ெகாண் ப்பதைன நாம் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  
இவ்வாறான நிைலைமயிேல ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
களிேல ஒ  அைறக்குள் ம் ைவத்தியசாைலகளிேல ஒ  
அைறக்குள் ம் இந்த மைலயக மக்கைள ஒன்றாக அதாவ  
இைளஞர்கள், வதிகள், வேயாதிபர்கள் என்  ஒேர 
அைறக்குள் வசிக்க அ மதிப்பதனால் எவ்வாறான 
பிரச்சிைனக க்கு எம  ச கம் கங்ெகா க்கப் 
ேபாகின்றேதா என்ற அபாயகரமான நிைலயிைன இந்த 
உயாிய சைபயிேல நான் ெதாிவிக்க ஆைசப்ப கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மைலயக மக்கள் தங்க ைடய உயி க்கும் ேமலாக 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் மீ ம் 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின்மீ ம் அைசயாத நம்பிக்ைக 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். அதைன உ திெசய் ம் 
இ க்கின்றார்கள். மாண் மிகு பிரதமர் அவர்களின் 
ேவண் ேகா க்கிணங்க இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி ேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் மைலயக மக்கள் 

ைமயான ஒத் ைழப்ைப வழங்கியி க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, தமிழ் ெமாழி அ லாக்கம் மைலயகத்திேல 
நைட ைறப்ப த்தப்படேவண் ம் என்  இந்த உயாிய 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேநற் ம் ேநற்  

ன்தின ம் ஊவா மாகாண சைபயினால் வாசிகசாைல 
உதவியாளர்கள் மற் ம் இன்ேனாரன்ன உத்திேயாகத்தர் 

களாக ெப ம்பான்ைம இனத்தவர்கள் ஊவா 
மாகாணத்தி ள்ள தமிழ்ப் பாடசாைலக க்கு நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஊவா மாகாணத்திேல தமிழ்ப் 
பாடசாைலகளில் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் சார்ந்த, ஒ  
தமிழ் வார்த்ைதகூடத் ெதாியாதவர்கைள ெவளிப்பிரேதசங்களி 

ந்  நியமிக்கும்ேபா  அங்கு எவ்வா  தமிழ்ெமாழி 
அ லாக்கம் நைடெபறப்ேபாகின்ற ? நான் கல்வி 
அைமச்சராக இ ந்த காலத்திேல ஊவா மாகாணத்தில் 
இ க்கின்ற 25 தமிழ்ப் பாடசாைலகளி ள்ள ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்காக அதற்குாிய அ மதிையப் ெபற் , அந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டங்களிேல ப த்த இைளஞர் வதிக க்குத் 
ெதாழில் வாய்ப்ைபப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக அைனத்  
ேவைலத்திட்டங்கைள ம் ெசய்  ைவத்தி ந்ேதன்.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. 

ஆனால், இதற்கு மாறாக இன்  திதாக நியமிக்கப்பட்ட 
தலைமச்சர் அவர்கள் அங்கு ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் 

சார்ந்தவர்கைள நியமித்தி ப்பதன் காரணமாக அங்கு 
ேவெறா  பிரச்சிைனைய உ வாக்குவதற்கு ஊவா மாகாண 
சைப வழிேகா கின்ற  என்பைத நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ைடய நிதி அைமச்சு சம்பந்தமாகப் 
ேபசப்ப கின்ற ேவைளயில், ெபா ளாதாரத் ைறயிேல 
மைலயக மக்களின் பங்களிப்ைப யாராவ  மறந்தார்கேள 
யானால் அந்தப் பாவம் இந்த நாட்ைட ம் நாட்  மக்கைள ம் 
கண் ப்பாகத் தண் க்கும் என்  கூ வேதா , இந்த 
நாட் க்கு இறக்குமதி ெசய்யப்படாத ஒேர ெபா ள் ேதயிைல 
என்பைத எவ ம் மறந் விடக்கூடா  என்பைத ம் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  
எமக்கு நம்பிக்ைகயி க்கின்ற . ஆகேவ, மைலயக மக்கள்மீ  

ைமயான அவதானத்ைதச் ெச த்தேவண் ெமன்  
ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
வணக்கம்.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක කාලයක්  තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.36] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මෙග් 

දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් කථා කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු 
ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා කියපු  එක කාරණයකට මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා මතක තබා ගත්තා නම් ෙහොඳයි, 
1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් ඉවත් කරපු ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයත්,  වී සඳහා සහතික මිලක් ෙගවීෙම් කමයත් යන ෙම් 
ෙදකම නැවත ආරම්භ කෙළේ  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2005 ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩු බලය පිහිටවූවාට පසුව බව. ''ෙමොනවාද කෙළේ?'' 
කියලා පසු ගිය කාලය තුළ සිදු වුණ ෙද්වල් ගැන අන්ධව සිට 
පකාශ කිරීම නුසුදුසුයි කියලා මම කියනවා.   

විවෘත ආර්ථිකය ගැන හුඟක් කථා ෙකරුණා.  විවෘත ආර්ථිකය 
ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන් විවෘත ආර්ථිකය තුළින් ෙනළාගත් 
පතිඵල පිළිබඳවයි. ඒ තමයි,  යුද්ධයක්, මහා වැඩ වර්ජනයක් සහ 
කැරැල්ලක්. ඒ වාෙග්ම  ජීවිත 60,000ක් පමණ අතුරුදහන්වීම්, 
ඝාතන, තැන තැන වැටුණු මළමිනී යන ෙම්වා තමයි විවෘත 
ආර්ථිකෙය් පතිඵල.  මම දළ වශෙයන් ෙම්වා කියන්ෙන්.  
යුද්ධයකට මඟ පෑදුණු ෙහේතුවත්, මහා වැඩ වර්ජනයකට මඟ 
පෑදීමට ෙහේතු වූ ෙම් රෙට් මුදෙල් වටිනාකම සියයට ෙදසීයකින් 
විතර පහළ වැටීමත්, බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීම් නිසා ෙම් රෙට් 
තරුණ පරපුෙරන් මතු වූ විෙරෝධය නිසා කැරැල්ලකට  මඟ පෑදුණු 
බවත් ෙත්රුම් ගත යුතු ෙවනවා.  අපි ෙම්වා ෙත්රුම් ගත්ෙතොත්, ඒ 
ඔක්ෙකොම  විවෘත ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ෙවනවා.   

ෙම් බදු නියම කිරීම් ගැන මීළඟට මම කථා කරන්න කැමැතියි.  
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ සඳහා බදු නියම කිරීම් ගැන. අෙප් රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, "අපි එකතු ෙවලා රට 
ෙගොඩ නගමු, ෙම් ෙවන ෙවන ෙද්වල් කථා කරන්න එපා, ඔය නීති 
පශ්න අදින්න එපා, අපි එකතු ෙවලා රට ෙගොඩ නගමු" කියලා. 
ඒකට උත්තරයක් කියන්න මට හිතුණා. අපි නම්, ''රට ෙගොඩ 
නගමු" කියන්ෙන් "ජනතාව ෙගොඩ නගමු" කියන  පැත්ෙතන්. 
ජනතාව ෙගොඩ නගමු කියන පැත්ෙතන් කල්පනා කරපුවාම, 
එතුමන්ලා මැතිවරණයට ඉස්සරෙවලා ෙත්වලට, වීවලට, 
රබර්වලට දීපු ෙපොෙරොන්දුවක් තිෙබනවා. ඉස්සරෙවලා අපි 
එකතුෙවලා ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරමු. ඒකයි අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්.  ආණ්ඩු පක්ෂයට අපි කියනවා, මුදල් ඇමතිතුමාට 
කියනවා ඉස්සර ෙවලා අපි එකතුෙවලා පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
ඔබතුමන්ලා දුන්නු, කඩකර තිෙබන ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරලා, ඒ 
රබර් නිපදවන, ෙත් නිපදවන, වී නිපදවන කුඩා ෙගොවීන්  ෙම් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වෙයන් ෙබ්රා ගැනීමට කියා කරමු කියලා. 
ජනතාවට වුවමනා එවැන් කාරණා ඉටු ෙනොකර, ජනතාව ෙගොඩ 
නගන්ෙන් නැතුව, රට ෙගොඩනැගීමට එකතු ෙවන්නය කියන 
ආරාධනය අපට කිසි ෙසේත්ම සැලකීමටවත් ගන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි ෙවනස.  එතුමන්ලා රට ෙගොඩ නගන්න 
කථා කරනවා;  අපි ජනතාව ෙගොඩ නගන්න කථා කරනවා. 
එතුමන්ලා ෙවළඳ ෙපොළ කියාකාරිත්වයට මුල් තැන ෙදනවා; අපි 
සමාජ  කියාකාරිත්වයට මුල් තැන ෙදනවා. එතුමන්ලා පාග්ධනය 
මුල් කර ෙගන ව්යාපාර දියුණු කිරීෙම් පැත්ත ගැන කල්පනා 
කරනවා; අපි ශමය දියුණු කරෙගන ශමෙය් අභිලාෂය වැඩි කිරීම 
ගැන කථා කරනවා. ෙමන්න ෙම්ක අපි ෙදෙගොල්ලන් අතර 
 තිෙබන පධාන ෙවනස්කම් ෙදකක්; මාර්ග ෙදකක්. ඒ නිසා එකතු 
ෙවලා අපට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. එතුමන්ලා ව්යාපාර 
සමඟ රට ෙගොඩ නඟාවි.  ඒත් අපි  ජනතාව ෙගොඩ නගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ඒ එක්කම ෙම් ෙද්ත් මතක තබා ගන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා ෙම් 
සුළු කාලය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය යටපත් කර පැහැර ගත්තා. 
ඊළඟට ෙම් රෙට් රුපියෙල් වටිනාකම බාල්දු ෙවන්න හැරියා. 
ඒවාට ද අපට එකතු ෙවන්න කියන්ෙන්? ඒවාට අපට එකතු 
ෙවන්න පුළුවන්ද? තමුනාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ෙකටි කාලය තුළ, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් විශාලම බැඳුම්කර වංචාව සිද්ධ කළා. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බැංකු අධිපතිත් එක්ක එකතුෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කරපු මහා බැඳුම්කර වංචාව ෙම් රෙට් සිදුවූ 
ඓතිහාසික ෙහොර වංචනික ෙදයක්.ඒ අතෙර් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අර   ෙහොර වංචනික ආණ්ඩුව" 
කියලා අෙප් කාලෙය් තිබුණු ආණ්ඩුවට කියනවා. අෙප් කාලෙය් 
තිබුණු ෙහොර වංචනික ආණ්ඩුවට පිළිතුරු ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
බැඳුම්කර පිළිබඳව ෙම් රෙට් ඉතිහාසගත වංචාවක් කළ 
ආණ්ඩුවකින් බවත් අප මතක තියාගන්න ඕනෑ.  

මීළඟට, එතුමා අලුත් ධර්මයක් ෙද්ශනා කළා. "අධිකරණය 
තීන්දු ෙදනවා, අධිකරණය ෙදන එම තීන්දු නිසා ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම්වලට ලැෙබන්න තිෙබන මුදල් පමාද ෙවනවා" කියලා.  
එතුමා ෙමෙහමත් කිව්වා,  "අධිකරණය දැන ගන්න ඕනෑ, ඒ 
උදවියට වැටුප්  ෙගවන්ෙනත් ෙම් මුදල්වලින් බව" කියලා. ෙම්ක 
බරපතළ පශ්නයක්. නීතිය පසිඳලන්නත්, එය අර්ථකථනය 
කරන්නත් තමයි අධිකරණය තිෙබන්ෙන්. අප ෙමතැන ඉන්ෙන් 
නීතිය හදන්නයි.  අගමැතිතුමා එක ෙදයක් මතක් කර දුන්නා. 
එතුමා  එය මතක් කර දුන්නත්, මුදල් ඇමතිතුමාට ඒක අමතක 
වුණා.  අධිකරණය තීන්දුවක් දුන්ෙනොත්, ඒ තීන්දුව අප ෙගනාපු 
නීතියට ඉඩ තියන්ෙන් නැත්නම් අප ඇවිල්ලා නීතිය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒකයි අප කළ යුතු ෙදය වන්ෙන්. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුවට වුවමනා හැටියට තීන්දු ෙදන්න කියා අධිකරණයට 
අනියම් ෙලස ෙහෝ බල කිරීමක් කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ඒක 
භයානක ධර්මයක්.  

අප දන්නවා, ෙම් Consolidated Fund කියා එකක් 
තිෙබන්ෙන්  අධිකරණය වැටුප් ලබා ගැනීෙම්දී ආණ්ඩුව මත 
යැෙපන්ෙන් නැතිව ඒ වැටුප් ලබා ගන්න බව. ඒ නිසා  මුදල් 
ඇමතිතුමා නැවතත් ෙම් පශ්නය ගැන කල්පනා කළ යුතුයි කියලා 
මා හිතනවා.  ෙමොකද, මම  ෙමතැනදී කිව්වා, "ඒක තමයි නීතිෙය් 
ආධිපත්ය කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලුෙව් ඕකයි" කියලා. 
එතෙකොට එතුමා එයට පිළිතුරු වශෙයන් කිව්ෙව්,  "ඒ වුණාට ඒ 
අයට පඩි ෙගවන්ෙනත් ෙම් අප එකතු කරන මුදල්වලින් ෙන්" 
කියන එකයි. ෙම්ක නරක පවණතාවක්. මා හිතන විධියට ඕක 
විධායක බලයක් ආවාම නිතරම ඇති වන ෙරෝගයක්. අධිකරණය 
තමන්ෙග් නියමයන් අනුව තමන්ෙග් නඩු තීන්දු දිය යුතුයි කියන 
අදහස ඉෙබ්ම ඇති ෙවනවා. බලය සාමාන්යෙයන් ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. අධික බලය ඉතාම නරකයි කියලා කියා තිෙබන්ෙන් ඒ 
නිසායි.  ඒ නිසා තමයි ෙම් බලය ෙබදා තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් විධායකය හැම ෙදයම තමන්ෙග් කියාකාරිත්වයට 
ගැළෙපන ආකාරයට හදාෙගන තිෙයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ෙවනම බලයක් දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. මුදල් පාලනය පිළිබඳ 
බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්පූර්ණෙයන් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි, අප නැවත නැවතත් මුදල් පිළිබඳ ෙරගුලාසි සම්මත 
කරන්න, නිෙයෝග සම්මත කරන්න, ඒවා හරියට ආවාද කියා 
බලන්න ෙමහි  අෙප් බලය කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම්වා  
විධායකයට කරදරයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක තමයි ෙම් 
රෙට් පාලන කමය. විධායකයයි, ව්යවස්ථාදායකයයි, අධිකරණයයි 
තම තමන්ෙග් කටයුතු ඉටු කරනවා. අලුතින්ම ෙම් ඇමතිකම 
ලැබුණු නිසා මුදල් ඇමතිතුමාෙග් උනන්දුව වැඩි බව මා දන්නවා. 
එතුමාෙග් උනන්දුව වැඩිකම මඟින් එතුමා විධායකෙය් බලෙය් 
සීමාව අතිකමණය ෙනොකිරීමට වගබලා ගත යුතුය කියන 
කාරණය මා කිව යුතුව තිෙබනවා.  

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආහාර ආනයනය 

සඳහා ෙවළඳ ෙපොෙළේ විශාල පංගුවක් තිෙබනවා.  මා හිතන විධියට 
මුළු වියදම රුපියල් බිලියන තුන්දහස් ගණනක් වනෙකොට බිලියන 
දහසකට කිට්ටු ගණනක  ෙම් රටට ආහාර ආනයනය කරනවා.  
ෙම්ක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒක විශාල බල තන්තයක්; 
ෙවෙළඳ බල තන්තයක්; ආර්ථික බල තන්තයක්. ඒ බල තන්තෙය් 
බලපෑම නිසා ඇත්තටම ෙම් රෙට් ෙද්ශීය කෘෂිකර්මය නඟා 
සිටුවීමට ෙලොකු බාධාවක් එනවා. ඒ බලපෑම නිසා අද  ෙම් රෙට් 
ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් සඳහා 
මා එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය සිදු 
ෙවනවා. අද ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය නංවන්න බැහැ, ගබඩාවල 
ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබන නිසා. ඇයි? පිටින් 
ෙගෙනන කිරිවල මිල ඒ තරම් අඩුයි. ඒ නිසා කිරිවලට මිලක් 
නියම කරලා, වැඩිපුර බද්දක් පනවලා, පිටින් එන ඒ කිරිවල මිල 
වැඩි ෙවන්න ඇරිෙයොත් ෙද්ශීය කිරි අෙළවි ෙවයි. නමුත් ඒ ගැන 
කථා කරන්න ගියාම භාණ්ඩාගාරය කියනවාලු, අෙප් රෙට් තීන්දු 
ගන්න ෙවලාෙව් දී නවසීලන්තෙය් ෙගොවියන්ෙග් ජීවෙනෝපායට 
පීඩනයක් ඇති ෙවන ෙද්කට ඉඩක් නැහැ කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අෙප් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ, ෙලෝක ෙවෙළඳ සංවිධානයත් එක්ක බැඳිලා තිෙබනවා. 
ෙලෝක ෙවෙළඳ සංවිධානය නීති පනවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ෙලෝකෙය් පධාන අධිරාජ්යවාදි රටවල වාසියට හා  ෙලෝක ෙවෙළඳ 
සමාගම්වල වාසියටයි. දැන් අපි ඉන්දියාව වාෙග් රටකින් 
උදාහරණයක් ගනිමු. ඉන්දියාෙව් "අමුල්" සමාගමට කිරි 
නිෂ්පාදනය ලබා  ෙදන්ෙන් සමුපකාර මඟින් ඒ මුළු රටටම වුවමනා 
කිරි නිෂ්පාදන ඉන්දියාෙව් අමුල් සමාගෙමන් නිෂ්පාදනය කරනවා. 
තමන්ෙග්ම නිෂ්පාදනයක් සමුපකාරයක් මඟින් ආරම්භ කරලා 
තමයි එය රෙට් ඉහළ නිෂ්පාදන මට්ටමට ෙගනැල්ල තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා අපි  ආදර්ශයට ගනිමු.  

ෙවෙළඳ ෙපොළ බලය රජය පාලනය කරන්ෙන් නැතිව, 
ෙවෙළඳ ෙපොළ බෙලන් රජය පාලනය කිරීම නිසා අෙප් රෙට් 
ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් ආහාර නිෂ්පාදනය හැම දාම පහළට වැටිලා 
තිෙබනවා. උඳු, මුංඇට වාෙග්ම ෙම් රටට වුවමනා බඩ ඉරිඟු 
පමාණයත් නිෂ්පාදනය කර ගන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
පුළුවන් වුණා. ෙමන්න ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් 
ෙම් රෙට් තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බලයට රජය යට වන  
පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා, අෙප් සමාජෙය් වුවමනාවට රජය 
මැදිහත් ෙවලා ෙවෙළඳ ෙපොළ හසුරුවන තැනකට ආ යුතුයි 
කියමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.47] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින මුදල් අමාත්යාතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  ෙම් නියමයන් සම්බන්ධෙයන් 
පැවැත්ෙවන විවාදෙය් දී මටත් කථා කරන්නට ඉතාම සුළු 
ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දීම ගැන මා මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්නට සූදානම් 
වන්ෙන් ගාල්ල දිස්තික්ෙය්  ෙබන්තර, ඇල්පිටිය කියන ඒ පෙද්ශ 
සියල්ලම නිෙයෝජනය වන පරිදි දකුණු පළාෙත් සංචාරක පුරවරය 
- සංචාරක කර්මාන්තය  - ගැන අවධානය ෙයොමු කරවන්නටයි. 
ලංකාෙව් පළමුෙවන්ම බිහි වුණ සංචාරක පුරවරය  ෙම් 
ෙබන්ෙතොට සංචාරක පුරවරය බව අපි දන්නවා. නමුත් අද දවෙසේ 
දී ඒ දිහා බලද්දී අපට ෙපෙනනවා, අපි පටන් ගත් වැඩ රාශියක් 
ෙම් වන ෙකොට අතර මඟ නතර කර දමා තිෙබන බව. සංචාරක 
පුරවරයට සංචාරකයින් ෙගන්වා ගැනීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් 
අපි පටන් ගත් හැම ව්යාපෘතියක්ම අද වනෙකොට නතර කර දමා 
තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඒ පළාෙත් ජනතාවට වතුර 
ලබා ෙදන්න අපි වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා. ඒ දවස්වල සංචාරක 
පුරවරයට වතුර පශ්නය තදින්ම බලපෑ නිසා වතුර ලබා ෙදන්න 
පටන් ගත්තත් අද වනෙකොට අපි එළාපු ඒ බට ටික විතරයි ඉතුරු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ වැඩ කටයුතුවල ඉදිරියට යාමක් සිදු ෙවලා 
නැහැ කියන එක  ෙපෙනනවා. ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු සියල්ලම 
ඉෂ්ට ෙනොකළත් අඩුම තරමින් ෙම් පටන් ගත් ව්යාපෘති ටිකවත් 
අවසන් කරන්න කටයුතු කරයි කියලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව 
බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව්යාපාරයට අනුබද්ධව 
ෙබන්තර, ඉඳුරුව කියන පෙද්ශෙය් අපි ධීවර වරායක් හදන්න 
පටන් ගත්තා. ෙම් ධීවර වරාය සංචාරක කර්මාන්තයට ඒකාබද්ධ 
කරලා yacht අංගණයක් පිහිටුවන්නට කටයුතු ලෑස්ති කරෙගන 
හිටියා. අද වනෙකොට ෙම් ධීවර වරාෙය් වැඩ කටයුතු මුළුමනින්ම 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. අප පටන් ගත් ඒ කිසිම කටයුත්තක් 
ඉදිරියට කරෙගන යාමට අවස්ථාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙබන්තර පමණක් ෙනොෙවයි, හික්කඩුව, ගාල්ල, උණවටුන කියන 
පෙද්ශවල පසු ගිය කාලෙය්  දිගින් දිගටම සංචාරක ෙහෝටල් 
හදන්න පටන් ගත්තා. අද වනෙකොට ඒ සංචාරක ෙහෝටල් 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවාට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් කිසිවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ආෙරෝග්ය 
ශාලාවක් හදන්න අපි කටයුතු සූදානම් කළා. ඒෙකත් වැඩ භාෙගට 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් නැහැ ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 
අවම වශෙයන් තිෙබන පෙද්ශයකට ෙමොනම විධියකින්වත් 
සංචාරකෙයෝ එයි කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි යටිතල 
පහසුකම් ඉල්ලුෙව්. සංචාරක ව්යාපාරය නඟා සිටුවන්නට නම්, ඒ 
තුළින් ඉහළම විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ගන්නට නම් ඔවුන්ට අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් සැපයිය යුතුයි. පුළුවන් නම් අපි පටන් අරෙගන 
භාෙගට නතර කර තිෙබන සංවර්ධන කටයුතු ටිකවත් නිම කර 
ෙදන්න. එවැනි තවත් උදාහරණයක් කියන්නම්. ඇල්පිටිය 
පෙද්ශෙය් ඉතා අලංකාර විශාල දිය ඇල්ලක් තිෙබනවා. ඒ දිය 
ඇල්ල නරඹන්න සංචාරකයන් ඉතාම කැමැති නිසා ඒකට යන 
මාර්ගය අලුෙතන් සෑදීම පටන් ගත්තා. නමුත්, අද වන ෙකොට ඒ 
කටයුත්තත් අතර මඟ නතර කර දාලා, අද ඒ පාර වසා දමන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඉතාම 
කනගාටුදායකයි; ඒ වාෙග්ම ඉතාම භයානකයි. ෙමොකද, දීපු 
ෙපොෙරොන්දු ෙකෙසේ ෙවතත් අපටවත් ඒ ෙද්වල් කර ෙගන යෑමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩක් ඇත්ෙත් නැහැ. ජනතාව බලා ෙගන හිටියා යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් ෙද්වල් ඉටු කර ෙදයි කියලා. නමුත්, ඒ කිසිම 
සංවර්ධනයක් ෙම් වන ෙකොට ෙනොෙකෙරන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් තව එක 

කාරණයක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා මට තව විනාඩි ෙදකක් 
ලබා ෙදන්න.  

මා ෙත් ගැන කථා කළ යුතුයි. ෙමොකද, මා ඒ පළාත 
නිෙයෝජනය කරන නිසා. අද ෙත් වගාකරුවන් අන්ත දුක්ඛිත 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙත් දළු කිෙලෝවකින් 
රුපියල් 40කට වඩා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙත් වගාකරුවන්, කුඩා 
ෙත් වතුහිමියන් ෙමන්ම ෙත් නිෂ්පාදකයින්ද ඉතාම අසරණ 
තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 80ක මිලක් ලබා ගන්නට තමන්ෙග් වටිනා ඡන්දය පවා 
ඔවුන් පාවිච්චි කළා. ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල අද වතුෙර් 
ගිහින් තිෙබනවා.  

ෙත් වගාකරුවන්ෙග් ෙම් ගැටලුව ඉක්මනින්ම විසඳුෙව් 
නැත්නම් දහස් ගණනක් මිනිසුන්ට තමන්ෙග් ජීවිතය ගැට ගහ 
ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා වැඩි දවසක් ෙනොෙගොස් ඔවුන් 
පාරට බහින තත්ත්වයක් උදා ෙව්වි. ඒ පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින් 
පියවරක් ගන්න කියලා මා රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
පටන් අරෙගන භාෙගට නවතා තිෙබන අෙප් සංවර්ධන 
වැඩකටයුතු ටික නිම කර ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම විශාලත්වෙයන් 
තුන්වැනි  අක්ෂි ෙරෝහල දකුණු පළාෙත් හදන්න පටන් ගත්තා. 
නමුත්, ඒ කටයුතු නතර කර දාලා ෙවනත් ඒවාට යනවා.  

දහසක් ෙදෙනකුට අසුන් ෙගන නරඹන්නට පුළුවන් ෙහොඳම 
රංගන ශාලාවක් මා පටන් ගත්තා. ඒකත් නතර කළා. මා එදාත් 
කිව්වා, විශාල සංවර්ධනයක් අපි කළා කියලා. මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, භාෙගට නවතා දමා තිෙබන ෙම් සියලු 
වැඩ කටයුතු ටික වහාම නිම කර ෙදන්න කියලා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ෙබොරුව දැනටම ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ඔවුන් කියපු සියලු ෙද්වල් මිනිසුන්ෙග් හිත් තුළ 
හදාපු වැල්ෙල් මාළිගා පමණයි. දැන් ඒ ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා ෙම් අය ඉදිරිෙය්දී ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.55] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට 

ස්තුතියි.  

අෙප් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් 17ක් ඉදිරිපත් කර 
අද සන්ධ්යා භාගෙය් සම්මත කර ගන්නට සූදානම් වන ෙවලාෙව් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන 
මා ඉතාමත්ම සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් විෂයය ගැන කථා 
කරන්න කලින් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ පක්ෂ නායකෙයක් වන ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාට ෙම් කාරණය කිව යුතුයි. 
එතුමාත් ගාල්ෙල්, මමත් ගාල්ෙල්. ඒ කාලෙය් නම් කිව්ෙව්, "වැඩ 
බැරි වුණත් ගම ගාල්ෙල්" කියලා. දැන් ගීතා සමන්මලීකුමාරසිංහ 
මන්තීතුමියත් ඉන්නවා. එතුමියත් ගාල්ෙල්. මා හිතන හැටියට 
දැන් කියන්න ෙවන්ෙන්, "වැඩත් පුළුවන්, ගමත් ගාල්ෙල්" කියලා 
තමයි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා එදා සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යන 
ෙම් ආණ්ඩුවලත් ෙම් විධියටම කථා කරපු ෙජ්යෂ්ඨ නායකෙයක්. 
නමුත් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා අද කථා කරන්ෙන් 
හරියට නින්ෙදන් නැඟිට්ටා වාෙග්යි. අවුරුදු විස්සක් විතර පාලනය 
කරපු, අවුරුදු තිහ, හතළිහක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක් ගැන කථා 
කරපු එතුමා අද කියනවා, ෙම් දින හැටක කාලය තුළදී තමයි, ෙම් 
යහ පාලනය ආරම්භ කළ ජනවාරි අට වැනි දා ඉඳලා තමයි, ෙම් 
ඔක්ෙකෝම විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. එතුමන්ලා නිවැරදිව 
සැලසුම් කළා නම්, එතුමන්ලා නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කළා නම් අද ෙම් රට ෙම් තරම් ඉතාම දරුණු 
අගාධයකට වැෙටන්ෙන් නැහැ ෙන්ද කියා මම අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් රෙට් තිබුණු පධාන 
වැවිලි ෙභෝග වුෙණ්, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල්. එම ෙභෝග තමයි, ෙම් 
අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමයක් ලබා දුන්ෙන්.  නමුත් අද ඒ සියල්ල 
විනාශ කර තිෙබනවා. මෑත කාලීන ඉතිහාසය තුළ අප  -එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය- අවුරුදු තුනක පමණ කාලයක් තමයි, පාලනය 
ෙගන ගිෙය්. 1977 වර්ෂෙයන් පසුව ලැබුණු නිදහස් ෙවළඳ 
පතිපත්තිය ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සහනාධාර, ෙපොෙහොර ගැන කථා කළා. හැබැයි, එදා ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් නිදහස් ආර්ථික 
පතිපත්තිය තුළින් අප රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා අවුරුදු හෙයන් 
මහවැලිය රජරටට හරවා කර්මාන්ත දියුණු කර ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවන්න කටයුතු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට බත 
සපයන  ලක්ෂ ගණනක් වූ  මිනිසුන්ෙග් ගාමීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්නත් කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප එතැනින් නැවතුෙණ්ත් 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවනුත් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. අද නිදහස් 
අධ්යාපනය අර්ථාන්විත විධියට පවතිනවා නම් ඒ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව නිසායි. අපි පාසල් දරුවන්ට අවශ්ය නිල ඇඳුම් ටික 
ලබා දීලා තිෙබනවා; අවශ්ය ෙපොත් පත් ටික ලබා දීලා තිෙබනවා; 
ඒ එක්කම මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම්වා ගැන කියන්න  ගිෙයොත් 
අපට දින ගණනාවක් ගත ෙවයි. විනාඩි පහකින් ෙම් ෙද්වල් ගැන 
කථා කරන්න මට පුළුවන්කමක් නැහැ.   

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ගීතා කුමාරසිංහ 
මන්තීතුමිය අප ඉතාම ෙගෞරව කරන මන්තීතුමියක්. එතුමිය 
දකුණු පළාත් සභාෙව් අපත් එක්කයි කටයුතු කෙළේ. හැබැයි, අද 
එතුමිය ෙම් ගරු සභාෙව්දී මුසා බස් ෙදොඩවනවා. එතුමිය අවුරුදු 
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ගණනාවක්ම ෙබන්තර-ඇල්පිටිය ආසනෙය් සංවිධායකවරිය 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුළ ඇල්පිටිය නගරෙය් 
කියාත්මක කළ සංවර්ධන සැලසුම් ෙමොනවාද කියා මා 
එතුමියෙගන් අහනවා. එෙහම සැලසුම් කියාත්මක කර 
තිෙබනවාද; කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද; අර හදන්න කියපු රංගන 
ශාලා හදන්න හිටිෙය් ෙකොෙහේද; ඒවාට සල්ලි ෙවන් කෙළේ 
ෙකොෙහන්ද කියා මා එතුමියෙගන් අහනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමිය කියනවා, වතුර නළ 
එළා තිෙබනවාලු; වතුර නැතිලු. මම දන්නවා, 2000 වසෙර්දී - 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමියට මෙග් ෙව්ලාව ගන්න 

ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එතුමිය කථා කළා. මෙග් ෙව්ලාව ගන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  - මම එතුමියට කියනවා, ෙම්වාට 
උත්තර ෙදන්න කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නළ දමා 
තිෙබනවා. හැබැයි, වතුර නැහැ. ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් එතුමා සාක්ෂි දරයි. 2000 වසෙර් 
දී ෙම් ව්යාපෘතිය සිදු කරන ෙකොට - [බාධා කිරීම්]  - එදා, රුපියල් 
ලක්ෂ තිස්හයදහසක් වියදම් කරලා වතුර ෙදන්න කටයුතු කළා. අද 
ෙවන ෙකොට අවුරුදු 14ක් ගත වී තිෙබනවා. නමුත් වතුර ලබා දීමට 
එක රුපියලක් ගාල්ල දිස්තික්කයට ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා 
වතුර ලබා දීම සඳහා ෙම් ෙවන ෙකොට අපට රුපියල් මිලියන 
පන්දහස් හාරසියයක් ෙහොයන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එකත් මා සඳහන් කරනවා.  

ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනියනි, ඔබතුමියන්ලා නළ දැම්මාට 
වතුර ලබා දීමට එක රුපියලක් ෙහොයන්න ගිෙය් නැහැ. මම 
ඔබතුමියෙගන් අහනවා, ෙකොෙහේද නතර කරපු සංවර්ධන ව්යාපෘති 
තිෙබන්ෙන් කියා. කරාපිටියට ගිහිල්ලා බලන්න. රුපියල් ලක්ෂ 
හාරදහසක්. ෙම් ගරු සභාෙව් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යතුමා  ඉන්නවා. බලන්න, අද ෙකොච්චර ලස්සනට තලගහ 
ඉඳලා ගාල්ල නගරය දක්වා ඒ ලක්ෂ හාරදහසක මුදලින් 
සංවර්ධනය ෙවනවාද කියා; මාර්ග ව්යාපෘති ඉදි ෙවනවාද කියා. ඒ 
එකක්වත් නතර කර නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකයි 
මම කියන්ෙන් අසත්ය පකාශ කරන්න එපාය කියා. නතර කරපු 
ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා මට කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ගීතා කුමාරසිංහ 
මන්තීතුමිය මහා ෙලොකුවට සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කියනවා. පසු 
ගිය අවුරුදු විස්ස තුළ සංචාරක ව්යාපාරයට කර තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙමොනවාද ෙබන්ෙතොටට කෙළේ? අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් සහ  පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අප ෙබන්ෙතොට ඉඳලා 
මිදිගම දක්වා සංචාරක කලාපයක් ඉදි කළා. ඒ වාෙග්ම අප ගරු 
ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා සමඟත් කටයුතු කරනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් දැන් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා 
ෙපෙර්දා හික්කඩුවට ගිය ෙව්ලාෙව් අපටත් බැන්නා, වැඩ පටන් 
ගන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියා අසා. අපි ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්, 
හික්කඩුව සංචාරක පුරවරයක් -සංචාරක කලාපයක්- හැටියට 

හදලා ෙතොටගමුෙවන් ගුවන් පාලමක් දමලා එතැනින් එහාට 
කුමාර කන්ෙදන් ආපසු ගුවන් පාලමක් දමලා ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන්නටයි. ෙම්වාට මුදල් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. මම 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළට අපට සල්ලි ලබා ෙදන්නය කියා. අපි ෙහටත් ෙම් 
සම්බන්ධව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා, 
එතුමාෙග් නිල කාම රෙය්දී. 

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

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

සතුටු ෙවනවා, දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඉතාම ෙහොඳ 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව මුදල් ෙරගුලාසි උල්ලංඝනය කරන්ෙන් 
නැතුව ෙම් වැඩ කටයුතු කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව. එදා ෙහොර 
තක්කඩි වැඩ කරලා, ෙම් රෙට් මුදල් කාබාසිනියා කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ අවසන් කරන්නයි අප ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරි 
දින කිහිපය තුළ -අය වැය එනකම්- ෙම් මුදල් ෙරගුලාසි ඉතාම 
ෙහොඳින් සම්මත කර ෙගන, විනිවිදභාවයකින් ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක අප ඉන්නවා.  

මමත් දකුණු පළාත් සභාෙව් ගිණුම් කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ  ෙකෙනක්. අපි කිසි 
ෙලසකින්වත් රුපියලක්වත් වංචා කරන්න අෙප් ආණ්ඩුවට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා. අපි 
ලැහැස්තියි ඉතාමත් ෙහොඳින් ෙම් වැඩ කටයුතු කර, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට අවශ්ය ෙසේවය කරන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය තුළින් පිහිටවූ ජාතික 
ආණ්ඩුව තුළින් අවුරුදු ෙදකක් තුළ පුළුවන් ශක්ති පමාණෙයන් 
රෙට් දියුණුව සඳහා වැඩ කරන්න අපි සූදානම්. අවුරුදු පහක් යන 
ෙකොට ෙම් අයට ෙමොන ෙද්  හිෙතයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ 
කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න ෙබොරුවට පැයක් ෙදකක් ෙමතැන 
අ   ෙඳෝනා නඟලා, ෙශෝකාලාපයන් කරන වැඩ පිළිෙවළ අපි අවසන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාව ආරම්භෙය්දී එක එක ටීටර් -
නාඩගම- ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් අපට 
දකින්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට සමාෙවන්න. අපට හරි 
ෙව්දනාවක් දැෙනනවා. අවුරුදු 20කට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව අරෙගන 
ඒක හරියට කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව කකුෙලන් අදින 
තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා. ආර්ථික ඝාතකෙයෝ කියා කථා කරපු 
අය අද ආර්ථික දායකෙයෝ කරෙගන වැඩ කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතාමත් ෙනොසන්සුන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය 
කරන්න අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට ෙකොෙහොමටවත් අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැය කියන එක මතක් කරමින් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 
කාලයක්  තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.01] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ  බදු 

පනත යටෙත් නියමයන් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මම කියන්න කැමැතියි, අද උෙද් වරුෙව් ෙම් 
නියමයන් පිළිබඳව තර්කානුකූල සංවාදයක් ඇති වුණ බව. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එෙහම සංවාද ඇති ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පනත් ෙකටුම්පතක්, ගැසට් නිෙව්දනයක්, නිෙයෝගයක් ෙගනාවාම 
ඒවාෙය් නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ විගහ කර යම් එකඟත්වයකට 
එන්න ඕනෑ. ෙම්ක පළාත් සභාව ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අෙප් කාලය 
අඩු වුණත් මම කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් නියමයන් ඉදිරිපත් කරන විට පුළුල් 
විගහයක් කළ බව. එතුමා කිව්වා, "අෙප් රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය 
ෙකොෙහොම සැකෙසනවාද" කියා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම එතුමාට 
අතුරු පශ්නයක් ෙයොමු කළ ෙවලාෙව් මම ඇහුවා, "ලංකාෙව් සෘජු 
බදු සියයට 22යි, වක බදු පතිශතය වැඩියි, එය සියයට 54ක් විතර 
ෙවනවා, ෙම්කට ෙමොකක්ද ගන්න විසඳුම." කියා. එතුමා කිව්වා, 
"ෙම් බදු මතම යැෙපන්ෙන් නැහැ. ෙවන කමෙව්ද තිෙබනවා." 
කියා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ආර්ථික සංවර්ධන 
කියාවලිෙය්දී රටක සංවර්ධනය මනින්ෙන් මානව ෙක්න්දීය 
සංවර්ධනය තුළය කියන කාරණය. ෙවන  විධියකට ෙනොෙවයි. අපි 
පසු ගිය රජය කාලෙය් මානව ෙක්න්දීය සංවර්ධනය පදනම් 
කරෙගන තමයි අෙප් ආර්ථික කියාවලිය සැකසුෙව්. එය 2015 අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් 9වැනි පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඒ කාලෙය් 
ආර්ථික වශෙයන් ඇති වුණු වර්ධනය, මානව කියාකාරිත්වෙය් 
දායකත්වය සඳහා වූ අපි ආරම්භ කළ කමෙව්දය ඒ තුළ සඳහන් 
ෙවනවා.  

මානව ෙක්න්දීය ආර්ථික සැලැස්මක් සකස් කරන ෙකොට අපි 
කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු 
ඇමතිතුමා -අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා- කිව්වා වාෙග් පසු ගිය 
කාලෙය් අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන් ඔවුන් 
නඟා සිටුවන්නයි. ෙත් ආර්ථිකය සඳහා සහන ලබාදීම, රබර් 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්නන් ෙවනුෙවන් සහන සලසා දීම, වී 
ෙගොවියන් ෙවනුෙවන් සහන සලසා දීම, අල ෙගොවියන් ෙවනුෙවන් 
සහන සලසා දීම, කිරි ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් සහතික මිල නියම 
කිරීම ආදී සියල්ල සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව පතිඥා දුන්ෙන් මානව 
ෙක්න්දීය පදනමක් මතයි. නමුත් අද ඒවා බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. මම ඊෙය් පුවත් පතක දැක්කා, පාසල් 
අධ්යාපනය ලබන ලක්ෂ 7ක් පමණ දරුවන්ට ෙම් වසෙර් නිල 
ඇඳුම් දීලා නැහැ කියා. තුන්දාහක් විතර පාසල්වල -දුෂ්කර 
මට්ටෙම් පාසල්වල- සිටින දරුවන් ලක්ෂ හතක පමණ 
පමාණයකට නිල ඇඳුම් දීලා නැහැ. කලින් රජය දීර්ඝ කාලීනව 
පවත්වාෙගන ආපු ඒ කමෙව්දයවත් ෙම් රජයට ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, 
රටක ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී යහපත් පැත්තට අපි බාධා 
කරන්ෙන් නැහැ කියා. නමුත් ආර්ථික මූෙලෝපායන් ගැන, 
සංවර්ධනීය උපාය මාර්ග ගැන වාෙග්ම ආර්ථික සැලසුම් කමෙව්ද 
ගැන ෙපොදු එකඟත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 

ෙම් හදාපු ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක්. ජාතික ආණ්ඩුව 
ඇතුළත විවිධ අය සිටිනවා. ෙම් ආණ්ඩුව -මම පිළිෙනොගත්තාට- 
හඳුන්වන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුව කියන නමින් ෙන්. අපි දකින්ෙන් 
ඒක සභාගයක් කියා. ඒ සභාගය ඇතුළත ආර්ථික කමෙව්දය ගැන 

විවිධ දෘෂ්ටිමය පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. ධනපති ආර්ථික 
සංවර්ධනය ඉස්සරහාට ෙගන යනවාද එෙහම නැත්නම් ඒෙක් යම් 
ෙවනස්කම් ඇති කරෙගන ඉදිරියට යනවාද නැද්ද කියන එක ගැන 
විවිධ පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒ සියලු පශන් හමුෙව් අපි 
ආෙයෝජන රටට ලබා ගන්න ඕනෑ.   ෙම් රටට ආෙයෝජන සඳහා 
ආරාධනා කිරීම මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පධාන බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
කියා මම හිතනවා. ආෙයෝජන පිළිබඳ විශ්වාසය, ඒ සඳහා වූ 
කමෙව්දයක්, ෙපොදු එකඟත්වයක්, සංවර්ධනීය සැලසුමක්, 
සැලසුම්ගත රාමුවක් රටකට තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම රාමුවක් 
ඇතුළත තමයි අපිට ආර්ථික සංවර්ධනය කියාවලිය ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමා චීනයට ගිය 
ෙවලාෙව් එතුමා පැහැදිලිව පිළිගන්නවා,  "ෙලෝක ආර්ථිකෙය් බිඳ 
වැටීමක් තිෙබනවා; නමුත් ආසියාව සංවර්ධනීය පැත්තට හැරිලා 
තිෙබනවා; ආසියාෙව් ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබනවා." කියා. 
නමුත් ෙම් සභාෙව්දී සමහර අය කියනවා, බටහිර රටවල තමයි 
ෙව්ගවත් ආර්ථික සංවර්ධනය තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා වූ 
කමෙව්දයකට අපි පරිවර්තනය ෙවන්න ඕනෑ." කියා. ඒක තමයි 
මහ බැංකු අධිපතිතුමා කියන්ෙන්. මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් 
සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී, -මම ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි- 
කියන ෙදයක් බලන්න ෙකෝ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "මම 
බැංකු අධිපති වන ෙවලාෙව් අෙප් විෙද්ශ සංචිත පිරිහිලා තිබුෙණ්. 
මම ඉන්දියාෙව් මහ බැංකු අධිපති රාජන්ට කථා කළාම ෙඩොලර් 
බිලියන 1 1/2ක් අපට දුන්නා." කිව්වා. ෙම්ක නිකම් ෙපෞද්ගලික 
ගනුෙදනුවක් වාෙග් ෙන්. අෙප් වසර මැද රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙව් විෙද්ශ සංචිත පවණතා යට ෙත් ෙම් එක ශතයක් 
ගැනවත් සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙපෞද්ගලික ගනුෙදනු 
වාෙගයි.ෙම්ක ගැන මුදල් අමාත්යතුමාවත් දන්නවා කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම පෙව්ශයකින් රටකට යන්න බැහැ. 
ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුව  දැන ගන්නට ඕනෑ.  

අෙප් සංචිත පමාණය, විෙද්ශ අංශෙය් පවණතා පිළිබඳව ෙමහි 
ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙතොරතුරු ෙම් වාර්තාෙව් 
අඩංගු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නට කැමැතියි, මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිෙග් දෘෂ්ටිය එක විධියක්; බටහිරට ගැති දෘෂ්ටියක් 
බව. අෙනක් පැත්ෙතන් රජය වශෙයන් කල්පනා කරන 
කමෙව්දයත්, ආර්ථික මූෙලෝපායත් සැලසුම් සහගත කමෙව්දයකට 
පරිවර්තනය ෙනොවූෙණොත්, ෙම් රෙට් බදු පතිපත්තිය හරි විධියට 
සකස් කරන්නට බැරි වුෙණොත් ඒ මත පදනම් වූ ආෙයෝජකෙයෝ 
අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
ඔබතුමා අරෙගන බලන්න එක්තරා "ද අයිලන්ඩ්" පත්තරයක පළ 
වූ ජර්මන් තානාපතිතුමාෙග් පකාශය. එතුමා ව්යාපාරික සංසදයට 
කළ කථාෙව්දී ඉතාම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, "ආර්ථික 
සංවර්ධන සැලසුමක් මත, වැඩ පිළිෙවළක් මත රටක ගමන 
ඉස්සරහට ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ" කියා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එක් එක් රටවල් අෙප් රටවල් දිහා එක් එක් ආකාරෙයන් 

බලාෙගන සිටිනවා. අපට කිසිම රටක් ඈත් කර ගන්නට ඕනෑ 
නැහැ. සියලු රටවල දායකත්වය රෙට් ආර්ථික සමෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් අපි ගන්න ඕනෑ. ජාතික ආණ්ඩුව කියන සංකල්පය 

923 924 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  21  

ඇතුළත, ඔය සභාගය තුළ දෘෂ්ටින් ෙදක තුනක් තිෙබනවා.  ඒ බව, 
හංගන්නට බැහැ කියා අපි දන්නවා. සමහර ඉදිරි ආර්ථික 
කියාවලදී ඒවා අතර ගැටීම් ඇති ෙවන්නට පුළුවන්. එෙහම 
ඝට්ටනයන් ඇති වුෙණොත් ආර්ථික කියාවලියට බාධා ඇති 
ෙවනවා. ඒ නිසා සැලසුම්ගත, එකඟත්වෙයන් යුතු ආර්ථික 
කියාවලියක මූෙලෝපායික සැලැස්මක් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගොඩ 
නඟාෙගන, ඒ මත පදනම් වූ බදු පතිපත්තියක් ෙගන යන්නට ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් දුර්වල බදු පතිපත්තිය නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පසු 
බෑමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව මුදල් අමාත්යවරයාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
ෙකටි ෙව්ලාවක් ෙහෝ - ඔබතුමා මාෙග් ෙවලාව අවසන් බව 
දැන්වූවා- ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.10] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ මුදල් ඇමතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විෙශේෂ ෙව ළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යට ෙත් 
නියමයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව විවිධ 
අදහස් පළ වුණා. ෙකොෙහොම වුණත්  විවෘත ආර්ථිකය, ආවෘත 
ආර්ථිකය, ෙව ළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙහොඳ ෙහෝ නරක 
ගැන ෙදපාර්ශ ්වෙයන්ම විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. රජයක් විධියට 
ඉදිරි කටයුතු පවත්වා ෙගන යන්නට නම්, ආදායම එකතු කර 
ගන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සඳහා විවිධ භාණ්ඩ සඳහා බදු පනවන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. රජයක් විධියට පාරිෙභෝගික ජනතාව පිළිබඳවත්, 
නිෂ්පාදකයන් පිළිබඳවත්,ව්යාපාරිකයන් පිළිබඳවත් හිතන්නට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ අනුව, ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනවලා ෙරගුලාසි 
අනුමත කර ගැනීමට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය මැතිවරණ 
කාලෙය්දී ජනතාවට දුන්නු විවිධ ෙපොෙරොන්දු අපි දැක්කා. ඒ විවිධ 
සහන ලබා දීම සඳහා රජයකට මුදල් අවශ්ය ෙවනවා. එම මුදල් 
එකතු කර ගැනීම සඳහා බදු පනවන්න සිද්ධ ෙවනවා. එම බදු 
පැනවීම තුළ සමහර පාරිෙභෝගිකයින්ට යම් සහනයක් ලැෙබනවා; 
සමහර අවස්ථාවන්වල නිෂ්පාදකයාට සහනයක් ලැෙබනවා; 
සමහර අවස්ථාවල නිෂ්පාදනය අෛධර්යමත් ෙවනවා; සමහර 
ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයන් යම් යම් අපහසුතාවන්ට පත් ෙවනවා.  

වර්තමානෙය් අපි ආර්ථිකය ෙදස බැලුෙවොත්, ආර්ථික 
තත්ත්වයත් එතරම් ෙහොඳ මට්ටමක ෙනොතිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම ෙඩොලරෙය් මිල ඉහළ යාම ෙහේතුෙවන් 
රුපියෙල් අගය අඩු වී  විනිමය අනුපාතිකය අව පමාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙව ළඳ 
හිඟෙය් පරතරයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දිගින් දිගටම ෙවළඳ 
හිඟෙය් පරතරයක් ඇති වුෙණොත් රටක් විධියට එය ෙහොඳ නැහැ. 
එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම රජයක් විධියට ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කර ගන්න උපාය උපකම ගැන කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්ෙන් නැතිව අප ෙමොනවා 
කළත් වැඩක් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් වාෙග්ම මෑත වර්ෂවලත් 
ජාතික ආදායම ෙදස බැලුවාම වැඩි දායකත්වයක් දක්වලා 
තිෙබන්ෙන් ෙසේවා අංශෙයන් කියලා අප දකිනවා. ඒ වාෙග්ම 
කාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික අංශය ජාතික නිෂ්පාදනයට දක්වලා 

තිෙබන දායකත්වය ෙබොෙහොම අඩුයි. එම නිසා රටක් විධියට 
ඉස්සරහට යන්න නම් ෙසේවා අංශය වාෙග්ම කර්මාන්ත අංශෙය් 
සහ කෘෂිකාර්මික අංශෙය් දායකත්වය වැඩි කර ගන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා. රෙට් ජනගහනෙය් වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරන්න ෙවනවා. ෙම් නිසා රට 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බවට පත් කර ෙනොගතෙහොත් අපි කාටත් 
ඉදිරිෙය්දී ෙබොෙහොම භයානක තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  

පසු ගිය රජෙය් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ගැන අපි අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඕනෑම වැඩ පිළිෙවළක අඩු පාඩුකම්, 
දුර්වලකම් තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත්, සාධනීය මට්ටමින් එහි 
ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබන්නට පුළුවන්. "දිවි නැඟුම" වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් ෙගවතු වගාව මඟින් ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තයට මුල් තැන 
දීලා වැඩ කළා. ඒ තුළ කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදමින් ෙගවතු 
සංවර්ධනය කිරීෙම් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. එමඟින් දිළිඳු 
බෙව් ෙර්ඛාෙවන් පහළ සිටින නැත්නම් සමෘද්ධි දීමනා ලබන 
පවුල් සංඛ්යාව ෙතෝරා ෙගන ඒ අයෙග් ෙගවතු සංවර්ධනය කළා. 
ඒ තුළ එදිෙනදා අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය තමන්ෙග් නිවෙසන්ම, 
තමන්ෙග් ෙගවත්ෙතන්ම සපයා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි 
පතිලාභ වැඩියි. ඒ පතිලාභ තුළින් තමන්ෙග් ආදායම ඉතිරි කර 
ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා; ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර 
ෙව්ලක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එම නිසා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ෙහොඳයි. ෙම් ෙගවතු වගා වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර 
ගත්ෙතොත්, ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත් අෙප් ගාමීය පෙද්ශවල 
ජනතාවෙග් ගෘහ ජීවන තත්ත්වය වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය සම්පන්න බව 
ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. 

අපි කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, 1978න් ආරම්භ වුණු ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික කමය - විවෘත ආර්ථික කමය- සමඟ අපට යන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විවෘත ආර්ථික කමෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ෙහොඳ ෙද්වල් වාෙග්ම එහි නරක ෙද්වලුත් 
තිෙබනවා. නරක ෙද්වල්-අහිතකර ෙද්වල්- නිෙශේධනය කරලා 
ෙහොඳ සාධනීය ෙද්වල් අපි වර්ධනය කර ගත්ෙතොත් රටක් විධියට 
අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව අවසන්. 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙකොෙහොම නමුත්, බදු පැනවීම තුළ නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර 

ගැනීමත් පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ගැනීමත් යන ෙදකම 
සමබර කර ගන්නට අපට අපහසුයි. ෙමොනවා වුණත්, රටක් ගැන 
හිතලා ආර්ථික සංවර්ධන මූෙලෝපාය මාර්ග ගැන කල්පනා කරලා 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට, ෙම් රෙට් ජාතින නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්නට, ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභ ජනතාවට සාධාරණව 
ෙබදී යාෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. ඒ ආර්ථික සංවර්ධනයත් 
සමඟ සමාජ සංවර්ධනයත් සිද්ධ වුෙණොත් තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා නව 
රජයට ඒ පිළිබඳව අමතක කරන්නට බැහැ. ඒ ගමන යෑෙම්දී 
ජනතාව පිළිබඳවත්, ඒ අයෙග් ආදායම ෙබදී යාම, ආදායම් 
විෂමතාව පිළිබඳවත් සැලකිල්ලට ගත යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පැනවීෙම්දී ඒ ෙරගුලාසි අනුමත 
කරනවා වාෙග්ම ඒවා ජනතාවට හිතකර විය යුතු ෙවනවා. 
අවසාන වශෙයන් රෙට් සංවර්ධනය ගැන අපට කල්පනා කරන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 6.16] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 

පනත යටෙත් කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කිරීෙම්දී ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා පකාශ කළා, 1978න් පස්ෙසේ තමයි ෙම් 
විනාශය ෙවන්න පටන් ගත්ෙත් කියලා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා, 1978ට පසුව තමයි හරි 
ලස්සන විවෘත ආර්ථික කමයක් රටට ඇවිල්ලා රෙට් ජනතාවට 
සුඛිත මුදිත ජීවන රටාවක් ගත කරන්න ලැබුෙණ් කියලා. ෙම් 
අනුව බලන විට අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ෙදෙක්ම සුසංෙයෝගෙයන් 
තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙම් සුසංෙයෝගයට "යා ෙදක ෙනොරත රත"කියා අප 
කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් සුසංෙයෝගය හරියට ෙර්ල් පීලි ෙදකක් 
වාෙගයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ජනතාවට අබ සරණයි! කමක් නැහැ, 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. ෙමොකද, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අපෙග් හිටපු කාර්ය ශූර 
ඇමතිවරු ගණනාවක් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට පරිත්යාග කරලා 
තිෙබනවා, සියලු  ෙදනා එක්ක එකතු ෙවලා ගමනක් යන්න 
කියලා. අෙප් රජයන් කාලෙය් ෙප්ෂ කර්මාන්තය දියුණු කළා; 
ෙප්ෂ කර්මාන්ත ගම්මාන හැදුවා; මල් ගම්මාන හැදුවා. කලින් කථා 
කළ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙගවල්වලට අවශ්ය කරන සියලු ෙද් 
ලබා දුන්නා. හැබැයි කිසිම ෙදයක් ෙනොකළ ආණ්ඩුවක්, කිසිම 
ෙදයක් ෙනොකළ රජයක් විධියට තමයි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා පසු 
ගිය රජය සලකන්ෙන්. අද යම් යම් ඉදි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් යම් 
යම් ෙයෝජනා ෙගනාපුවාම ඒ සියල්ෙලන්ම ගසා කෑම් කරලා 
තිෙබනවා. 

හිටපු පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයක් විධියට මට ෙබොෙහෝ 
කරුණු කියන්න පුළුවන්. දිවුලපිටිය ආසනය තමයි මම 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය 
එතුමියෙග් ආසනය ගැන කිව්වා වාෙග්, 2014 වර්ෂය සඳහා 
දිවුලපිටිය ආසනයට පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 4,520ක මුදලක් 
ලැබුණා. 2015 වර්ෂය දැන් අවසානයි. ජනවාරි 8වැනි දා තමයි ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා නව රජය පත් කරගත්ෙත්. දින 100 කිව්වා, දින 
200 කිව්වා. දැන් දින 360ට ඔන්න ෙමන්න තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොනවාද තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසිම 
ෙදයක් කරන්න කිසිම හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොන බදු 
ගැහුවත්, ෙමොන බදු කමෙව්ද ෙගනාවත් ෙම් ෙදකටම යන්න 
පුළුවන් මැද පන්තියකට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් 
හරි ලස්සනට රට අරෙගන ආවා. 

1994 දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනත් 
පතිපත්තියක් ෙගන ගියත්, 2005න් පස්ෙසේ රට නියමාකාරයට 
ගමන් කළා. එෙහම ගමන් කළ රට තමයි අද නැවතිලා 
තිෙබන්ෙන්. අප තුළ ෛවරයක් නැහැ. අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු 
උදවිය ඔය පැත්තට අරෙගන ඔය පැත්ෙත් ඉන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය විපක්ෂය පැත්ෙත් වාඩි 
කරවලා ඉන්න ෙකොට "අපට ෙම් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්" 
කියලා ඒ අයට ෙලොකු දුකක් කනගාටුවක් ඇති වී තිෙබනවා. ෙම් 
සුසංෙයෝගෙයන් ෙහෝ ෙම් රටට හරියයි කියා, හරි කල දසාවක් එයි 
කියා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. 

 අද අතරමග නැවතුණු ව්යාපෘති තිෙබනවා. ජල නල එලුවාට 
ජලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දියුණු ෙවමින් තිබුණු සංචාරක 
කර්මාන්තය දැන් නැවතී තිෙබනවා. ෙමෝටර් සයිකල් එෙක් ගිය 
පුද්ගලයාට කාර් එකක් ෙදනවා කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ආණ්ඩුව පටන් ගත්ෙත්. හැබැයි කාර් එකක් තියා ඒ 
පුද්ගලයන්ට අද "කා" කියා ගන්නවත් පුළුවන්කමක් ෙහෝ 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ අයට අද කාර් එකක් තියා කාර් එකක 
ෙරෝදයක් ගන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කම ෙවනස් 
කරලා මිනිස්සුන්ට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ හදලා ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් පිළිබඳවත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අපට කලින් වතාෙව් 
ගුවන් පාලමක් හදන්න සති ගණනයි ගතවුෙණ්. මීට ෙපර අපට 
මාර්ගයක් නිර්මාණය කරන්න මාස ගණනයි ගතවුෙණ්. 

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

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හැබැයි, නාය යාම නිසා තාවකාලිකව වසා තිෙබන අධිෙව්ගී 

මාර්ගෙය් ෙකොටස repair කරන්නවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම 
හැකි ෙවලා නැහැ. ෙම්වා ඉදිරියට ෙවන්න ෙනොදී වළක්වාෙගන 
ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා යන ගමන් මාර්ගය තුළින් ජනතාවට 
ෙසතක් සලසා ෙදන්න කියා ඉල්ලමින්, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු  මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.20] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 

පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන නියම පිළිබඳව අද දින විවාදෙය්දී 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අද ෙම්  පනත  යටෙත් ඉදිරිපත් කරන නියම 17ක් පකාශ 
වුණා. ෙම් සියලු නියම ෙදස බලන විට එක වැදගත් කරුණක් 
අපට පිළිබිඹු ෙවනවා. ඒ තමයි ෙම්වා ගාමීය ආර්ථිකය, නැත්නම්  
නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා වූ සුවිෙශේෂී  නියම  බව. 
විෙශේෂෙයන් ෙම්වා අෙප් කෘෂිකර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න, අෙප් 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත නඟා සිටුවන්න, ධීවර කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවන්න අත්යවශ්යෙයන්ම උපකාරී වන නියම කිහිපයක් වනවා. 
රෙට් අනාගතය ෙදස බලා ෙමවැනි තීරණ ගැනීම ගැන 
විෙශේෂෙයන් මුදල් ඇමතිතුමාට සත්ුති වන්ත වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන් online 
taxation system එකක් ගැන මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. 
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ඇත්තටම ෙමය සුවිෙශේෂී කාරණයක්. ෙලෝකෙය් online taxation  
රටවල් කිහිපයක විතරයි තිෙබන්ෙන්. අද ශී ලංකාව තාක්ෂණයත් 
එක්ක ඉදිරියට යන විට online taxation  පමණක් ෙනොෙවයි, 
online real-time taxation  කරන එකම රට අෙප් රට විය හැකියි 
කියා මා අදහස ් කරනවා. මුදල් ඇමතිතුමා online real-time 
taxation system එකක් හැදුෙවොත්, එවැන්නක් සෑදූ ෙලෝකෙය් 
සිටින පථම මුදල් ඇමතිතුමා එතුමා ෙවනවා. මිලියන 20ක් වන 
අෙප් රෙට් ජනතාවට ලබන අවුරුද්ෙද් සිට ෙනොමිෙල් අන්තර්ජාල 
පහසුකම ලැෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් සම්බන්ධ කර ගත්ෙතොත් 
අපට ඉතාම පහසුෙවන් ෙම් කටයුතු කළ හැකියි. ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා අපට ලැෙබන tax පමාණය දැනට අපි 
හඳුනා ගන්ෙන් මාසෙය් අවසානයටයි. දිනපතා අපට ලැෙබන tax 
පමාණය විතරක් ෙනොෙවයි, මහ ජනතාව ෙගවන බදු පමාණය මහ 
ජනතාවටම දැනගත හැකි කමයක් නව කමය මඟින් නිර්මාණය 
ෙවනවා. Social security number එකක් යටෙත් අපට ෙම් 
කියාවලිය ආරම්භ කළ හැකියි.  මා ෙමම ෙගෞරවනීය සභාෙව් 
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, මන්තීවරුන් අද 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැක්වූ අදහස් ගැන මා අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ කාලයක් හිටපු 
පළපුරුදු මන්තීවරයකු වන නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ධීවර 
කර්මාන්තය ගැන කථා කළා; මාළු ගැන කථා කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් රජය කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ කියලා එතුමා 
කිව්වා. හැබැයි, එතුමා හිටපු ධීවර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුෙමකු බව 
එතුමාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ධීවර නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙවලා හිටිය කාලෙය් බලයා, ෙකළවල්ලා එතුමා වෙට් 
කැරකුනා. නමුත් එතුමා කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ, පැත්තකට 
ෙවලා හිටියා. [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු මන්තීතුමා, මහ ජනතාවට ෙකළවල්ෙලෝ කිෙලෝ එකක් 

රුපියල්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. සීමිත කාලයයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතුමාට ඒ කටයුතු කර ගන්න බැරිව  ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් 

වුණා. - [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි එතුමන්ලාෙග් ස්වභාවය. 

 අපි පාසල් යන කාලෙය් ඉඳලා දැක තිෙබනවා, වාසුෙද්ව 
මන්තීතුමා  විවෘත ආර්ථික කමය ගැන නිතරම කථා කරන හැටි. 
විවෘත ආර්ථික කමය ගැන කථා කරමින් එතුමා නිතරම  - අර 
ෙමොකක්ද අෙප් පරණ කථාවක් තිෙබන්ෙන් "මැක්කාෙග් කථාව  
වාෙග්'' කියලා- ඒක වෙට්ම තමයි කැරෙකන්ෙන්. එතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය් කරපු ෙද්වල්වත්  අෙප් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුෙවන් කෙළේ 
නැහැ කියලා එතුමා කියනවා.  ඒ නිසා මම එක දත්තයක් 
ෙමතැනදී ෙගන හැර දක්වන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්, ලංකාෙව් සීනි කර්මාන්තෙය් annual sugar 
production එෙක් data මා සතුව තිෙබනවා. 2009, 2010, 2014 

දක්වා  දත්ත බැලුවාම, 2009 ෙමටික් ෙටොන් 55,000ක් තමයි 
නිෂ්පාදනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය 2008ත් සමඟ බැලුවාම 
සියයට ඍණ 26ක අඩුවීමක්. 2010 සියයට ඍණ 27ක අඩුවීමක් 
තිෙබනවා. එහිදී ෙමටික් ෙටොන් 40,000යි නිෂ්පාදනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 2011දී ෙමටික් ෙටොන් 35,000යි නිෂ්පාදනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එය 2010ට වඩා ඍණ 12ක අඩුවීමක්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයයි ඔබතුමාට 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි එතුමා කථා කරන විවෘත ආර්ථික 

කමය තුළ තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් විෙශේෂ බදු සහන යටෙත් සීනි 
කර්මාන්තය මීට වඩා දියුණු කරන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
ෙම් ලැබුණු බදු සහන යටෙත් අපට පුළුවන් ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න. අෙප් කෘෂි ආර්ථිකය නඟා සිටුවලා  අෙප් නිෂ්පාදන 
ඉදිරිෙය්දී පිට රට යවන්න පවා අපට පුළුවන් ෙවනවා. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර ගරු මන්තීතුමාට විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, අෙප් අවුරුදු පහ තුළ වට්ටක්කා පවා පිට රට යවන්න 
ඒකාන්තෙයන්ම අවස්ථාවක් ලැෙබන බව.  

ෙම් බදු කම සුවිෙශේෂී වන්ෙන් ෙද්ශීය කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවීමට උපකාර වන නිසායි. එම නිසා මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, අපි online taxation system එකක්,  online real-time 
taxation system එකක් පටන් ගත්ෙතොත් අෙප් ෙද්ශීය කෘෂි 
කර්මාන්තය, ෙද්ශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න වැඩි වැඩිෙයන් 
අවස්ථාව ලැෙබයි කියලා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

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

 
II 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2014 ෙදසැම්බර් 12 දිනැති අංක 1892/39 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

III 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු,  2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2014 ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 1895/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

IV 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 " 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජනවාරි 22 දිනැති අංක 1898/43 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
V 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජනවාරි 29 දිනැති අංක 1899/32 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

VI 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

  "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 14 දිනැති අංක 1901/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත 
කළ යුතු ය.   

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 

 

VII 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 24 දිනැති අංක 1903/4 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
 

VIII 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 මාර්තු 17 දිනැති අංක 1906/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත 
කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  21  

IX 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 මාර්තු 25 දිනැති අංක 1907/19 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 

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

 
 

X 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 අෙපේල් 1 දිනැති අංක 1908/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 

 

XI 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 අෙපේල් 23 දිනැති අංක 1911/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත 
කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

XII 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජුනි 5 දිනැති අංක 1917/48 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

XIII 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජුනි 16 දිනැති අංක 1919/33 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 

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

 
 

XIV 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජුනි 29 දිනැති අංක 1921/7 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 

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

933 934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

XV 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජූලි 20 දිනැති අංක 1924/9 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
XVI 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2015 සැප්තැම්බර් 7 දිනැති අංක 1931/7 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
XVII 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 මැයි 5 දිනැති 
අංක 1913/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.06 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
 

රාජ්ය ෙසේවක දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීම 
அரச ஊழியர் ப கைள அ ப்பைடச் சம்பளத்ேதா  

ேசர்த்தல் 
ADDITION  OF  PUBLIC SERVANTS’ ALLOWANCES TO BASIC 

SALARY 
 
 
[අ.භා. 6.27] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් 

අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

"2014 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 24වැනි දින එවකට ගරු මුදල් අමාත්ය අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
ෙයෝජනාෙවන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙගවනු ලබන විෙශේෂ දීමනාව මූලික 
වැටුපට එකතු කර ෙගවීම් කරන බවත්, නව වැටුප් ව හයන් 2015 
ජනවාරි සිට කියාත්මක කරන බවත්, එක් එක් ෙසේවකයාෙග් වැටුප් හා 
විශාම වැටුප් මුළුමනින්ම සකස් කළ පසුව අදාළ වැටුප් හා හිඟ වැටුප් 
සමඟ 2015 ජුලි මස සිට මාණ්ඩලික ෙනොවන රාජ්ය ෙසේවකයන්ටත්, 2015 
සැප්තැම්බර් මස සිට මාණ්ඩලික ෙශේණිවල නිලධාරින්ටත් ෙගවීමට 
ෙයෝජනා කර ඇත. 

ඉන් පසුව වත්මන් ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්වීමට ෙපර ඉදිරිපත් කළ දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඉහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉක්මවා යමින් 
සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි කරන 
බවටත්, එහි මූලික පියවරක් වශෙයන් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් රුපියල් 
5,000කින් වැටුප් වැඩි කර, ඉන් පසුව සියලුම දීමනා ඇතුළත් ෙකොට 
ඒකාබද්ධ වැටුප තීරණය කිරීෙමන් අනතුරුව හිඟ මුදල් සහිතව ඉතිරි 
වැටුප ලබා ෙදන බවටත් ෙයෝජනා කර ඇත. 

ෙමෙසේ තිබියදී 2015 ජනවාරි මස ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැෙය්දී රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් වැඩි 
කර ෙගවීමට ෙයෝජනා කළ අතර, සියලුම දීමනා මූලික වැටුපට එකතු 
කිරීම ෙමෙතක් කල් වචනයට පමණක් සීමා වී ඇත. 

ඉන් පසුව ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් පසු ගිය 
මැතිවරණයට ෙපර ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශෙය් ද මූලික 
ෙයෝජනාවක් වූෙය් රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැඩි කළ දීමනා මූලික වැටුපට 
එකතු කර ෙගවන  බවය. 

පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය්දී හා ඉන් පසුවත් රජෙය් මැති ඇමතිවරුන් හා 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් වරින් වර මහජන 
හමුවලදී හා ෙව්දිකාවලදී පුන පුනා පකාශ කෙළේ රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුපට එල්ලා ඇති සියලු දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කර ෙගවන බවකි. 

935 936 

[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 
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වත්මන් රජය විසින් මැතිවරණවලට පථම ඉදිරිපත් කළ ආකර්ශණීය 
ෙයෝජනාවලට විශ්වාසය තබමින් වර්තමාන රජය බලයට පත් කිරීමට 
උරදුන් ලක්ෂ දහතුනහමාරක් පමණ වන රජෙය් ෙසේවකයන් අෙප්ක්ෂා 
භංගවීම තුළ එම පකාශ වර්තමානය වන විට වචනයට පමණක් සීමා වී 
ඇති බැවින්, සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන් කනස්සල්ලට පත් වී ඇත. 

එබැවින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපට දීමනා ෙලස එකතු කර ඇති මුදල 
මූලික වැටුපට එකතු කර අදාළ හිඟ මුදල් ද සමඟ ඔවුන්ට ලබා ෙදන ෙලස 
මම ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ග රු මන්තීතුමනි, ෙමය අපි හැම ෙදනාටම ඉතා 
වැදගත් වන ෙයෝජනාවක්. මනුෂ්ය පාණිෙයක් විධියට ෙම් 
ෙලෝකෙය් උපදින ෙකොට, ඒ උත්පත්තියට දායක වන, ඒ 
උත්පත්තියට හවුල් වන පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව වාෙග්ම, 
මනුෂ්යෙයකු මරණයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ මෘත ෙද්හය 
ෙරෝහෙලන් ඉවත් කර ගන්නා කාර්යෙය්දී වැදගත් වන ෙපොලිස ්
නිලධාරියා, ගාම නිලධාරියා දක්වා වන පුළුල් පරාසයක සිටින 
රජෙය්  ෙසේවකයන්ට වැදගත් වන ෙයෝජනාවක් තමයි ෙම්. ඒ අය 
ෙබොෙහොම සතුටු වන ෙයෝජනාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අදාළ ඇමතිවරයා ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඉතාම සුබවාදී පතිචාරයක් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිෙය් තැබුෙවොත්, එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලු ෙදනාමත් සතුටු වන පකාශයක් කියලා මා හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම  ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මා 
ෙපෞද්ගලිකව සතුටු වනවා. ෙමොකද, පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
වන්නට කලින්,  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන්නට කලින් මමත් 
යම් කිසි කා ලයක් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරියකු විධියට රජෙය් 
ෙසේවෙය් ෙයදුණු ෙකෙනක් නිසා. ෙම් වන විට  දළ වශෙයන් අෙප් 
 රෙට් ලක්ෂ දහතුනකට වැඩි පමාණයක් රජෙය් ෙසේවකයන් 
ඉන්නවා. ආරක්ෂක හමුදාවල ෙදලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් පමණ 
ඉන්නවා; ෙපොලීසිෙය් හැත්තෑපන්දහසක් පමණ ඉන්නවා; 
ගුරුවරුන් ෙදලක්ෂ තිස්දහසක් පමණ ඉන්නවා; ෙහදියන් 
තිස්දහසක් පමණ ඉන්නවා; සංවර්ධන නිලධාරින් 
හතළිස්පන්දහසක් පමණ ඉන්නවා; ගාම ෙසේවක නිලධාරින් 
එෙකොෙළොස්දහස් පන්සියයක් පමණ ඉන්නවා; ෛවද්යවරුන් 
දහහත්දහසක් පමණ ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි ෙම් ලක්ෂ 13කට වැඩි 
රජෙය් ෙසේවකයන් පමාණය අතරින් සියයට 30ක් - තුෙනන් එකක් 
පමණ - ෙම් වන විට අවුරුදු 25 - 35 අතර තරුණ තරුණියන් බව. 
ඒ කියන්ෙන් විවාහයක් කර ෙගන, ෙගයක් ෙදොරක්, ඉඩමක් 
කඩමක්, වාහනයක් අර ෙගන තමන්ෙග් ජීවිතය ආරම්භ කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රජෙය් ෙසේවයට ඇතුළත් වුණු, ඒ 
ෙවනුෙවන් යම් කැප කිරීමක් කරන අය. ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය ගැන සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් 
අවම මූලික වැටුප කීයද? දහතුන්ලක්ෂයකට වැඩි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් අවම මූලික වැටුප රුපියල් 11,700යි. පසු ගිය 
කාලෙය් දී වෘත්තීය සමිති, කම්කරු සංගම් සටන් කරලා ඔවුන්ෙග් 
වැටුපට යම් දීමනා පමාණයක් එල්ලා ෙගන තිෙබනවා. ජීවන 
වියදම් දීමනාව විධියට රුපියල් 7,800ක්; සියයට පහ, දහය වැඩි 
ෙවලා එකතු වුණු දීමනා වශෙයන් රුපියල් 2,350ක් හා අලුෙතන් 
වැඩි කරපු රුපියල් 10,000ක් එයට ඇතුළත් ෙවනවා. ෙම් සියලු 
දීමනා එක්ක රුපියල් 31,880ක අවම වැටුපක් ලැබුණත් ඔවුන්ෙග් 
මූලික වැටුප රුපියල් 11,700යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පාසල් 10,000කට 
වැඩි පමාණයක ලක්ෂ 40ක් පමණ වන දරුවන්ට උගන්වන 
ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප ගැන බලන්න. නුපුහුණු ගුරුවරයකුෙග් මූලික 
වැටුප රුපියල් 13,410යි. පුහුණු ගුරුවරයකුෙග් මූලික වැටුප 
රුපියල් 14,640යි. උපාධිධාරි ගුරවරයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 
15,540යි.  ගුරු ෙසේවෙය් උපරිම මූලික වැටුප ෙවලා තිෙබන්ෙන් 

රුපියල් 28,000ක්, රුපියල් 30,000ක් පමණයි. විදුහල්පති 
ෙසේවයත් ෙමයට ෙදවැනි නැහැ. තුන් වැනි ෙශේණිෙය් 
විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 17,060යි. ෙදවැනි 
ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 19,370යි. 
පළමු වැනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුටත් මූලික වැටුප විධියට 
හිමි වන්ෙන් රුපියල් 22,415ක් පමණයි.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, මින් පිටතත් ෙසේවය කරන 
75,000ක් පමණ වන ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන බලන්න. ඔවුන්ට 
නිවාඩුවක් නැහැ. ෙපෝය නිවාඩුවක්, නත්තල් නිවාඩුවක් නැහැ. 
ඔවුන් දිවා රෑ ෙනොබලා ෙවෙහස ෙවනවා. ඒ අනුව බලන විට 
සාමාන්ය රජෙය් ෙසේවකෙයක් අවුරුදු දහයක් වැඩ කරන ෙකොට 
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් අවුරුදු දහතුනක් වැඩ කරනවා. එවැනි 
ෙසේවයක් කරන ෙපොලීසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරයකුෙග් මූලික වැටුප 
රුපියල් 14,280යි. සැරයන්වරයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 
15,850යි. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුෙග් මූලික වැටුප 
රුපියල් 22,150ක් පමණයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
ෙසේවකයකුෙග් අවම මූලික වැටුප රුපියල් 12,340යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් මූලික වැටුප ජීවිතය 
පවත්වා ෙගන යාමට කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 
ආණ්ඩුවත් ඒක පිළිෙගන තිෙබනවා.  

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා 
අනුව හතර ෙදෙනක් සහිත පවුලක් නඩත්තු කරන්න - ජීවත් 
කරවන්න - මාසයකට රුපියල් 51,000ක් ඕනෑ ෙවනවා. දරුවන් 
ෙදෙදෙනක් පාසල් යවනවා නම්, මා හිතන විධියට පාසෙලන් අය 
කරන ගාස්තු මුළුමනින්ම ෙම් රුපියල් 51,000ට ඇතුළත් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ගණනට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් 
පමාණයක් පමණයි. ඒ නිසා ෙම් ගණන මීට වඩා වැඩි ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා වැඩි වන ජීවන වියදමට ෙම් මූලික වැටුප 
කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම මූලික වැටුප 
මත තමයි pension එක හැෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් විශාම 
වැටුප අඩුයි. Overtime, බටා සඳහා ලැෙබන මුදල අඩුයි. ණය 
මුදලක් ගන්න ගියාම ලැෙබන ණය මුදලත් අඩුයි. 2006 ජනවාරි 
මාසෙයන් පසුව රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප් වැඩි ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා 2006 - 2015 කාල සීමාව තුළදී විශාම ගිය අයට 
බරපතළ අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් නිසා තමයි පසු ගිය කාලෙය් දී ෙම් මාතෘකාව 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් ඉතා වැදගත් තැනක තිබුෙණ්. ඒ නිසාම 
තමයි පරාජිත ජනාධිපතිවරයා හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා විධියට පසු 
ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කිව්ෙව්,  2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට නව වැටුප් ව හයක් 
කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා කියලා. ඒ අනුව රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ෙදනු ලබන විෙශේෂ දීමනාව ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුපට 
එකතු කරනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියන්න සිදු වුෙණ් 
ෙම් පිළිබඳව බරපතළ සංවාදයක් ෙම් රෙට් ඇති වී තිබුණු නිසායි.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාත් ෙපොදු අෙප්කෂකයා 
විධියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන විට "ෙවනසකට එක් 
ෙවමු, ෛමතී පාලනයක්, 100 දිනකින් අලුත් රටක්" කියන 
එතුමාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු පකාශනය ඉදිරිපත් කළා.  

ෙම් ෙපොෙරොන්දු පකාශනෙය් තිබුණා දින ෙපොතක්. ඒ දින 
ෙපොෙත් නැති වුණාට "100 දිනක් ඇතුළත කියාවට නංවන 
ක්ෂණික සහන වැඩසටහන" කියලා එකක් තිෙබනවා. එහි 
තිෙබන්ෙන් දින 100න් කරන වැඩ 100ක්. ඒ වැඩ 100හි අංක 1 
හැටියට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලනය ෙපරළා දමා අලුත් ජනාධිපතිවරයකු 

937 938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යටෙත් දින 100ක් තුළ කියාත්මක කරන පළමුවැනි වැෙඩ් විධියට 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "රජෙය් ෙසේවකෙයකුට රුපියල් 10,000 ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීම හා එහි මූලික පියවර හැටියට වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි ෙපබරවාරි මස වැටුපට රුපියල් 5,000 ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීම. සියලු දීමනා ඇතුළත් ෙකොට ඒකාබද්ධ 
වැටුප නිර්ණය කිරීෙමන් අනතුරුව හිඟ මුදල් ද සහිතව ඉතිරි 
වැටුප් වැඩිවීම් ලබාදීම" යනු එහි පළමුවැනි ෙයෝජනාවයි. මා හිතන 
විධියට එහි වැදගත්කම සලකා තමයි එතුමා ඒ ෙයෝජනාව ඇතුළත් 
කර තිෙබන්න්.  

ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය වැෙය්දී මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "දින 100 විප්ලවකාරි වැඩ සටහන 
මඟින්  මාසික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි ෙකොට එයින් 
රුපියල් 5,000ක් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් ලබා දීමට නිර්ෙද්ශ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතිරිය ජුනි මාසෙය් ලබා ෙදනවා කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා" කියලායි. අපි දන්ෙන් 
නැහැ විප්ලවය ෙමොකක්ද කියලා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, "මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ කියාවලිය"  කියන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු පකාශෙය් "රාජ්ය ෙසේවය" 
යටෙත්  අංක 2 ෙලස සඳහන් වනවා, "වැඩි කළ දීමනා මූලික 
වැටුපට එකතු කරනු ඇත." කියලා. පසු ගිය අවුරුද්දකට අඩු 
කාලයක් තිස්ෙසේ  -මාස 10ක් තුළ- ජනාධිපතිවරුන් ෙදෙදෙනකු, 
මුදල් ඇමතිවරයා සහ බලයට පත්ව සිටි අගමැතිවරයා රට 
ඉස්සරහා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
මූලික වැටුපට ඉහත කී දීමනා එකතු කරනවා කියා. එය රට 
ඉස්සරහා තබපු ෙපොෙරොන්දුවක්. ෙම් ආණ්ඩුව ජන වරමට ගරු 
කරනවා නම්, ජන වරම පිළිබඳව යම් හැඟීමක් ෙහෝ තිෙබනවා 
නම්  ඉදිරි අය වැෙය් දී ෙමය කියාත්මක කරාවි   බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ෙමය අත්යවශ්යයයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් ජීවන 
වියදමත් සමඟ ජනතාවට හැප්ෙපන්න හැකියාවක් නැති ෙවනවා. 
ෙම් රාජ්ය ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් රාජ්ය ෙසේවය නමැති 
යන්තණෙය්  තිෙබන ඇණ මුරිච්චි ටික, දැති ෙරෝද ටික ශක්තිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. රාජ්ය ෙසේවකයා සතුටින් ඉන්න ඕනෑ කියා, 
ඔවුන්ෙග් පවුල් සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂාවක් තිෙබන්න ඕනෑ කියා 
අපි හිතනවා. ඔවුන්ට ආර්ථික වශෙයන් සුරක්ෂිතභාවෙය් හැඟීමක් 
ඇති වන්න නම් මූලික වැටුපට දීමනා ටික අනිවාර්යෙයන් එකතු 
වන්නට ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි,  විශාම ගියාට පසුව තමන්ට 
ෙහොඳ විශාම ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්වි කියලා 
ඔවුන්ට අද කල්පනා  කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එමින් මා විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්, ෙම් රෙට් බලයට පත්වූ අය පසු ගිය මැතිවරණවල දී 
ෙමන්ම අවස්ථා ගණනාවකදී  දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරාවි කියන 
එකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන ආකාරෙය් 
පකාශයක් මුදල් ඇමතිවරයා මෙග් කථාෙවන් පසුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරාවි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් 
තිෙබනවා.   

[අ.භා. 6.38] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙගන ආ පශස්ථ ෙයෝජනාව මම ඉතාම සතුටින් ස්ථිර 
කරනවා. ගජ මිතුරන් වුණු තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිසම පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය් දීත්, මහා මැතිවරණෙය් දීත් ලක්ෂ 
දහතුනහමාරක් වූ රජෙය් ෙසේවකයනුත්, ලක්ෂ හැත්තෑවක් වූ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයනුත්, පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයනුත් 
ඇතුළුව සියලු ෙසේවකයන් මුරුංග අත්ෙත් තබා, ඔවුන්ෙග් හිස මත 
දඹ රන් ඔටුන්නක් පළඳවා, ඔවුන් ෙම් රෙට් විශිෂ්ටතම ජීවන 
රටාවක් හිමි පුරවැසියන් බවට පත් කරනවා කියා තමයි 
ඔවුන්ෙගන් ඡන්දය ලබාෙගන ආණ්ඩුව පිහිටුවූෙය්. ඔවුන් 
ඔබතුමන්ලා ගැන පූර්ණ විශ්වාසය තබා තම යුතුකම ඉහළින්ම 
ඉෂ්ට කළා. එෙසේ නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් සහ 
වගකීමක් තිෙබනවා ඒ ජනතාවට කළ ගුණ සලකන්න; දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් ඔෙබ් ආණ්ඩුව 
ගුණමකු ආණ්ඩුවක් වනවා වාෙග්ම, ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
ෙනොකරන පාලකයන් බවට යළිත් ඉතිහාසයට එක් වනවා 
සහතිකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයාත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාත් ෙම් සමාජය තුළ අද නම්බුකාර 
හිඟන්නන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බවක් අපි දකිනවා. ඔවුන්ෙග් 
ආත්ම ගරුත්වය, අභිමානය මුළුමනින් ෙකෙලසිලා තිෙබනවා. 
බහුතරයක් ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා අවසානයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
තනි තනිවත්, එකතු ෙවලාත්, නැවත එකතු ෙවලාත් ෙම් රට 
පාලනය කළා; පාලනය කරනවා. ෙම් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් දුක් 
ගැනවිලිවලට ඇහුම් කන් දීලා ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න 
ෙමෙතක් ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැත්නම්, ෙහට 
දවෙසේ එවැනි හැකියාවක් ලැෙබ්ද කියා අපට ගැටලුවක් මතු 
ෙවනවා.  එය බරපතළම කාරණයක්.  

ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, රජෙය් 
ෙසේවකයා හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා මුහුණ ෙදන 
බරපතළ ජීවන ගැටලු රාශියක් තිෙබනවාය කියලා. එක 
ගැටලුවක් තමයි ජීවත් වීෙම් පශ්නය. ඒ තමයි පළමුවන පශ්නය. 
වැඩි වන භාණ්ඩ හා ෙසේවා මිලත් එක්ක ඒ අයට තමන්ෙග් ජීවිතය 
ගැට ගහගන්න අමාරුයි; පවත්වා ෙගන යන්න අමාරුයි. ඒ අය 
පවුලක් එක්ක  ජීවත් ෙවන්ෙන්, අසල්වැසියන් එක්ක ජීවත් 
ෙවන්ෙන්, අම්මලා, තාත්තලා එක්ක ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ අයට 
සමාජ යුතුකම් -බිරිඳෙග් අවශ්යතාවන්, දරුවන්ෙග් අවශ්යතාවන්, 
ෙදමවුපියන්ෙග් අවශ්යතාවන්, අසල්වැසියන්ෙග් අවශ්යතාවන්- 
රාශියක් තිෙබනවා. එම නිසා මාසය අන්තිම වන ෙකොට රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ, පිස්ෙසෝ මරුෙවෝ බවට පත් ෙවනවා. ඒ අය මාසෙය් 
01වන දා පටන් ගත්තාම 30වන දා වන ෙකොට ෙගය වෙට්ම 
තිෙබන කඩවල්වලට ණයයි. කිරිකාරයාට ණයයි, කඩයට ණයයි,  
පත්තරකාරයාට ණයයි, සිල්ලර කඩයට ණයයි, ෙහට්ටියාට 
ණයයි, හැම ෙකනාටම ණයයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ජීවත් ෙවන්න 
වරමක් නැහැ. අද රජෙය් ෙසේවකයාත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයාත් ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඒ අය ෙකෙරහි මීට වඩා 
සානුකම්පික දෘෂ්ටියක් ෙහළන්නය කියලා. ඒ අය ෙම් ර ෙට් ජීවත් 
වන පුරවැසිෙයෝ. ඒ මිනිසුන්ෙග් ශමය සහ කැප කි රීෙම් 
පරිත්යාගය නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් මැති ඇමතිකම් 
කර ෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පවුල් පන්සල් ආරක්ෂා කර 
ෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඥාති ගණයා ආරක්ෂා කර ෙගන 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවිත ගත කරන්ෙන්.  
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තමුන්නාන්ෙසේලා වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ශමයට ෙනොෙවයි. ශමය කියා කියන්ෙන් වැඩවල ෙයදීමයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙතක් කල් වැටුප් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්ත්, 
වැටුප් ෙගවන්ෙන්ත් ශම ශක්තියටයි. ඒ කියන්ෙන් වැඩ කරන 
කාලයටයි. පැය 7යි, පැය 8යි, පැය 9යි, පැය 12යි කියා තමයි 
ගණන් හදන්ෙන්. යුක්තිසහගත පාලනයක් තිෙබන ෙලෝකෙය් 
කිසිම රටක වැටුප් ෙගවන්ෙන් ශමයට මිස ශම ශක්තියට 
ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙත්රුම් 
ෙගන වැඩ කිරීම අනුව තමයි වැටුප් ෙගවන්න ඕනෑ. එවැනි 
තත්ත්වයක් අදත් අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය නිසා අද මුදෙල් 
අගය බරපතළ විධියට පහත වැටිලා, විනාශ ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මූලික වැටුපට ෙම් දීමනා කිසිවක් එකතු කරන්ෙන් 
නැත්නම් රජෙය් ෙසේවකයාට සාධාරණ විධියට ජීවත් ෙවන්න තියා 
අඩුම ගණෙන් අනාගතය පිළිබඳව හිතන්න, තමන්ෙග් දූ දරුවන් 
එක්ක අඩියක්වත් ඉස්සරහට තබන්න හැකියාවක් නැති ෙවනවා. 
මට මතක් ෙවනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයකු ෙවලා 
හිටපු, විද්යාලංකාර විශ්වවිද්යාලෙය් -කැලණි විශ්වවිද්යාලෙය්- 
උපකුලපති, ආර්ථික විද්යාඥ, මහාචාර්ය තිලක් රත්නකාර මහතා 
එක්තරා වකවානුවක කියපු ලස්සන කථාවක්. මුදෙල් අගය පහත 
වැටීම ගැන සාමාන්ය ජනයාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මුදෙල් අගය 
පහත වැටිලාය කියන්ෙන් මූල්ය අගය පහත වැටීම ෙනොෙවයි. ඒ 
මුදලට ගන්නා භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල පමාණය -මූර්ත අගය- තමයි 
පහත වැෙටන්ෙන්. ඔහු අහනවා, "බලන්න, ෙම් ෙමෝඩ මිනිස්සු 
පවතින ආණ්ඩුවට කියනවා, -ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක්.- මුදෙල් අගය පහත වැටිලා ලු. රුපියල 
කියන්ෙන් ශත 100යි. ශත 100 ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ. එෙහම නම් මුදෙල් අගය පහත වැෙටන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා. මිනිසුන් රවටන ෙම් වාෙග් මහාචාර්යවරු 
තමයි අෙප් රෙට් අතීතෙය් සිටිෙය්. දැන් අෙප් රෙට් ෙම් වාෙග් 
ෙමෝඩෙයෝ නැහැ. ඔවුන් හිතා ෙගන ඉන්ෙන් රෙට් මිනිස්සු 
ෙකොණ්ෙඩ බැඳපු කට්ටිය කියලා. දැන් ෙකොණ්ෙඩ බැඳපු කට්ටිය 
චීනෙය්ත් නැහැ. එම නිසා ඒ මහාචාර්යවරයාට අපි කියනවා, 
නැවත වතාවක් ෙම් රට ගැන බලා, තමන් කියපු ඒ ෙමෝඩ කථාව 
ඉල්ලා අස්කර ගන්නය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මිනිසුන්ට ජීවත් වන එක 
ඉතා අමාරුයි; අපහසුයි. ෙමරට පාලනය කරපු විශිෂ්ට නායකයකු 
වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2006 සිට 2015 දක්වා 
වසර 9ක කාලයක් තුළ රජෙය් ෙසේවකයාට ශත 5කින්වත් පඩි වැඩි 
කෙළේ නැහැයි කියන එක මතක තබා ගන්න. වැඩි කෙළේ දීමනායි. 
නමුත් පඩිය වැඩි කෙළේ නැහැ.  එතුමන්ලාට ෙලොකු හැඳිවලින් 
ෙබදා ගත්තා. එතුමන්ලාෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න වැටුප් 
වැඩි කර ගත්තා. නමුත් ෙම් රෙට් අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයාට ශත 
පහකින්වත් පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ. වැඩි කෙළේ දීමනා විතරයි. ඒ 
නිසා එතුමාට අපි පැහැදිලිව කියනවා, කථා කරන ෙකොට  
කණ්ණාඩිය ළඟට ගිහිල්ලා ඉසස්රහා බලාෙගන කථා කරන්න 
කියලා. ෙම් පාලකයනුත් එෙහමයි. ෙම් පාලකයිනුත් ඒ වැෙඩ්ම 
තමයි ආරම්භ කරලා තිෙයන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙමතුමන්ලාට 
කියනවා, එතුමන්ලා කරපු ඒ වැෙඩ් කරන්න එපා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් සහ වගකීමක් තිෙබනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, ආණ්ඩු බලයට පත් 
කරලා එවාපු   සමස්ත රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
උසස් කරන්න. ඒ නිසා  ෙම් වැඩි කරපු සියලුම දීමනා මූලික 
වැටුපට එකතු කරලා ඒ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය පදනම 
වහාම කියාත්මක වන පරිදි සකස් කරන්නය කියන ඉල්ලීම සහ 
බල කිරීම කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
 

[අ.භා. 6.47] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රුපියල් 

10,000 දීමනාව රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් මුලික වැටුපට එකතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය විසින් ෙගන එනු ලබන ෙයෝජනාව 
කාලීන ෙයෝජනාවක් ෙලස මා දකිනවා. ෙමය, සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙද්ශපාලන වාසි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ලක්ෂ 
දහතුනහමාරක් වන රාජ්ය ෙසේවකයින් උසි ගැන්වීමට දරන 
උත්සාහයක් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මා වඩාත් සතුටු ෙවනවා, ෙම් ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
"රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න බැහැ, අෙප් හාමුදුරුෙන්! රුපියල් 
 2,500කින් පඩි  වැඩි කරනවා" කියලා කිව්වා. නමුත් ඒක කෙළත් 
නැහැ. ඒ කටයුත්ත එෙහම සිදු ෙනොකළාට යහපාලන ආණ්ඩුව 
ෙපොෙරොන්දු පරිදි ෙපොෙරොන්දු වුණු මුදල ෙගවන්න පටන් ගත්තා, 
අදියර ෙදකකින්. ඉස්ෙසල්ලාම රුපියල් 5,000ක්  ෙගවන්න පටන් 
ගත්තා. ඊළඟට අෙනක් රුපියල් 5,000 ෙගවන්න පටන් ගත්තා.  ඒ 
විධියට රුපියල් 10,000ක දීමනාව අපි ෙගවන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් රජය අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔන්න ෙමන්න 
කියලා තිබියදී, විපක්ෂය ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල වශෙයන් 
කථා කරනවා. අතිශෙයෝක්තිෙයන් යුක්තව කථා කරනවා. 
ෙම්ෙකන් විදහා දක්වන්න හදනවා, ෙලොකු අපරාධයක් වනවායි 
කියලා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් 2,500කින් පඩි වැඩි 
කරනවා කියලා ශතයක්වත් වැඩි ෙනොකර, රුපියල් 2,500ක 
දීමනාවක් ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් ඒ කාලෙය් ෙම් උදවිය 
ෙකොච්චර දුරට කථා කළාද කියන එෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
නමුත් අෙප් රජය අය වැයක්  ඉදිරිපත් කරන්න ඔන්න ෙමන්න 
තිබියදී,  පුදුම හදිසියකින් තමයි ෙමතුමන්ලා  ෙම් ගැන කථා 
කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ෙයන් මා දරන 
මතය වන්ෙන්, අනිවාර්යෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපට 
ෙම් දීමනාව එකතු ෙවන්න ඕනෑයි කියන එකයි.   විශාම වැටුප 
ගණනය කරන්ෙන් අවුරුදු 55 ඉඳලායි. එතුමන්ලාෙග් විශාම 
වැටුපට ධනාත්මකව බලපානවා ෙම් වැඩි කිරීම. ඒ නිසා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක වැටුපට එකතු කරන්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරි ෙය්දී ෙකෙරනවා. ෙමම මුදල වැටුපට එකතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මා දරන අෙනක් මතය ෙම්කයි. ෙමම මුදල 
වැටුපට එකතු කිරීම තුළින් දළ වශෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයකුෙග් 
අවම වැටුපට රුපියල් 12,500ක් විතර එකතු ෙවනවා. එතෙකොට 
ඒ අවම වැටුප සඳහා අතිකාල දීමනාව රුපියල් 49 සිට රුපියල් 
101 දක්වා පමණ ඉහළ යනවා. ෙම් විධියට සියයට සියයකින් 
ඉහළ යාමක් තමයි ෙම්ෙකදී සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම විශාම 
වැටුපටත් ෙම්ක ඒ විධියටම බලපානවා. එෙහත් අද විවිධ ෙහේතූන් 
නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැටුෙපන් ණය ගැනීමට 

941 942 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් 
මූලික වැටුපට ෙම් මුදල එකතු කළත්, විවිධ ණය ගැනීම් තුළ 
මාසයකට ඉතිරි වන්ෙන් කීයද, අතට එන්ෙන් කීයද, එම මුදල ඒ 
අයට ජීවත් වීම සඳහා පමාණවත් ද කියන එක ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. 

හැබැයි, දීමනාවක් විධියට තිෙබන නිසා ණය මුදලක් ගැනීෙම්දී 
ෙමම ගණන භාවිත වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මාසය අන්තිමට ණය 
කැපිලා, අඩුෙවලා ලැෙබන මුදලත් සමඟ ෙම් රුපියල් 10,000  
දීමනාව අනිවාර්යෙයන්ම අතට එනවා. මම ආශය කරන සමහර 
රාජ්ය ෙසේවකයන් කියනවා, "ඒ මුදල අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ෙගොල්ලන්ට එනවා. ෙම් ණය උගුලට එතුමන්ලා අහු ෙවන්ෙන් 
නැති එක ෙහේතුවක් තමයි ෙම් කරුණ." කියා. අත්යවශ්ය 
කටයුතුවලටයි ණය ගන්ෙන්. හැබැයි, එෙහම ෙනොවන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. ණය ගැනීමට හැකි වීම තුළ අලුතින් අවශ්යතා ඇති 
ෙවන්නත් පුළුවන්. අත්යවශ්ය කටයුතුවලින් ඔබ්බට ගිහින් ණය 
ගත්තාම, එය වැටුෙපන් කැෙපන ෙකොට, මාසය අන්තිමට ලැෙබන 
මුදල මදි ෙවන ෙකොට ෙසෝ සුසුම් ෙහළන්නට සිද්ධ ෙවනවා. මම 
ඒක අදහසක් විධියට විතරයි  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ 
මන්තීතුමනි. අවසානෙය්දී ෙම් විධියට වැටුෙපන් ෙලොකු මුදලක් 
කැපී යාම තුළ නැවතත් ෙනොෙයකුත් අපහසුතාවලට මුහුණ දීමට 
එතුමන්ලාට සිද්ධ ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් විශාම වැටුපට ෙමම 
දීමනාව අනිවාර්යෙයන්ම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. අනාගතෙය්දී වැඩි 
කරන දීමනාත් විශාම වැටුප ගණනය කරන අවස්ථාව වන විට 
අනිවාර්යෙයන්ම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. එවිට තමයි එතුමන්ලාෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙමොනවාද කරපු විප්ලව?" කියා. අපි ජනවාරි 
08 ෙවනි දා බලය ගත්තාට පස්ෙසේ විප්ලව කීපයක් කළා. පළමු 
කාරණය තමයි, නීතිය කියාත්මක ෙනොවීම නිසා නීතිය කියාත්මක 
වන්නට අවශ්ය පසුබිම හැදුවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
අද වන ෙකොට එහි සමහර නිෙයෝජිතෙයෝ මාරු කර ඒ අවශ්ය 
කටයුතු කර ෙගන යනවා.  පසු ගිය කාලෙය් සාධාරණත්වය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ කටයුත්තත් අපි කියාත්මක කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන 
වැඩ කරන්නට බැරි පසු බිමක් තිබුණා. අද අපි ඒ තත්ත්වය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර තිෙබනවා. අද බලෙය්  සිටින පාලක 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන අපට විරුද්ධව වුණත් රාජ්ය 
ෙසේවකෙයකුට කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එෙලස 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන වැඩ කරන්නට අවශ්ය පසුබිම අපි 
හදලා දීලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා හැෙමෝම දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට, අග විනිශ්චයකාරවරුන්ට Bench එෙක් 
සිටින අවස්ථාෙව්දීත් calls එන පසු බිමක් තිබුණු බව. අපි ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කළා.  ඒ නිසා විප්ලව සහ ෙවනස්වීම් කෙළේ 
නැහැයි කියා කාටවත් කියන්න බැහැ. අපි ඒ ෙවනස්කම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒවා පැහැදිලිව දැෙනන්න 
තිෙබනවා.  

ෙම් ෙමොනවා කිව්වත්, ඉදිරිෙය්දී පළාත් පාලන මැතිවරණය 
එනවා. අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ට ගරු 
කරනවා. හැබැයි, එකක් කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා පළ 
කළ මතවලට අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාට පසු ගිය මහ 
මැතිවරණෙය් පතිඵල ලැබුණා. මම නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙහොඳ පතාපවත් 

නායකෙයක්  සිටියා. ඒ නායකයා ලාල්කාන්ත  මැතිතුමා.  එතුමා 
මම ෙබොෙහොම අගය කරන ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා 2010 
පැරදුණාට පසුව අපි හිතුවා, වසන්ත සමරසිංහ මැතිතුමා 2015 දී 
ජයගහණය කරයි කියා. එතුමා ආෙවත් නැහැ. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිෙයෝජනයක් නැහැ. 
දැන් අපි  පළාත් පාලන මැතිවරණය බලාෙගන සිටිනවා.  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා  ෙම් තර්ක විතර්ක ෙගනාවාට 
ජනතාව ෙම් තර්ක විතර්ක ෙකොතරම් දුරට පිළිගන්නවාද කියන 
ගැටලුව තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, 
"ෙම් තර්ක විතර්ක ෙවනුවට යථාර්ථවාදී විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පිරිස පළාත් පාලන ආයතනවලට වැඩි කර 
ගන්නට අවතීර්ණ ෙවන්න." කියා.  එෙහම වුෙණොත් තමයි 
ඉදිරිෙය්දී අපි බලය ගන්න ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ට අපත් සමඟ කරට කර ගැටිලා යම්කිසි දීර්ඝ 
කාලීන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා 
ශක්තිමත්ව කටයුතු කරන්න අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක 
කරන පිළිෙවත පමාණවත් වන්ෙන් නැහැයි කියන එක පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
පිළිතුරු කථාව පවත්වන්ෙන් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා. 
 
 

 
[අ.භා. 6.55] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා විසින් ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙමවැනි ෙද්වල් කියන්න ෙපර කර 
තිෙබන පක්ෂයක් තමයි අප. ෙම් පඩි වැඩි කිරීම අවුරුදු 12ක්, 
13ක් තිස්ෙසේ මීට ෙපර සිටි ආණ්ඩුව කරනවා කිව්වත් යම් ෙද්වල් 
කිසිෙසේත්ම ඒ අහිංසක ෙසේවක පිරිසට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
අප ලබා දුන්නා. එදා අවුරුදු 12ක් ගිය එක අප පත් වුණාට පසුව 
දවස් විසිනවෙයන් ලබා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ආර්ථිකය හදාෙගන යන 
ගමනක් තමයි ෙම් යමින් සිටින්ෙන්. අෙප් අගමැතිතුමා යමක් 
කිව්ෙවොත් ඒවා ෙලෙහසිෙයන් ෙනොකර ඉන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට එතුමාෙග් පකාශෙයනුත්, අෙප් ආණ්ඩුෙව් අය වැය 
පකාශනය තුළිනුත් එය බලා ගන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.56ට, අද දින සභා 
සම්මතිය අනුව 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 22 වන බහසප්තින්දා                  
පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.56 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ஒக்ேராபர் 22, 
வியாழக்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.56 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
22nd October, 2015 pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 

943 944 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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2015 ඔක්ෙතෝබර් 22 වන බහසප්තින්දා 
2015 ஒக்ேராபர் 22, வியாழக்கிழைம  

 Thursday, 22nd October, 2015 
—————————–—— 

 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්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 க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ඔක්ෙතෝබර් මස 22 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 
2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
   

2014 වර්ෂය සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

 (i)   2014 වර්ෂය සඳහා නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; 

(ii)   2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; සහ 

 (iii) 2014 වර්ෂය සඳහා තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2014 වර්ෂය සඳහා පශු සම්පත් සහ ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් 
හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
    

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 2-12/'15-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3-19/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

945 946 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොළඹ වරාෙය් තාප්පය ඉවත් කිරීම : ආරක්ෂාවට 
තර්ජනය 

ெகா ம் த் ைற க மதிைல உைடத்தகற்றியைம: 
பா காப் க்கான அச்சு த்தல் 

DEMOLITION OF BOUNDARY WALL IN COLOMBO PORT: 
THREAT TO SECURITY 

 
28/'15 

  
4.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ වරාෙය් බිතාන්ය යුගෙය් සිට පැවති 
දැවැන්ත තාප්පය කඩා ප්ලාසට්ික් ආවරණය සහිත 
කම්බි දැලක් ගැසීමට කටයුතු කර ඇති බවත්;  

 (ii) එය වරාෙය් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවත්;   

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන්  ඉදිකිරීම් වරාය අධිකාරිය 
විසින් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් සිදු 
කරන්ෙන් නම්, එම ආයතනෙය් නම, ලිපිනය සහ 
දුරකථන අංකය කවෙර්ද;  

 (iii) එම සමාගමට එකී ෙකොන්තාත්තුව ලබා දීෙම්දී 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කෙළේද;  

 (iv) එම ෙටන්ඩරෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අෙනකුත් සමාගම් 
කවෙර්ද;  

(vi)     එම සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩර්වල වටිනාකම 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී ෙකොළඹ වරාෙය් ආරක්ෂාව සඳහා 
වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ වරාෙය් ආරක්ෂාව 
සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெகா ம்  ைற கத்தில் பிாித்தானியர்களின் 
காலம்ெதாட்   இ ந் வந்த பாாிய மதிைல 
உைடத்  பிளாஸ் க் காப்பிடப்பட்ட கம்பி 
வைலெயான்ைறப் ெபா த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ைற கத்தின் பா காப் க்கு 
அச்சு த்தலாகுெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ)(i )இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
நிர்மாணிப் கள் ைற க அதிகாரசைபயினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணிப்  தனியார் நி வன 
ெமான்றினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப வதாயின் 

அந்நி வனத்தின் ெபயர், கவாி, ெதாைலேபசி 
இலக்கம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனிக்கு இவ்ெவாப்பந்தம் 
வழங்கப்ப கின்றேபா  ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) இக்ேகள்விப்பத்திரத்தின் ெப மதி எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (v) இதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த 
ஏைனய கம்பனிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) இக்கம்பனிகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப் 
பத்திரங்களின் ெப மதி ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ெகா ம் த் ைற கத்தின் 
பா காப் க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ெகா ம்  ைற கத்தின் 
பா காப் க்காக ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க் 
கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that - 

 (i) measures have been taken to demolish the 
huge boundary wall in the Colombo Port 
that existed since the British period and 
replace it with  a plastic covered wire-mesh 
fence; and 

 (ii) it is a threat to the security of the port?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the constructions in (a) (i) above 
are carried out by the Ports Authority; 

 (ii) if the said constructions are carried out by a 
private institution; the name, address and 
telephone number of the said institution; 

 (iii) whether tenders were called in awarding the 
said contract to the said company; the value 
of the said tender; 

 (iv) the names of other companies which 
submitted tenders therefore; and 

 (v) separately, the value of the tenders 
submitted by the said companies?  

(c) Will he state - 

 (i) the amount of money spent for the security 
of the Colombo Port in the year 2014; and 

 (ii) the amount of money projected to be spent 
on the security of the Colombo Port in the 
year 2015 ? 

(d) If not, why?  
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

 
(අ)  (i)   පැරණි වරාය ෙකොමිෂන් සභා ෙගොඩනැඟිල්ල 

සීමාෙව් සිට හර්තාල් පාලම දක්වා මීටර් 205ක් 
පමණ වන අතර, වරාය භූමිය, නගරයට පදර්ශනය 
වන ආකාරයට දැලකින් ආවරණය කිරීම සිදු කර 
ඇත.  

  ෙමම ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට ෙපර ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් පධානත්වෙයන් නාවික හමුදාව 
සහ ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් පැවැත් 
වූ සාකච්ඡාෙව් එකඟතාව මත ඉදිකිරීම සිදු කරන 
ලදි.  

 (ii)  දැල් ආවරණෙයන් පමාණවත් ආරක්ෂාවක් 
ෙනොලැබීම ෙහේතුෙකොටෙගන කිසිදු සිදු වීමක් ෙම් 
දක්වා වාර්තා වී ෙනොමැත. ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් ආරක්ෂාව නාවික හමුදාව හා වරාය 
අධිකාරිෙය් ආරක්ෂක අංශ මඟින් සිදු ෙකෙර්. 
තාප්පය ෙවනුවට දැල් ආවරණය ෙයදීෙමන් 
පැහැදිලි නිරීක්ෂණයකට ඉඩ සැලෙසේ.  

(ආ)  (i)  ෙමම ඉදිකිරීම්  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් සිදු 
කර ඇත.  

       (ii) ෙම් සඳහා කිසිදු ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට 
ෙකොන්තාත් ලබා දී ෙනොමැත.  

      (iii)  පැන ෙනොනඟී.  

 (iv) පැන ෙනොනඟී.  

 (v) පැන ෙනොනඟී.  

 (vi) පැන ෙනොනඟී.  

(ඇ)  (i)  2014  වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසය 
ෙවනුෙවන් දැරූ වියදම රුපියල් මිලියන 1,372කි.  

       (ii)  2015 වර්ෂය සඳහා  ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසය 
ෙවනුෙවන් වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු වියදම  
රුපියල් මිලියන 1,547 කි.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි,  ෙම් කටයුත්ත පිළිබඳව වරාය ෙසේවකයන් 
එවපු ලියුමක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ ලියුෙම් තිෙබනවා, කම්බි 
දැල්වල පමිතිය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. අපි 
දන්නවා, වරාය තිෙබන්ෙන් මුහුද ආශිතව කියලා. එතෙකොට 
ලවණ මිශිත සුළං තමයි හමන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කම්බි දැෙල් 
පමිතිය පිළිබඳව  බරපතළ පශ්නයක් මතු කරනවා. ෙමෙහම 
ගිෙයොත් වාර්ෂිකව, නැත්නම් යම් කිසි මාස ගණනකට වරක්, 
නැත්නම් වර්ෂ කිහිපයකට වරක් දිගින් දිගටම දැල් ගහන්න සිදු 
ෙව්වි.   එතෙකොට මා සමඟ ඔබතුමාත් එකඟ ෙවනවා,  ෙමය පසු 
ගිය වකවානුෙව් සිදු වුණු ගනුෙදනුවක් බවට. ෙම් දැල් මිල දී 
ගැනීෙම්  කාර්යෙය් සිටම  ඒ පිළිබඳව ෙසේවකයන් තුළ කුකුසක් 
තිෙබනවා.  මා ඔබතුමාට ෙම් දැන් මා අෙත් තිෙබන ලිපිය බලන්න 

ෙදන්නම්.  ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය රජය වකවානුෙව් සිදු වූ ෙම් 
සිද්ධිය පිළිබඳව තව ගැඹුරින් ෙසොයා බලා ෙම් පිටුපස යම්කිසි 
අකමිකතාවක් තිෙබනවාද කියා  පසුවිපරමක් කරන්න ඔබතුමා 
සූදානම් ද කියලා   මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය විතරක් ෙනොෙවයි.  අපි 

දැනටමත් නලින් ලද්දුවෙහට්ටි මහතාෙග් පධානත්වෙයන්  වරාය 
අධිකාරිෙය් පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ දූෂණ, වංචා ගැන ෙසවීම 
සඳහා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණ දැනටම 
කර ෙගන යනවා.  තව සති ෙදක තුනකින් එම පරීක්ෂණ වාර්තාව 
අපට ලැබුණු විගස ඒ වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත්  ලබා ෙදනවා.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මා  අද උදෑසන - දැනට විනාඩි 45කට 

පමණ ෙපර -  ෙම් දැල් ආවරණය තිෙබන තැනට ගිහිල්ලා එය 
සියැසින් දැකලායි ආෙව්. ඔබතුමා අද නැවත වතාවක් 
අමාත්යාංශය පැත්තට නැත්නම් වරාය පැත්තට ගිෙයොත් මා ෙම් 
කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්. මම උෙද් 
දැකපු ෙද් හවස් ෙවනෙකොට ෙවනසක් ෙවලා තිෙබන එකක් නැහැ 
කියලා  හිතනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ දැල් ආසන්නෙය් විදුලි 
කම්බි තිෙබනවා.  ඒවාෙය් සමහර තැන්වල ආවරණ තිෙබනවා.  
සමහර තැන්වල යම් පළුදුවීම් තිෙබනවා. යම්කිසි විධියකින් විදුලි 
කම්බි ෙම් දැල් ආවරණෙය් ගැටුෙණොත් ෙඛ්දවාචකයකින් තමයි 
ෙමය ෙකළවර වන්ෙන්. 

බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් වරාය ජනතාවට දකින්න 
සලස්වන්නයි. හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් ඉතාම අවලස්සන 
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. එහි දකින්න තරම් සුන්දර තත්ත්වයක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශෙය් දැල් ආවරණය ගැසීෙමන් පමණක් ඒ 
සුන්දරත්වය ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශයට හා ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දැක්මක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පැවති නගර 

අලංකාර වැඩසටහන යටෙත් තමයි ෙම් තාප්පය ගලවලා 
තිෙබන්ෙන්. තාප්පය ගැලවීම සහ දැල් ආවරණය දැමීම ගැන මා 
එකඟ වන්ෙන් නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් කරපු ෙද්වල් එක්ක 
අපි නැවත වරක් වියදම් කරලා, මහ ජනතාවෙග් මුදල් අරෙගන 
තාප්ප ගහන්න ගිෙයොත් එයින් ෙලොකු විනාශයක් ෙවනවා. නාවික 
හමුදාවත්, අෙප් ආරක්ෂක අංශෙයනුත් ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව අපට දැනට ඒ සඳහා තිෙබන ආරක්ෂාව පමාණවත්. අද මම 
ඒ ස්ථානයට ගිහින් ඔබතුමා කියපු  ෙදය නිරීක්ෂණය කර, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න තිෙබනවා නම් මා අදම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් මා 

ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. දිවංගත 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ෙවළඳ හා නාවුක කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යවරයාව හිටපු කාලෙය් වරාය සම්බන්ධෙයන් ෙගන ගිය 

949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිගුකාලීන වැඩ පිළිෙවෙළේ පතිඵලයක් විධියට ෙලෝකෙය් වරායන් 
ෙල්ඛනෙය් ෙකොළඹ වරාෙය් ස්ථානය ඉහළට ගියා. හැබැයි,  
එවැනි දැක්මක් සහිත විද්යානුකූල වැඩ පිළිෙවළක් නැති 
තත්ත්වයක් තුළ පසු කාලීනව ෙලෝකෙය් වරායන් ෙල්ඛනෙය් 
ෙකොළඹ වරාෙය් ස්ථානය පහළට යනවා. ඒ වාෙග්ම එය 
ෙද්ශපාලන රැකියා දීෙම් මඩමක් බවට පත් වීම විතරයි 
දිගුකාලීනව ඇති කරපු එකම ෙද්. ෙලෝකෙය් වරායන් අතර 
ෙකොළඹ වරායට තිෙබන ස්ථානය ඉහළ නැංවීමට අමාත්යාංශයට 
තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා අලුත් 

ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ අෙප් කමෙව්දය ෙවනස් කිරීම නිසා 
දැනටම එම ස්ථානෙයන් අප ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සඳහා ෙකටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන ඉදිරි දැක්මක් 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි දැනටම අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ඔබතුමා කථා කරපු දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාෙග් 
සංකල්පයක් වන මහෙපොළ වැඩසටහන අපි නැවත වරක්  කර  එය 
විශ්වවිද්යාලයක් බවට පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් දැනට කියාත්මක 
කර ෙගන යනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා සමඟත්, අදාළ අෙනකුත් ආයතන සමඟත් අපි 
සාකච්ඡා කර ඉදිරි ෙකටි කාලීන සැලැස්මක් අනුව වරාෙය් තිෙබන 
ෙම් මහෙපොළ ආයතනය මීට වඩා උසස් තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා 
රැකියා උත්පාදනය කරන දක්ෂයන් බිහි වන තැනක් බවට පත් 
කරන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -80/'15 - (1), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -20/'15 - (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7 -29/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. 

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

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය බුද්ධශාසන 

අමාත්යාංශය යටතට එන එකක් ෙනොෙවයි. පුරා                       
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතටයි එන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙමය අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් විමසිය යුතු පශ්නයක්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, කූරගල  පුරා විද්යා වටිනාකම අතින් 

ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්. එහි ආගමික සිද්ධස්ථානත් තිෙබනවා. 
දැන් අපි ලංකාෙව් පාග් ඉතිහාසය ගැන ෙසෝදිසි කර ෙගන යනවා. 
ෙමොකද, ලංකාෙව් පාග් ඉතිහාසය ගැන වැදගත් කරුණු තිෙබනවා. 
විජයාවතරණයට ඉස්ෙසලාත් අපට ශිෂ්ටාචාරයක් තිබුණු බවටයි 
සාධක මතු වන්ෙන්. අවුරුදු 8,000ක් විතර පැරණි ඉතිහාසය ගැන 
අපට අධ්යයනය කරන්න පුළුවන් නිසා විෙශේෂෙයන්ම මහාචාර්ය 
දැරණියගල මැතිතුමා උපෙද්ශකවරෙයක් ෙලස පත් කර 
තිෙබනවා, පාග් ඉතිහාසය ගැනම ෙසොයා බලන්න. ෙම් කූරගලින් 
තමයි අවුරුදු 8,000ක් විතර පැරණි ඇට සැකිල්ලක් ෙහොයා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ඇට සැකිල්ල තිෙබන පෙද්ශෙය්ම ඉස්ලාම් 
ආගමිකයන්ට පසිද්ධ සිද්ධස්ථානයකුත් තිෙබනවා. අපි ඒ අය 
එක්කත් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා, අවශ්ය නම් එම ස්ථානෙය්ත් -
හානි ෙනොවන විධියට- පුරා විද්යා කැණීම් කටයුතු ඉදිරියට කර 
ෙගන යෑම සඳහා. ඒ වාෙග්ම, ඒ ළඟ තවත් ෙබෞද්ධ පිරිෙවනක් 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට එය අනුරාධපුර යුගෙය් ආරම්භ 
කරපු පිරිෙවනක්. අපි ඒකත් ආරක්ෂා කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා 
ආගමික සිද්ධස්ථාන ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා.  

ලබන අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට අෙප් පාග් ඉතිහාසය ගැන ෙසොයා 
බැලීමට අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
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2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

හිතනවා. ඊට පසුව මම ඒ සඳහා කැමැති මන්තීවරුන්ටත් 
ආරාධනා කරන්නම්. දැනට අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ඒ වැඩ 
කටයුතු කරනවා. ඒක ආරම්භ කෙළේ පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් මෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත්. අපි හිතනවාට වඩා වැදගත්, පැරණි පාග් 
ඉතිහාසක් ලංකාවට තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා එම කාරණයට 
අදාළව සිදු කළ පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධව මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, මම ඇසූ පශ්නය Table 
Office එක හරහා අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කර, එයට පිළිතුරක් 
ලබා ගත හැකි තැනට කටයුතු කර ෙදන්නය කියා මා ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමොෙහොතක් ලබා ෙදන්න. 

ඇත්තටම මම ගරු අගමැතිතුමාට ඉතාම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
එතුමා සිදු කළ ඒ පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධව. ෙමොකද, සබරගමු 
පළාෙත්ම තමයි, බලංෙගොඩ මානවයා සිටි ෙබලිෙලන පෙද්ශය 
තිෙබන්ෙන්ත්. නමුත් ෙම් වන ෙකොට කිතුල්ගලින් ෙබලිෙලනට 
යන පාර සංචාරකයන්ට තබා සාමාන්ය ෙකෙනකුටවත් යන්න බැරි 
මට්ටමට damage ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු සුජිත් මන්තීතුමාත් 
ෙම් ගැන දන්නවා.  ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කර, ෙබලිෙලනට යන පාර සකස් කර ෙදන්නය 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒක වැදගත්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, ඒක වැදගත් කාරණයක්. මම ඒ ගැන බලන්නම්. ෙමොකද, 

බලංෙගොඩ ශිෂ්ටාචාරයත්, කූරගල ඓතිහාසික පුදබිමත් ඉතා 
වැදගත්. සමහර විට ෙම් අය කෑම ෙසොයා ෙගන ෙහෝර්ටන් 
තැන්නට යන්න ඇති. ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන තමයි, දැන් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෝදිසි කර ෙගන යන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පසු බිෙම් ආගම් ෙදකක් අතර පශ්නයක් තිෙබනවා. කූරගල 

ෙදෙගොල්ලන්ම ඉල්ලනවා. අතීතෙය්දීත් ෙම් ගැන ගැටුම් තිබුණා. 

ඔබතුමන්ලා ඉතාමත් ෙහොඳ පතිපත්තියකුයි ෙගන යන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඉතාම අවශ්යයි, ජනවාර්ගික ගැටුම්වලින් ෙතොරව ෙම් 
කූරගල පෙද්ශය දියුණු කිරීම. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථානවලට පශ්නයක් නැහැ. 

කැණීම් කටයුතු කරන්න තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම් පල්ලිය ළඟ. අපි 
එතැනදී කථා කර -සාකච්ඡා කර- ඒ කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉස්ෙසල්ලා සාකච්ඡා කර ඒ කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරි. ඒක මම පිළිගන්නවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරන්ෙන්, සබරගමුව පළාෙත් පිහිටා තිෙබන ශී පාදස්ථානය 
පිළිබඳවයි. අලුත් පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස ෙබදුම නිසා ෙමය 
විශාල අසාධාරණයකට පත් වී තිෙබනවා. මම ෙමතැනදී කරුණු 
කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට මම කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒක නිවැරැදි කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද                      
ශී පාදස්ථානය අතිපූජනීය ෙක්න්දස්ථානයක් වන නිසා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

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

 
පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
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1. ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනෙතහි 18 වැනි වගන්තියට අනුව, පූර්ව 

953 954 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
පිළිෙයල කිරීමට අවශ්ය ෙතොරතුරු අමාත්යවරයා 
විසින් සපයනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) ඉහත පනෙතහි 18 වැනි වගන්තිෙයන් නියම 
කරන නියමයන් අමාත්යවරයාට ඉටු කළ 
ෙනොහැකි වූෙය් නම්, ඊට බලපෑ ෙහේතූන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண் ன் 03ஆம் இலக்க நிதி 
காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டத்தின் 18ஆம் 

பிாி க்கைமய ேதாத் க்கு ன்னரான வர  
ெசல  நிைலைம ெதாடர்பான அறிக்ைகையத் 
தயார்ெசய்வதற்கு ேதைவப்ப ம் தகவல்கள் 
அைமச்சாினால் வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சட்டத்தின் 18வ  பிாிவினால் 
விதிக்கப்ப ம் விதிகைள அைமச்சாினால் 
நிைறேவற்ற இயலாமல் ேபாயி ப்பின், அதற்கு 
ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Minister furnished the 
information requested for the compilation 
of the Report on the Pre-election Budgetary 
Position, as required by Section 18 of the 
Fiscal Management (Responsibility) Act, 
No. 3 of 2003; and 

 (ii) if the Minister could not fulfil the 
requirements specified by Section 18 of the 
aforesaid Act, the reasons for it? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. කෘෂිකර්ම අමාත්ය, ගරු දුමින්ද 

දිසානායක මැතිතුමා. - පැමිණ නැත. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කර 

පරණගම ෙකොමිසෙම් වාර්තාවයි, උදලාගම ෙකොමිසෙම් වාර්තාවයි 
ෙදකම ඉදිරිපත් කළා. මම මාධ්යෙයන් දැන ගත්තා, "ෙඩස්මන් ද 
සිල්වා වාර්තාව" ඉදිරිපත් කරන්න යනවා කියා. නමුත් ෙඩස්මන් ද 
සිල්වා වාර්තාවක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙඩස්මන් ද සිල්වා 
මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම පරණගම ෙකොමිසමට උපෙදස් 
දුන්නා. ඒ අයෙග් උපෙදස් අරෙගන තමයි පරණගම ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාව සකස් කෙළේ. මම අද ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාට කථා 
කරලා ඇහුවා, "ඔබතුමාෙග් ෙවනම වාර්තාවක් තිෙබනවාද?" 
කියා. මෙග් ෙවනම වාර්තාවක් තිබුෙණ් නැහැ කිව්වා. නමුත්, 
විෙශේෂෙයන් එතුමාට ලබා දුන් ලිපි කිහිපයක් ෙහොරකම් කරෙගන 
තිබුණා කිව්වා. එම නිසා මම ෙම් ගරු සභාවටත්, මාධ්යටත් 
කියනවා, ෙඩස්මන් ද සිල්වා වාර්තාවක් නැහැ කියා. කවුරුන් ෙහෝ 
එෙහම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට යනවා නම් ඔබතුමා ඒක 
නවත්වලා, ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාෙගන් අහන්න ගරු 
කථානායකතුමනි.  "එෙහම වාර්තාවක් තිෙබනවා." කියා එතුමා 
කිව්ෙවොත්, ඒ සඳහා ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයන් 
පිළිබඳව ෙම් සභාෙව්දී පියවර ගත යුතුයි. ෙමොකද, සමහර විට 
ෙහොරකම් කළ ලිපිත් එතැන තිබිය හැකියි. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා 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) 
I move,  
 
"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
21.10.2015, the hours of sitting on Thursday 22nd and Friday 23rd 
October, 2015 shall be 9.30 a.m. to 6.30 p.m..  At 10.30 a.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate." 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය (අංක 1) - ගරු 

අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා - පැමිණ නැත. 

955 956 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශී ලංකා මුසල්ිම් කවුන්සලය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீலங்கா ஸ் ம் க ன்சில் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
COUNCIL OF MUSLIMS OF SRI LANKA (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Council 
of Muslims of Sri Lanka." 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අජිත් 

මාන්නප්ෙපරුම මහතා. [බාධා කිරීමක්] 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

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

විෙද්ශ ඇමතිතුමා තවම ෙම් ගරු සභාවට ෙහෝ මන්තීවරුන්ට අපි 
හා ඇෙමරිකාව co-sponsor කළා කියන ෙයෝජනාෙව් පිටපතක් 
ඉදිරිපත් කර නැහැ. ඇයි ෙමෙහම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ 
යවන්ෙන්? අගමැතිතුමා පුළුවන් ෙද්වල් ඉදිරිපත් කළා. ඇයි, 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙකොෙහොම නමුත්, දැනට එය ෙවබ් අඩවිෙය් තිෙබනවා. අපි 

කියන්නම් තව copies ලබා ෙදන්න කියා. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ලබා දුන්ෙන් නැති ෙහේතුව කුමක්ද 
කියා මම අහන්නම්. මම හිතන හැටියට, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශ ෙවබ් අඩවිෙයන් ගන්න පුළුවන්. මෙගන් මන්තීවරුන් 
ඉල්ලීමක් කෙළේ ෙකොමිෂන් වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න කියා විතරයි. 
ලංකාව  ඇතුළු රටවල් 47ක් ෙමයට සහෙයෝගය ෙදන්න පකාශ 
කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා චීනය, රුසියාව කියන ඔක්ෙකොම රටවල් 
ඇතුළත් ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, 
ඒ සඳහා වැය වන කාලය අඩු කර ගන්න නම්, දැන්ම පුළුවන් 
ෙවබ් අඩවිෙයන් ෙමම ෙයෝජනාව අරෙගන මන්තීවරුන් 225ටම 
ෙබදලා ෙදන්න. එය මාධ්යෙයත් සඳහන් ෙවලා තිබුණා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The responsibility must be taken by the Ministry of 

Foreign Affairs. You cannot pass the baby on to the 
Speaker.  

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I agree with you but the website does not have it in the 

proper form.  I am trying to help you. You must tell your 
Minister of Foreign Affairs to come and place it before 
the House. Why is he evading the House?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will get a copy and give it to Parliament. I will get 

that rectified.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He can send it to Parliament officially. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් අහනවා, එතුමා විවාදයක් ඉල්ලුෙව් ෙයෝජනාව 
කියවන්ෙන් නැතුව ද කියලා. එතුමා මාසයක් තිස්ෙසේ පක්ෂ නායක 
රැස්වීම්වලදී ෙම් ෙයෝජනාව ගැන විවාදයක් ඉල්ලනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩි ළමයි වාෙග්. [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩි ළමයි වාෙග් වැඩ කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] Sir, for 

one month, the Hon. Dinesh Gunawardena has been asking 
for a Debate. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අපි විවාදය පටන් ගනිමු. [බාධා කිරීමක්] ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. දැන් විවාදය 
පටන් ගනිමු. [බාධා කිරීමක්] මීළඟට, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 

වාර්තාව 
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 

அறிக்ைக 
REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් වාර්තාව පිළිබඳව 2015 
සැප්තැම්බර් මස 22වැනි දින ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් පකාශයක් කරන 
ලද අතර, පරණගම ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව හා උදලාගම 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව ලැබුණු පසු එම පකාශය පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ විවාදයක් ලබා ෙදන බවට ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් සහතික 
කරන ලද අතර, එතුමා විසින් 2015 ඔක්ෙතෝබර් 09වන දින එය නැවත 
තහවුරු කරන ලද බැවින්ද, 

 ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස පළමුවැනි දින 
පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිල සමුළුෙව්දී සම්මත 
කරන ලද බැවින්ද, 

 ෙම් වන විට පරණගම ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව හා උදලාගම 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව මන්තීවරුන් ෙවත ලබා දී ඇති 
බැවින්ද, 

 එකී වාර්තාෙව් දක්වා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් රජය විසින් ගැනීමට 
අදහස් කරන පියවර පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පකාශයක් ලබා ෙදන ෙමන් 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒමට 
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කෙළේ, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් පිරිසක් ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳ කැලෑ 
සම්මන්තණ කරමින් රෙට් ජනතාව මුළා කිරීමට කටයුතු කරන 
නිසායි. ඒ තුළින් රට නැවතත් අපකීර්තිමත් තත්ත්වයකට පත් 
වන්නට කටයුතු සිදු ෙවනවා.  

ෙද්ශෙපේමීන් යැයි හඳුන්වා ගන්නා ෙමම මන්තී පිරිස                 
ෙමම ෙයෝජනාව පළමුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පශ්න කරලා, ඊට පසුව කැලෑ සම්මන්තණ 
ෙහෝ ඕනෑ ෙදයක් කරයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 
එෙහම ෙදයක් ෙමහිදී සිදු වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට එෙහම කරන්නට 
වුවමනාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. රට ගැන අවංක ෙද්ශෙපේමිත්වයක් 
ඔවුන් තුළ තිබුණා නම්, ඔවුන් කටයුතු කළ යුතුව තිබුෙණ් ඒ 
ආකාරයටයි. නමුත් ඔවුන් කෙළේ පාළු ෙගයි වළං බිඳීම විතරයි. එදා 
ඔවුන් වීරයන් කර ගත්ත පිරිසක් ෙම් රෙට් හිටියා. දැන් ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන බංෙකොෙලොත්භාවය නිසා ඒ පිරිස ඔවුන් හැර යනවා. 
එය රැක ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයක් වශෙයන් තමයි ෙම් ෙබොරු 
පතිරූපයක් මවා ගන්න, ඒකපාර්ශ්විකව කාඩ්ෙබෝඩ් වීරයන් 
වන්නට උත්සාහ දරන්ෙන්. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි 
පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ජනතාව ෙම් කටයුත්ත ගැන මනා 
විධියට අවෙබෝධ කර ෙගන තිෙබනවා. එදා, 2015 ජනවාරි 8වැනි 
දා ඔවුන්ෙග් ෙම් පකාශන ජනතාව පතික්ෙෂේප කළා. 2015 
සැප්තැම්බර් 17වැනි දා ඒවා  පතික්ෙෂේප කරනවා කියා නැවතත්  
සනාථ කර කිව්වා. නමුත්  අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 
ගරු විෙද්ශ අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජය 
කර ෙගන යන ෙම් කියාකාරිත්වය, රෙට් විනාශ වී ගිය ජාත්යන්තර 
පතිරූපය යළි ෙගොඩ නඟන්නට යන ගමෙන් ෙනළා ගත් සාර්ථක 
පතිඵල, ෙම් වනචාරී සටන් කමය නිසා ආපස්සට යයි ද කියා මට 
භය හිතුණා, ගරු කථානායකතුමනි.  

එදා, "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය" කියලා විරුදාවලිය ලද 
අෙප් රට මානව හිමිකම් කඩ කරයි කියලා අපි සිහිෙනකින්වත් 
හිතන්ෙන් නැහැ. එදා ෙම් රටට කිව්ෙව්, "ධර්මද්වීපය" කියලායි. 
මුළු ෙලෝකයම ධර්මද්වීපය කියා හැඳින්වූ අෙප් රට පසු ගිය පාලන 
කාලෙය් ෙලෝකයට කුඩු ෙබදන මධ්යස්ථානයක් -තිප්ෙපොළක්- 
බවට පත් වුණා; ෙලෝකයට නීති විෙරෝධී අවි සපයන තිප්ෙපොළක් 
බවට පත් වුණා. ස්තී දූෂකයන්, ළමා අපචාරකයන්, කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරිකයන් රාජ්ය අනුගහය යටෙත් කටයුතු කරන රජ දහනක් 
බවට ෙම් පුංචි දිවයින පත් වුණා. විෙද්ශීය යුවලක් ෙම් රටට ආවා 
නම්, ඒ විෙද්ශීය යුවලෙග් ස්වාමිපුරුෂයා මරා දමා කාන්තාව 
දූෂණය කරන ෙද්ශපාලනඥයන් සිටින රටක් බවට අෙප් රට පත් 
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වුණා. ඒ වාෙග්ම වැදගත් විෙද්ශීය කාන්තාවක් තනිවම අෙප් රටට 
ආවා නම්, අෙප් හිටපු ඇමතිවරු ගිහිල්ලා ඒ විෙද්ශීය කාන්තාවට 
කසාද බඳින්න මංගල ෙයෝජනා ෙගෙනන රටක් බවට අෙප් රට 
පත් වුණා. එෙහම රාජ්ය තන්තයක් ෙම් රෙට් පැවතුණා. අපි 
දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් වැලිෙව්රිෙය් ජනතාව බීමට වතුර ටිකක් 
ඉල්ලුවා. ඔවුන් වතුර ඉල්ලා සිටිෙය් ඇඟ ෙසෝදන්න, ෙරදි 
ෙසෝදන්න ෙනොෙවයි. බීමටයි වතුර ඉල්ලුෙව්. නමුත් ඔවුන්ට ෙවඩි 
උණ්ඩෙයන් උත්තර දීලා ඔවුන් මරා දමා ඒ ඉල්ලීම යටපත් 
කරන්න පැවැති රජය කටයුතු කළා.  

පසු ගිය රජය පැවැති කාලෙය්දී තිබුණු මැතිවරණ සමයකදී 
කිව්වා, ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා කියලා. නමුත් ඒ 
ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලා ධීවරයන් උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙකොට 
ඒ අයට ෙවඩි උණ්ඩෙයන් උත්තර දී ඔවුන් මරා දමා ඒ 
උද්ෙඝෝෂණය යටපත් කරන්න කටයුතු කළ රජයක් ෙම් රෙට් 
තිබුණා.  

අමාරුෙවන්, දුක් මහන්සි ෙවලා, නිදි වරලා තමුන් ෙසේවය 
කරලා උපයා ගත්ත ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල, ජීවිතෙය් සැඳෑ 
සමය ෙගවන්නට ඔවුන් ඉතිරි කර ගත්ත ඒ අරමුදල ආරක්ෂා කර 
ගන්නට ෙසේවකයන් කටයුතු කරද්දී ෙම් රෙට් පසු ගිය පාලකයන් 
ඔවුන්ට ෙවඩි තියලා මරා දැම්මා. ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ විධිෙය් 
අපහසුතාවන්ට එදා පත් වුණා. ෙම් කණ්ඩායමක් විසින් නැවතත් ඒ 
තැනට ෙම් රට ෙගනියන්න හදනවා ද කියලා අපට සැකයක් ඇති 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, නිදහස් අදහස් දැක්වූ මාධ්යෙව්දීන්ට 
ෙම් රෙට් එදා ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා අප දන්නවා. "සිරස" මාධ්ය 
ආයතනයට ගිනි තියලා විනාශ කරලා දැම්මා. නිදහස් වාර්තා 
සපයපු ලසන්ත විකමතුංග වාෙග් කර්තෘවරුන් මහ දවල් මහ පාෙර් 
මරා දැම්මා. පගීත් එක්නැලිෙගොඩ වාෙග් නිදහස් මාධ්යෙව්දීන් 
අතුරුදහන් කළා. ඒ නිසාම නිදහස් මාධ්යෙව්දීන් රට හැර දාලා 
ගියා, ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න බැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම 
ඉංජිෙන්රුවන්, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් ෙම් රට අත හැර දමා 
ෙවනත් රටවල ෙසේවයට ගියා. නිදහස් ෙපොලීසියක් ෙම් රටට අහිමි 
වුණා. නිදහස් අධිකරණයක් ෙම් රටට අහිමි වුණා. නිදහස් රාජ්ය 
ෙසේවයක් ෙම් රටට අහිමි වුණා. එෙහම අහිමි ෙවලා පසු ගිය කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් ඒකාධිපති පාලනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කළා. 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම වැනි කියාකාරකම් නිසා අෙප් රට 
විෙද්ශීය ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණා, අෙප් රට බාල්දු වීමකට ලක් 
වුණා.  ෙවනත් රටවලින් අෙප් රටට අහිතකර  තීන්දු ගන්නා විට 
අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන් ගිහිල්ලා ඒ සමුළුවලට සහභාගි 
ෙවලා අෙප් නිර්ෙදෝෂීභාවය, අෙප් කියා කලාපය පැහැදිලි කෙළේ 
නැහැ. ඔවුන් ඒ ෙවනුවට මහ දවල් මහ පාෙර් බුදියා ගත්තා. 
ෙගෝතිකයන් කරන වැඩ තමයි ඔවුන් කෙළේ. ''දිවයිෙන් පංචායුධය'' 
කියලා හඳුන්වා ෙදමින් රට තුළ නමක් නිර්මාණය කර ගන්න 
හැදුවා මිස, ෙලෝකය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවට අත් වන ඉරණම 
ගැන ඔවුන් හිතුෙව් නැහැ. එෙහම නිදා ගත්ත ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
රෙට් නායකයා - ජනාධිපතිවරයා - මුළු රටටම ෙපෙනන්න තැඹිලි 
වතුර ෙපව්වා. ඒෙකන් ජනාධිපතිවරයා තවත් ලකුණු ටිකක් දමා 
ගත්තා මිස, ෙම් කියාදාමය තුළින් ජාත්යන්තර වශෙයන් රටට සිදු 
වන හානිය ෙමොකක්ද කියන එක හිතුෙව් නැහැ.  

අපට කියන්න තවත් උදාහරණ තිෙබනවා. එදා ගුවන් 
යානාවක් ෙකොල්ල කාපු ෙසේපාල  ඒකනායකට විරුද්ධව ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා අතීතයට බලපාන අයුරින් නීති හදලා, දඬුවම් 
දීලා, අෙප් රෙට්  නිර්ෙදෝෂීභාවය, අවංකභාවය, යුක්තිගරුකභාවය 
ෙලෝකයට පැහැදිලි කරලා ජාත්යන්තර අවධානය දිනා ගත්තා. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමොනවාද වුෙණ්?  

ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේනමකට අසල්වැසි ඉන්දියාවට යන්න 
පුළුවන් වුණා ද? බුද්ධාගම ෙම් රටට ෙගන ආ ඉන්දියාවට ෙබෞද්ධ 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේනමකට යන්න පුළුවන් වුණා ද? 
උන්වහන්ෙසේලා පහර කෑම්වලට ලක් වුණා. පිට රටකට ගිහින් 
සම්මන්තණ අමතන්න ජනාධිපතිවරයාට හැකි වුෙණ් නැහැ. 
උද්ෙඝෝෂකයන් ඇවිත් හූ කියන තත්ත්වයට පත් වුණා. අෙප් රෙට් 
ජනතාවට අත් ෙවච්ච ඉරණම ඒකයි. අෙප් රෙට් නිර්මල ෙබෞද්ධ 
ආගම තිෙබනවා; භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සිල් රකිනවා. නමුත් 
ෙද්ශපාලන හව්හරණ ලබාගත්, ෙද්ශපාලන රැකවරණය ලබාගත් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා කණ්ඩායමක් කරපු කියාකාරකම් නිසා ෙම් 
රටට එවැනි ඉරණමක් අත් වුණා. රටට විතරක් ෙනොව, 
අතිඋත්තරීතර ෙබෞද්ධ දර්ශනයටත්, බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් 
ෙද්ශනාවටත්, බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් චරිතයටත් කැලැලක් 
වන අයුරින් ඒ අය කටයුතු කළා. ඒ සියලු ෙද් කෙළේ රාජ්ය 
අනුගහය අරෙගනයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකුට ගිහිල්ලා හම්බන්ෙතොට වරාය නිරීක්ෂණය 
කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ. එදා මන්තීවරයකුට ගිහිල්ලා 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙද්ශපාලන නායකයන් කැලෑ හමුදා හදාෙගන, පිස්ෙතෝල 
අරෙගන අධිආරක්ෂිත කලාපවලට ආ නිසා අපට වැඩ කරන්න 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. මානව හිමිකම් කඩ වූ එවැනි අවස්ථා 
ගණනාවක් ෙමහි තිබුණා. ෙමවැනි ආකාරෙයන් අෙප් රට 
ජාත්යන්තර වශෙයන් අපකීර්තියට පත් ෙවන ෙකොට අෙප් 
ජනතාවට, අෙප් තරුණයන්ට තරුණියන්ට විෙද්ශ රැකියා කිරීෙම් 
අවස්ථාව අහිමි වුණා. ෙමොකද, ජාත්යන්තරය අප පිළිගත්ෙත් 
නැහැ. ෙගෝතික රටක් විධියට තමයි අෙප් රට ගණන් ගත්ෙත්. 
විෙද්ශ ෙවෙළඳාම අපට නැතිව ගියා. අෙප් අපනයන භාණ්ඩවලින් 
සියයට 50කට ආසන්න පමාණයක් අපනයනය කෙළේ යුෙරෝපයට 
සහ ඇෙමරිකාවටයි. ඒ අවස්ථා අපට නැතිව ගියා. යුෙරෝපෙය් 
තිබුණු අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදන ෙවෙළඳාම අපට අහිමි වුණා. 
ෙම්වාෙයන් පීඩා වින්ෙද්, ඉහළ ෙපෙළේ ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙනොෙවයි, රට කරවන නායකයන් ෙනොෙවයි  ගම්වල ජීවත් වන 
අහිංසක මිනිස්සු තමයි ඒ පශ්නවලින් පීඩා විඳින්න පටන්ගත්ෙත්.  

ගරු කථානායකතුමනි, රට එවැනි තත්ත්වයකට නැවත 
අරෙගන යන්න යම් පිරිසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිට උත්සාහ 
කරන නිසා තමයි, ඒ උත්සාහය ෙවත කැලෑ කමෙව්දයකින් යන්න 
හදන නිසා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්න අදහස් කෙළේ. 
එෙහම උත්සාහ ෙනොකර පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න, ඒ පිළිබඳව 
විවාද කරන්න, හුදකලාව සටන් කරන්න එපා, අපි ඔක්ෙකොම 
එකතු ෙවලා රට  ෙහොඳ තැනකට අරෙගන යමු  කියන්නයි මා ෙම් 
 ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කෙළේ. 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන රජය දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැවිත් සුදු වෑන් සංස්කෘතිය 
ෙම් ර ටින් සහමුලින්ම නැති කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිදහස් 
අධිකරණය, නිදහස් ෙපොලීසිය, නිදහස් රාජ්ය ෙසේවය ෙම් රෙට් 
ඇති කළා. සාපරාධී කියාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය ලබා 
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, 
සම්මත කරලා, සද්භාවෙයන් ෙලෝකයට හඬ නඟා කිව්වා,         
"ශී ලාංකික අපි ෙහොරු ෙනොෙවයි; අපි අපරාධකාරෙයෝ ෙනොෙවයි; 
අපි අපරාධකාරයන් ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් නැහැ"යි කියන එක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා   සම්මත කළා. 
"මානව හිමිකම් කඩන්න ශී ලංකාෙව් අපි එකඟ නැහැ, අපි එයට 
ඉඩ තියන්ෙන්ත් නැහැ"යි කියලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම තුළින් ෙලොවට හඬ නඟා කියලා අපි නැවතත් අපි යන ගමන 
නිවැරැදි කර ගන්නට උත්සාහ කළා. අපි ෙලෝකයට පදර්ශනය 
කළා, මැතිවරණෙයන් දිනපු පක්ෂය, මැතිවරණෙයන් දිනපු 
ආණ්ඩුව, පධාන විපක්ෂයත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගත්තාය කියලා. 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට ෙම් රෙට් පධාන විපක්ෂයත් එක්ක, 
දවිඩ පක්ෂ, මුසල්ිම් පක්ෂ හා අනිකුත් පක්ෂ එක්ක අත්වැල් බැඳ 
ෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යන උත්තරීතර කියාදාමයක අපි 
ෙයෙදනවාය කියන එක ෙලෝක ය ඉදිරිෙය් හඬ නඟා අපි කිව්වා, 
ගරු කථානායකතුමනි. එවැනි අවස්ථාවක තමයි නැවතත් ෙම් 
කකුෙළන් අදින්න උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම් රටට නැති වුණු 
ජාත්යන්තර කීර්තිය අපි යළි අත් පත් කර ෙගන තිෙබනවා. එදා 
රාජ්ය නායකයකුට දියුණු රටකට යන්න බැරි වුණා; සමුළුවක් 
අමතන්න බැරි වුණා. ඒකයි ඒ නායකෙයෝ ගිහින් පාෙර් බුදියා 
ගත්ෙත්. නමුත් අෙප් රට මෑත කාලෙය් ලබා ගත් ජයගහණ දිහා 
බැලුවාම, අෙප් ජනාධිපතිවරයා එක ෙකොනක සිට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සමුළුව අමතද්දී, අගමැතිවරයා ජපානෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ඇමතුවා, අනික් ෙකොෙන් ඉඳෙගන.  

ෙම් රටට එවැනි අභිමානයක් අත් කර ගත් යුගයක් අද උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. හිටපු පාලකයින් එදා ජිනීවා සමුළුෙව්  විෙද්ශ 
අධිකරණයක් පත් කිරීම ගැන කථා කරද්දී  එයට  එකඟතාව පළ 
කරලා තමයි පසුව ෙම් රටට ඇවිල්ලා විදුලි පුටුවට යැවීමක් ගැන 
කථා කෙළේ.  එදා සිටි පාලකයිනුත් එකඟ වුණා,  විෙද්ශ 
අධිකරණයක් පත් කරනවාට. නමුත් ෙමෙහ ආවාට පසුව  විදුලි 
පුටුවට යැවීමක් පිළිබඳව කථා කරමින් ජනතාවෙග්  ඡන්ද ගන්න 
බැලුවා. ඒෙකනුත් නැවත බලය ලබා ගන්න උත්සාහ කළා මිසක්,  
රෙට් ජනතාව ෙම් මර උගුෙලන් ෙබ්රා ගන්න ඒ අය උත්සාහ 
කෙළේ නැහැ. ජිනීවාවල තිෙබන එල්ලුම් ගහක් ෙපන්නුවා.  ෙම් 
එල්ලුම් ගෙහන් ෙබ්ෙරන්න නම් අපට ඡන්දය ෙදන්නය කිව්වා.   
ඔන්න,  ජාත්යන්තරයට දීපු උත්තරය. අපිව බලවත් කරනවා 
කියලා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් කථා කෙළේ.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මර උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්න 
වර්තමාන රජය කටයුතු කළා. පටු ෙද්ශපාලන වාසි දිහා වර්තමාන 
රජය බැලුෙව් නැහැ. දින සියෙය් වැඩ සටහන ඉදිරිපත් කරද්දී, එහි 
93 වැනි ෙපො ෙරොන්දුෙවන් අපි කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙද්ශීය ස්වාධීන 
යන්තණයක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ෙම් මර උගුෙලන් අෙප් 
ජනතාව ෙබ්රා ගන්නවා කියලා අපි කිව්වා.   විදුලි පුටුව, එල්ලුම් 
ගහ කියන භීතිකාෙවන් අෙප් රෙට් ජනතාව ෙබ්රා ෙගන ඔවුන්ට 
රිසි ෙසේ රට තුළ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම තැනම 
ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් අභිමානයක් 
අරෙගන ෙදනවා කියලා අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා.  අපි ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව අනුව කටයුතු කරලා ෙපන්නුවා. අපි මානව හිමිකම් 
රකින යහ පාලනයක්  කරන්ෙන්. පක්ෂ,  ආගම්,  ජාති,  කුලෙභ්ද 
ෙනොතකා ඒ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලායි ෙම් රට පාලනය 
කරන්ෙන් කියන එක ෙලෝකයට අෙප්  කියාදාමෙයන් ෙපන්වුවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

තුනක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. විෙද්ශීය අධිකරණය ෙදමුහුන් 

- hybrid -  අධිකරණයක් කර ගන්නට, ඒ පළමු උත්සාහය 

ජයගහහණය කරන්නට  අපට පුළුවන් වුණා. අප එතැනින් 
නැවතුෙණ් නැහැ. අෙප් මානව හිතවාදී කියාදාමය අප ඉදිරිපත් 
කර ෙපන්නුවා. දැන් අපට අෙප්ම කියන යන්තණයක් තුළ ෙම් 
පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලය මඟින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා, ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර, ඔවුන්ෙග් 
එකඟතාව යටෙත් සියලු විසඳුම් ගත යුතුය කියා. එෙහම නම් ඔය 
කියන සියලු ෙද් මායාවක්. ජිනීවාවල බිල්ලන් මැව්වා. නමුත්, අද 
අෙප් යන්තණයක් තුළ කටයුතු කරලා, ලබන අවුරුද්දට තියන්ෙන් 
නැතිව, ඊළඟ ඡන්දයට තියන්ෙන් නැතිව, ඊළඟ පරම්පරාවට 
තියන්ෙන් නැතිව, අපට අෙප්ම  කමෙව්දයක් අනුව  ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගැනීෙම් හැකියාව  ලැබී තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා පසු ගිය දිනක උදලාගම  සහ 
පරණගම කමිටු වාර්තාව එළි දැක්වූවා. යුද්ධෙය් දී සිවිල් වැසියන් 
මැරුෙව් ෙකොටි සංවිධානය  කියා එම වාර්තාවල පැහැදිලිව සඳහන් 
කර තිෙබනවා. දැන් අපට ෙම් අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
ෙබොරු බිල්ලන් මවලා, අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාව බය කරලා, 
එදා ෙගන ගිය ඒ බංෙකොෙලොත් ව්යාපාරය තවදුරටත් ෙගන යන 
එක වළක්වලා,  එන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට. ඇවිත් කථා කරන්න. 
කැලෑ රැස්වීම් තියන්න එපා. තනියම -හුදකලාව- ගිහින් කාටවත් 
බැණ බැණ ඇවිදින්න එපා. එන්න ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙමතැන හැම පක්ෂයක්ම නිෙයෝජනය කරනවා; 
හැම අදහසක්ම දරන අය ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න. වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් පැහැදිලි කර 
ෙදන්න. ෙම් ෙව්දිකාවට එන්න කියා ආරාධනා කරන්නයි ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාව උදා කර ගත්ෙත්. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ 

මන්තීතුමා.  

 
[පූ.භා. 10.03] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මා   ස්ථිර කරනවා.  

පසු ගිය සැප්තැම්බර් 30වන දින අෙප් රටට ඉතාම වටිනා, 
ඓ තිහාසික දිනයක් හැටියටයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. අෙප් රට 
පිළිබඳ ෙලෝක පජාව ඉදිරිෙය් තිබුණු දුර්මත ඉවත් කර ගන්න, ඒ 
වාෙග්ම අපට යම් බලපෑමක් වුණා නම් ඒවා ඉවත් කර ගන්න උදා 
වුණු ස්වර්ණමය දිනයක් හැටියට සැප්තැම්බර් මාසෙය් 30වැනි 
දිනය පකාශ කරන්නට පුළුවන්.  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
ස්ථාවරයට රට ෙගන එන්නට කැප වුණු, ඒ ෙවනුෙවන් 
නායකත්වය දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත්, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයටත්, ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට මෙග් 
කෘතඥතාවත්, ෙගෞරවයත් පුද කර සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලය 2014 මාර්තු මාසෙය් 27වැනි දා 
සම්මත කළ ෙයෝජනාෙවන් ලංකාෙව් මානව හිමිකම් තත්ත්වය 
පිළිබඳ ෙසොයා බලන ෙලස ඉල්ලා සිටි බව. අෙප් රජය පසු ගිය 
ජනවාරි 8වැනි දා බලයට පත් වුණාට පසුව මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
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ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාව  සලකා බැලීෙම් කාලය පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් 30වැනි දා වනතුරු දීර්ඝ කර ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාෙවන් ඉල්ලා 
ඇත්ෙත් සිදු කර ඇති අපරාධ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ගැන කථා 
කිරීම ෙනොෙවයි, මානව හිමිකම් කඩවීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් 
ඉල්ලීමයි. ඒ වාෙග්ම අතීත වැරැදිවලට සහනය ලබා දීලා, 
පජාතන්තවාදය තහවුරු වන නව ෙද්ශපාලන සහ සමාජීය 
වටපිටාවක් ඇති කිරීමට ෙමමඟින් අපට මඟ විවර කර දී 
තිෙබනවා. මහ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබන විධියට නව රජයත්, ජනාධිපතිවරයාත් බලයට පත්වීෙමන් 
වඩාත් යහපත් පරිසරයක් ශී ලංකාෙව් නිර්මාණය වී තිෙබනවා.  
එම වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබන විධියට විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලතල සීමා වන පරිදි දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කිරීම, ජනාධිපති ධුරෙය් උපරිම ධුර කාලය 
නැවත හඳුන්වා දීම, අධිකරණය නැවත ස්වාධීන කිරීම, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම, අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු 
කිරීම,  ජනමාධ්යෙව්දීන්ට උතුරු පළාතට පිවිසීමට තිබූ සීමා ඉවත් 
කිරීම, උතුරු නැෙඟනහිරට සිවිල් ආණ්ඩුකාරවරයකු පත් කිරීම, 
උතුරු නැෙඟනහිර  සිවිල් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම වැනි 
කරුණු   ෙමම සහන ලබලා ෙදන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. අද 
තිෙබන ෙම් තත්ත්වය ෙමවැනි  වාර්තාවක්  ෙගන එන්න ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, මානව හිමිකම් 
කටයුතුවලදී අපට අන්තර්ජාතික විශ්වාසය දිනා ගන්ෙන් නැතුව 
ඉස්සරහට යන්නට බැහැයි කියලා. යුද්ධය පැවතුණු කාල සීමාෙව් 
දී එක් අවස්ථාවක ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කළ  පකාශයක් 
මට මතකයි.  ගැටුම්කාරී, පචණ්ඩකාරී කටයුතුවලින් මිදිලා 
ෙදපාර්ශවය සම්මුතිෙයන්, සාකච්ඡාෙවන් ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්නවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා පකාශ කළා. අෙප් රෙට් පබල 
අමාත්යාංශයක් වන ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා 
එවිට පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? -  මා හිතන විධියට  ඔහු සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කළා. -  ඔහු නිලධාරිෙයක් හැටියට ඇඟිල්ල දිගු 
කරලා කිව්වා, "ඇෙමරිකාව, ඇෙමරිකාෙව් වැඩක් බලා ගන්නවා 
නම් ෙහොඳයි" කියලා. ෙම් විධියට ජාත්යන්තරය සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් තිබුණු විශ්වාසය අපි නැති කර ගත්තා ගරු 
කථානායකතුමනි.  

2007 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් 
ෙල්කම්වරයා වන ෙජෝන් ෙහෝම්ස්  මහත්මයා ලංකාවට ආවාම 
ඔහුව ෙකොටිෙයක් හැටියට හැඳින්වුවා මට මතකයි.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, විජය නම්බියාර් මහත්මයාත් ෙකොටිෙයක් හැටියට  
හැඳින්වුවා.   ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා 
වාෙග්,  නවනීදන් පිල්ෙල් මැතිනිය ෙම් රටට ආවාමත් ෙකොටිෙයක් 
විධියට  හැඳින්වුවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  පසු ගිය  ආණ්ඩුෙව්  
හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරුන් එතුමියට විවිධ වැරැදි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවාත් අපි දැක්කා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙටෝනි බ්ෙලයාර්, ෙජෝන් ෙහෝම්ස්, 
හිලරි ක්ලින්ටන් වාෙග් නායකයන්ෙග් ඡායාරූප අලවලා 
"ෙකොටිෙයෝ" කියලා ෙපෝස්ටරයක් ෙම් රෙට් අලවා තිබුණා  අපි 
දැක්කා. ඒ සියල්ල සිදු වුෙණ් රෙට් නායකත්වෙය් ආශීර්වාදය 
ඇතිවයි. එවැනි විහිළු නිසා ෙනොෙවයි ද අපි ජාත්යන්තරෙයන් ඈත් 
වුෙණ්; ජාත්යන්තරය අප ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය නැති කර 
ගත්ෙත් කියලා මා අහන්න කැමැතියි.   

ගරු කථානායකතුමනි, 2009 මැයි මාසෙය් 19 වැනි දා යුද්ධය 
ඉවර ෙවලා දවස් ෙදකක් යන්නටත් මත්ෙතන් බැන් කි මුන් 

මහත්මයා ලංකාවට ආවා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා එක්ක අපි 
ඒකාබද්ධ පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ඒකාබද්ධ 
පකාශනෙයන් අපි  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරිෙය් දී කළ යුතු 
ෙබොෙහෝ ෙද් ගැන ෙම් පකාශනෙයන් කියනවා. ෙම් ඒකාබද්ධ 
පකාශනෙය් අවසාන පරිච්ෙඡ්දය වැදගත්, ගරු කථානායකතුමනි. 
"ශී ලංකාව මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම ජාත්යන්තර පමිතිෙයන් 
යුතුව සිදු කරන බවත්, මහ ෙල්කම් විසින් අවධාරණය කරනු 
ලබන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳ වගවීම් බාර ගන්නා 
බවත්"  යනුෙවන් ෙම් පකාශනෙය් අවසාන වගන්තිෙය් සඳහන් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2003 සැප්තැම්බර් 12 වැනි දා 
ෙරෝමෙය් දී ඇති කර ගත් ජාත්යන්තර සම්මුතියට අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා - රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා - අත්සන් කෙළේ  
නැහැ. අෙප් වාසනාවකට තමයි එතුමා  එදා ඒ සම්ෙම්ලනය 
නිෙයෝජනය කෙළේ. එතුමා ඒ ෙරෝම සම්මුතියට අත්සන් 
ෙනොකළත්, එදා බෑන්  කී මූන් මහත්මයා සමග එක්ව අෙප් 
ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කරපු ඒකාබද්ධ පකාශනය නිසා ෙරෝම 
පඥප්තිෙය් 12 (3) වගන්තිය අනුව  පරීක්ෂණයකට මුහුණ ෙදන්න 
අපට සිද්ධ වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහනම් ෙම් දුර දිග 
ෙනොබලා කරපු පාවා දීම කෙළේ කවුද කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්නම්.  එදා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එම පඥප්තියට 
අත්සන් ෙනොකර තිබියදී, ෙමවැනි  ඒකාබද්ධ පකාශනයක්  මඟින් 
නැවතත් අෙප් රටට ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් එන තැනට පාර 
කැපුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙනොෙවයිද 
කියලා මා අහන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
ෙමම ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් කාරණය පිළිබඳව නවක 
මන්තීවරුන් වන අපට කරුණු පැහැදිලි කරනවා නම් මම වඩාත් 
සතුටු වනවා.  එතුමා ඇතුළු ඇතැම් ෙද්ශ ෙපේමීන් - ෙද්ශ ෙපේමීන් 
කියලා කියා ගන්නා අය, ෙද්ශ ෙපේමීන් කියන ෙල්බලය                  
අලවා ගත් අය- අදත් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙපෙනන්න නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

ෙව්දිකාවල නම් අපි දකිනවා ෙරොත්ත බුරුත්ත ගිහිල්ලා විවිධ 
ආකාරෙය් පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම උද්ෙඝෝෂණ, සම්මන්තණ 
කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලය හමුෙව් තිබුණ ෙම් පශ්නය අෙප් රෙට් නාය කාෙයෝ  
මැතිවරණ දිනන්න පාවිච්චි කළා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ පළාත් සභා ඡන්ද 
කඩින් කඩ තියමින් ෙමොකද කෙළේ? පළාත් සභා මැතිවරණවලට 
ගිහිල්ලා, කඩින් කඩ පළාත් සභා ඡන්ද තියමින් විදුලි පුටුවට 
ෙගනියන්න යනවා කියා පපුවට ගහ ගත්තා. ජාත්යන්තර 
අධිකරණයට ෙගනියන්න යනවා;  ෙම්ෙකන් ෙම් නායකෙයෝ 
ෙබ්රා ගන්න පළාත් සභා ඡන්දය අපට ෙදන්න කියලා පළාත් සභා 
මැතිවරණවලදී ෙම් පශ්නය පාවිච්චි කළා; ඒක පෙයෝජනයට 
ගත්තා.  ඒ හැර ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් අපට  තිබුණු අභිෙයෝග ජය 
ගන්න, ඒ පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න උපාය මාර්ගිකව රාජ්ය 
තාන්තිකව කටයුතු කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි.  ඒ නිසා තමයි  ෙමවැනි තත්ත්වයකට ෙම් රට 
පත්ෙවන තැනකට මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්.  ඒ නිසා මම 
කියන්න කැමැතියි ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් වීමත් එක්ක, ෙම් වාර්තා ඉදිරිපත් වීමත් එක්ක රටට 
විශාල වාසියක් අත්පත් ෙවලා තිෙබන බව.   

ඔබතුමා දන්නවා, GSP Plus සහනය අපට පසු ගිය කාලෙය් 
ෙනොලැබී ගිය  බව.  ඒ නිසා අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ආදී අෙප් 
කර්මාන්ත සඳහා තිබුණු අපනයනික ඉඩකඩ අපට නැතුව ගියා. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි,  යුෙරෝපීය රටවලට මාළු 
අපනයන කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ 
දුන්නා. අද ෙම් වාර්තා ඉදිරිපත් වීමත් එක්ක අපට විශාල සහනයක් 
ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන බවට මට කිසිදු සැකයක් නැහැ ගරු 
කථානායකතුමනි.  මම ෙම් ෙවලාෙව් නවක මන්තීවරෙයක් 
විධියට කියන්න කැමැතියි,  ගරු සභාෙව් වඩාත් අර්ථවත් විධියට 
ෙම් ෙවලාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් වඩාත් රටට හිතකරයි 
කියලා. ෙමොකද, ඡන්ද දිනන්න, එෙහම නැත්නම් හැඟිම් අවුස්සා 
ෙද්ශෙපේමය ගැන පටු ආකල්ප ජනතාව අතර පතුරුවන්න ෙම් 
පශ්නය පාවිච්චි කරනවා ෙවනුවට දැන්වත් ආපසු හැරී බලා ෙම් 
පශ්නය විසඳා ෙගන රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට සාමුහිකව 
අද යන්න හදන ගමන අර්ථවත් කරන්න ෙද්ශපාලනඥයන් 
ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් වඩාත්ම රටට හිතකරයි කියන එකයි මෙග් 
විශ්වාසය.  ගරු කථානායකතුමනි,  ධම්ම පදෙය් එන ගාථාවක් 
කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ධම්ම පදෙය් ෙම් ආකාරයට සඳහන් ෙවනවා: 

"සුදස්සං වජ්ජං අඤ්ෙඤසං -   අත්තෙනො පන දුද්දසං 

පෙරසං හි ෙසො වජ්ජානි      -  ඔපුණාති යථාභූසං 

අත්තෙනො පන ඡාෙදති        -    කලිංච කිතවා සෙඨො"  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි අර්ථය, "අනුන්ෙග් වරද තමන්ට 
ෙහොඳින් ෙපෙනනවා. ඒත් තමන්ෙග් වරද තමන්ට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. අනුන්ෙග් වැරදි ෙසොයන්නා ඒවා දහයියා ෙමන් ෙපොළා 
ෙපන්වනවා. හරියට කුල්ෙලන් ධාන්යවල ෙබොල් ඉවත් කර ෙගන 
ෙපන්වනවා වාෙග්. නිරුවතින් ඉන්න ලිහිණි වැද්දන් ෙකොළ 
අතුවලින් තමන්ෙග් නිරුවත වසා ගන්නවා වාෙග්, තමන් ළඟ 
වැරදි තිෙබන උදවිය තමන්ෙග් වැරදි නැමැති නිරුවත පුංචි පුංචි 
ෙකොළ අතුවලින් වසා ගන්න උත්සාහ කරනවා" යන්නයි. හැබැයි, 
පුංචි  පුංචි ෙකොළ කෑලි එල්ලා ෙගන තමන්ෙග් නිරුවත වසා ගන්න 
හැදුවාට ඒ අය ඉන්ෙන් නිරුවතින් කියන එක බලා ෙගන ඉන්න 
කිසිෙවකුට අපැහැදිලි නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා බෑන් කී මූන් 
මහ ෙල්කම්වරයාට එෙරහිව උපවාස කරපු ෙකෙනකු හැටියට 
එතුමා ලිහිණි වැද්දන් වාෙග් නිරුවතින් හිටියාට මට කනගාටුවක් 
නැහැ. හැබැයි, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ඉන්න සමෙය් 
මම ගරු කරපු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන වැනි ෙජ්යෂ්ඨ නායකයන්, දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව් නැතත් එදා බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්වරයාට 
එතුමා කර ෙගන යන කියා මාර්ගයට ස්තුති කරලා ලිපියක් යවා 
ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් ෙකොටස්කාරෙයක් බවට පත් වුණු 
මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා වාෙග් අය ලිහිණි වැද්දන් ෙවච්ච 
එක ගැන මට කනගාටුවක් තිෙබනවා. නිරුවතින් ඉඳෙගන 
තමන්ෙග් වැරදි වහ ගන්න, තමන්ෙගන් ෙවච්ච අඩු පාඩු වහ 
ගන්න ෙකොළ කෑලි තමන්ෙග් වෙට් එල්ලා ගන්න උත්සාහ කරන 
එක ගැන මට කනගාටුවක් තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලය ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වාර්තාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් 
කරලා තිෙබන කාරණයක්  මා ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාර්තාෙව් 20වන ෙඡ්දෙය් පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා, "ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ෙග් 
එකඟත්වය ලබා ෙගන ඉහත කී පියවර කියාත්මක කිරීම සඳහා 
අවශ්ය උපෙදස් සහ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම සඳහා මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හා අදාළ විෙශේෂ කාර්ය පටිපාටි බලපත 
හිමියන් දිරිමත් කිරීමට කැමැත්ෙතමු" කියලා. එෙහම නම් ගරු 

කථානායකතුමනි, "ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර, ඔවුන්ෙග් 
එකඟත්වය ලබා ෙගන" කියන ෙම් වචන කීපෙයන් පැහැදිලියි අපි 
ඇති කරන්න යන යාන්තණය කිසිදු විධියකින් කාෙගවත් 
බලහත්කාරකමකින් ඇති කරන යාන්තණයක් ෙනොවන බව. ෙම්ක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙප් ලංකාෙව් රජය එකඟ වන, අපි කැමැති වන, 
අපි අනුමත කරන යාන්තණයක් කියන එක ඕනෑම පුංචි 
ළමෙයකුට, හෙය් පන්තිෙය් ළමෙයකුට වුණත් ෙම් ෙඡ්දෙයන් 
පැහැදිලියි.ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, තිබුණු තත්ත්වය දිහා 
බැලුවාම, අෙප් රටට එල්ල වී තිබුණු අභිෙයෝග දිහා බැලුවාම ෙම් 
ඇති වුණු තත්ත්වය රටට ඉතාම වාසි සහගත තත්ත්වයක් කියන 
එකයි, මට පකාශ කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි, රටක් හැටියට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කටයුතු 
කරන්න ෙම් ගරු සභාෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට කටයුතු 
කරන අපට වගකීමක් තිෙබනවාය කියන කාරණය. රටක් හැටියට 
එකතු ෙවන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා. රටක් හැටියට රෙට් 
අනාගත පරපුර ගැන, දරුවන් ගැන -අෙප් පටු ආකල්පවලින් 
බැහැර ෙවලා, පටු කියා මාර්ගවලින් බැහැර ෙවලා- කටයුතු 
කරන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට එක ෙදයක් ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා.  ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ වාඩි වුණු පළමු වැනි දවෙසේම 
මම දැක්කා, කථානායකවරයා පත් කර, ඉන් පසුව විපක්ෂ 
නායකවරයා පත් කළාට පසුව ඇතැම් උදවිය විපක්ෂ නායක 
තනතුරට පත් වුණු පුද්ගලයා සම්බන්ධව ෙම් රෙට් විවිධ මති 
මතාන්තර පතුරුවා ජාතිවාදය අවුස්සලා පිදුරු ගහක එල්ෙලන්න 
හදපු ආකාරය. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින්ම මෙග් කථාව අවසාන 

කරනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ කරන්න ගිය ෙද් පිළිගත්ෙත් නැහැ 
කියා මා හිතනවා.  

 
ඊළඟට, සීපා ගිවිසුමක් ගැන කථා කළා; මහා ෙඝෝෂාවක් කළා. 

අපි දැක්කා, බැනර් අර ෙගන පාරට බහිනවා. මම හිතනවා ඒකත් 
නිෂ්පභ ෙවලා ගියා කියලා. ඊළඟට, අරයත් එක්ක නැඟිටිමු; 
ෙමයාත් එක්ක නැඟිටිමු  කිව්වා. නමුත් ඒවාත් ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඒ තරම් සැලකිල්ලට ගත්තාය කියා අප දැක්ෙක් නැහැ. දැන් තමන් 
හරියට කියවලාවත් නැති, වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා 
හරියට දන්ෙන්වත් නැති -දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් දී ඒ ගැන පශ්න 
කරන විධිෙයන්ම අපට ඒක ෙපෙනනවා- කාරණයක් ගැන පුළුල්ව 
හිතන්ෙන් නැතුව පටු විධියට කල්පනා කරලා, ජාතිවාදය 
අවුස්සමින් ෙම් රෙට් නැවත ෙබොරු ෙද්ශෙපේමයක් ඇති කරමින් 
රට වැරදි මඟකට ෙයොමු කරන්න, රෙට් ජනතාවෙග් මතය වැරදි 
මඟකට ෙයොමු කරන්න උත්සාහ කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මම කථාව අවසාන කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
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ෙම් තැනට රට ෙගෙනන්න කියා කළ ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට සහ එම නිෙයෝජිත 
පිරිසටත් ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඊළඟට, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා. 

  
[ .ப. 10.19] 

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஐ.நா. சைபத் 

தீர்மானத்ைத ம் ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ஆைணயாளர  
விசாரைண அறிக்ைகைய ம் உடலகம, பரணகம ஆைணக் 
கு க்களின் அறிக்ைககைள ம் இவ்வைவயில் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்கள் சமர்ப்பித் ள்ளைத நான் வரேவற்கிேறன். 
உடலகம, பரணகம ஆைணக்கு க்களின் அறிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் நான் ெபாி ம் காிசைன ெகாள்ளப்ேபாவதில்ைல. 
இவ்விரண்  ஆைணக்கு க்க ம் ெசயற்பட்டவிதம் 
ெதாடர்பில் உள் ர், சர்வேதச மனித உாிைம ஆர்வலர்கள், 
அைமப் க்கள் உட்பட எம  கட்சியின ம் ேசர்ந்  மிக ம் 
பார ரமான விமர்சனங்கைள ன்ைவத்தி ந்ேதாம். 

ன்ைனய அரசாங்க ம் தற்ேபா  நல்லாட்சி என்  ெசால்லப் 
ப கின்ற அரசாங்க ம் இவ்வாறான ஆைணக்கு க்களின் 
அறிக்ைககளின் உள்ளடக்கத்தில் ெசல்வாக்குச் ெச த்தி, தாம் 
எதிர்ேநாக்கும் சர்வேதச சவால்கைள ெவற்றிெகாள்ள 
அவற்ைற உபகரணங்களாகப் பயன்ப த்தி ள்ளன. உதாரண 
மாக, கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்கத் க்கான 
ஆைணக்கு வின் (LLRC) அறிக்ைகைய ன்ைனய 
அரசாங்கம் எவ்வா  தனக்ேகற்றவா  சர்வேதச மட்டத்தில் 
பயன்ப த்திய  என்ப  நாம் அைனவ ம் அறிந்தேத. 
ெப ம்பா ம் இந்த அறிக்ைககள் ெபாய்கூ ம் தன்ைமையக் 
ெகாண்டைவ. உதாரணமாக, பரணகம அறிக்ைகயில், 
" த்தத்தின் இ தி 12 மணித்தியாலங்களில் இடம்ெபற்ற 
சிவி யன் ப ெகாைலக க்கு வி தைலப் கேள காரணம்" 
என்  ெசால்வ  ஓர் அப்பட்டமான ெபாய்! அேதேவைள, சில 

ன்ேனற்றகரமான விடயங்கைள இவ்வறிக்ைககள் 
உள்ளடக்கி, சர்வேதசத்ைத தி ப்திப்ப த்த யற்சிப்ப ம் 
அதன் பின்னர், அவற்ைறக் கிடப்பில் ேபா வ ம் 
வழைமயாகிவிட்ட . ஆகேவ, இந்த அறிக்ைககளின் கள் 
ெதாடர்பில் ெபாி ம் அலட் க்ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல 
என்ேற நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில், ஐ.நா. மனித 
உாிைமகள் ஆைணயாளாின் விசாரைண அறிக்ைக கள் 

க்கிய மானைவ. இவ்வறிக்ைக ஒ  ைமயான 
அறிக்ைகயாகக் ெகாள்ளப்பட யாவிட்டா ம், நீதி 
விசாரைணக்கான நீண்ட பாைதயில் ஒ  க்கிய இடத்ைத 
இவ்வறிக்ைக வகிக்கும் என எம  மக்கள் நம் கின்றனர். 
எம்ைமப் ெபா த்தவைரயில், "உள்ளகப் ெபாறி ைறயால் 
நீதியான விசாரைண நைடெபற யா " என்ற 
அறிக்ைகயின்  க்கியமான . அத்ேதா , குற்றவியல் 
நீதிமன்ற விசாரைண ஒன்  நைடெபறேவண் ம் என்  
அறிக்ைக வ த் வ ம் க்கியமான . ஆகேவ, 
உண்ைமகூறல் ெசயன் ைற மட் ம் ேபாதா . நீதிச் 
ெசயன் ைற ம் ேதைவ என்ப  இதன் லம் லனாகின்ற . 
ெவ மேன இலங்ைகயின் நீதித் ைறயி ள்ள 

குைறபா களால் உள்ளகப் ெபாறி ைறைய நம்ப யா  
என்பைதவிட, இலங்ைகயில் ஒ  நீதியான விசாரைணைய 

ன்ென ப்பதற்கான அரசியல் வி ப்  எந்தெவா  
அரசாங்கத்திற்கும் இ ந்ததில்ைல என்பேத உண்ைமயான 
தாகும். அ  இந்த அரசாங்கத்திற்கும் ெபா ந் ம். உள்ளகப் 
ெபாறி ைறயால் நீதியான விசாரைண நைடெபற யா  
என்ற க்கு வந்த ஐ.நா. மனித உாிைம ஆைணயாளர  
அறிக்ைக, ைமயான சர்வேதச குற்றவியல் நீதிமன்ற 
விசாரைணையப் பாிந் ைரக்கவில்ைல என்ப  எமக்கு 
ஏமாற்றத்ைதத் த வதாக இ ந்த . இ  ெதாடர்பில் 
29.09.2015 அன்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பில் அங்கம் 
வகிக்கும் 4 கட்சிகள் உட்பட, தமிழ் அரசியல் கட்சிகள், 40 
சிவில், ச க அைமப் க்கள் மற் ம் ெதாழிற் சங்கங்கள் 
வி த்த கூட்டறிக்ைகயில் குறிப்பிட்டவா , மனித உாிைமகள் 
ஆைணயாளரால் விதந் ைரக்கப்பட்ட கலப் ப் 
ெபாறி ைறைய நாம் க த்தளவில் நிராகாிக்கவில்ைல. 
மாறாக, அைதப் பாிசீ க்க தமிழ்ச் ச கம் தயாராகேவ 
இ க்கின்ற .  

ஆனால், ஒ  கலப் ப் ெபாறி ைறயில் அதன் உள்ளக 
அங்கேம மீ யர்வானதாக இ க்குமானால் அக்கலப்  
ெபாறி ைறக்கும் உள்ளகப் ெபாறி ைறக்கும் எந்தெவா  
வித்தியாச ம் இ க்க யாெதன்பதில் நாம் ெதளிவாக 
உள்ேளாம். ஆகேவ, ஐக்கிய நா கள் தீர்மானத்தில் 
ெசால்லப்பட் ள்ளவா  ெவ மேன சர்வேதச நீதிபதிகள், 
வழக்குத் ெதா நர்கள் இ ப்ப  மட் ம் ேபாதா . அவர்கள் 
ெப ம்பான்ைமயினராக அந்தப் ெபாறி ைறயில் இ க்க 
ேவண் ம். கலப் ப் ெபாறி ைறயில் சர்வேதச பங்களிப்  
மீ யர்வானதாக இ க்க ேவண் ம். ெலபனான், 
சியரா ேயான், கிழக்குத் தீேமார் ேபான்ற நா களில் 
இத்தைகய கலப் ப் ெபாறி ைறேய உ வாக்கப்பட்ட . 
சர்வேதசத்தின் பங்கு மீ யர்வாக இல்லாத ெபாறி ைறைய 
தமிழ் மக்கள் ஏற் க்ெகாள்ளமாட்டார்கள் என்பைத 
இவ்விடத்தில் உ தியாகப் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவ தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட பின்னர், தீா்மானத்ைதப் பற்றி அரசாங்கம் 
ேபசிவ ம் விடயங்கள் இவர்க க்கும் ந்திய 
அரசாங்கத்திற்கும் ெபாிய வித்தியாசம் இல்ைலெயன்பைதக் 
ேகா ட் க் காட் கின்றன. தீாமானத்ைதத் தமக்குக் கிைடத்த 
ெவற்றியாக ெவற்றிவாதம் ேபசுகின்றனர். தீர்மானத்தில் 
சர்வேதச நீதிபதிகள், வழக்குத் ெதா நர்கள் இ க்கேவண்  
ெமன்ற வாசகத்ைதத் திட்டமிட் ச் சிங்கள மக்களிடமி ந்  
மைறக்கின்றனர். ேதைவெயன்றால் சர்வேதச நி ணத் வ 
உதவிையப் ெபற்  ைமயாக உள்ளகப் ெபாறி ைறேய 
உ வாக்கப்ப ெமன்  ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம் ெவளிநாட்  
அைமச்ச ம் கூ கின்றனர். 'கபினட்' அந்தஸ் ள்ள பல 
அைமச்சர்க ம் பைடயின க்ெகதிராக எந்தெவா  நீதிமன்ற 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படமாட்டா  என்கின்றனர். ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் பகுதியாக இ ந் ெகாண்ேட தீர்மானத்திற்கு 
எதிரான பிரசாரத்தில் பங்ெக க்க ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள அக்கட்சியின் தைலவரான 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் அ மதித்  
வ கின்றார். சிங்கள மக்களிடம் தீர்மானத்தின் உள்ளடக்கம் 
ெதாடர்பிலான உண்ைமையக்கூட எ த் ச் ெசால்லாமல் 
ெபாய் ெசால்கின்ற இந்த அரசாங்கம், உண்ைமைய ம் 
நீதிைய ம் ெபற் த்த ெமன்  தமிழ் மக்கள் எவ்வா  
நம் வ ? இவற்ைறெயல்லாம் சிங்கள மக்களின் எதிர்ப்ைபத் 
தவிர்ப்பதற்காகச் ெசய் ம் இராஜதந்திரம் என்பைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்ளமாட்ேடன். அ  சிங்கள மக்கைள 
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ஏமாற் வதாகேவ அைம ம். கடந்தகால வரலா  எமக்கு 
ஒன்ைறத் ெதளிவாகச் ெசால் வந் ள்ள . சிங்கள 
அரசாங்கத்தினர் ெவ மேன தமிழர்கைள மட் மல்லாமல் 
சிங்களவர்கைள ம் ேசர்த் த்தான் ஏமாற்றி வந் ள்ளனர். இ  
ெதாடர்ந்தால்  நிச்சயமாக நல் ணக்கம் ஏற்படப்ேபாவதில்ைல 
என்  கூறி, நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සාකච්ඡා ෙවන කාරණය අෙප් 

රටට ඉතාම වැදගත්. අෙප් රෙට් අනාගත දිශානතිය යා යුත්ෙත් 
කුමන දිශාවකටද කියා තීන්දු කිරීෙම් බලාධිකාරය ලැබිලා තිෙබන 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි ෙම් විවාදයට අද සහභාගි 
ෙවන්ෙන් ඉතාමත් සද්භාවෙයන්. විෙශේෂෙයන් සිංහල, ෙදමළ 
ජනතාව අතර සෙහෝදරත්වය, මිතත්වය වර්ධනය කරමින් අෙප් 
රට මුහුණ පා තිෙබන පශ්නවලින් අපි ෙකොෙහොමද  මිෙදන්ෙන් 
කියන කාරණය සාකච්ඡා කරන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම 
මහජන නිෙයෝජිතවරු ජාතීන් අතර මිතත්වය, සෙහෝදරත්වය ඇති 
කර ගන්න ෙම් විවාදය උපෙයෝගී කර ගනියි කියා හිතනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකෝධය, ෛවරය, ඊර්ෂ්යාව, ෙද්ශපාලන කුහකකම 
මත ජාතීන් අතර විරසකභාවය, ෛවරය ඇති ෙනොකරන 
ආකාරයට ෙම් විවාදය පවත්වයි කියා ගරු කථානායකතුමනි, මම 
හිතනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජිනීවා ෙයෝජනාවත් සමඟ රෙට් 
ස්වාධිපත්ය පිළිබඳව හුඟක් අය කථා කළා.  විෙද්ශීය යාන්තණය 
හරහා අෙප් රෙට් ස්වාධිපත්ය විෙද්ශීය ආධිපත්ය විසින් ගිල ගත්තද, 
යට කර ගත්තද අෙප් ස්වාධීනත්වයට බලපෑමක් ඇති වුණා ද 
කියන කාරණා මාධ්යෙය් කථා කළා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, ෙලෝකෙය් පූර්ණ ස්වාධිපත්ය තිෙබන රටක් නැහැ කියා. 
1940 ගණන්වල එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය නිර්මාණය වුණාට 
පස්ෙසේ  පූර්ණ ස්වාධිපත්ය තිෙබන රාජ්යයක් ෙලෝකෙය් අදටත් 
නැහැ. අපි 1955 එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සාමාජිකත්වය 
ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ෙද්ශීය නීතියට උඩින් ජාත්යන්තර 
නීතියක් අපට කියාත්මකයි. ඒ නීතියට ඉන්දියාව යටත්. ඒ නීතියට 
ඇෙමරිකාව යටත්. ඒ නීතියට රුසියාව යටත්. ඒ නීතියට චීනය 
යටත්. ඒක නිසා ෙම් ස්වාධිපත්ය තුළ කටයුතු කිරීම පිළිබඳ 
කාරණය අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ යම් කුකුසක් -කුතුහලයක්- ඇති 
කර තිෙබනවා. පක්ෂ නායක රැස්වීම්වලදී ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් 
මාසයක් තිස්ෙසේ විපක්ෂෙයන් ඉල්ලුවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාටත් මතක ඇති. එෙහම ඉල්ලුෙව්, ෙම් දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂ නායකතුමා ෙනොෙවයි.  

අෙනකුත් උදවිය ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් ඉල්ලුවා; මාසයක් 
තිස්ෙසේ ඉල්ලුවා. අපි ගිය සතිෙය් කිව්වා විවාදය ෙදන්නම් කියලා. 
හැබැයි, ඒ වන විට ෙමොකක්ද පතිචාරය? "අපට විවාදය එපා" 
කිව්වා. "අපට විවාදය එපා" කියලා විපක්ෂෙය් ඒ උද්ෙඝෝෂණය 
කරන මන්තීවරුන් කියන විට, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, 
"නැහැ, අපි විවාදය ෙදන්නම්. අපි ෙම්ක විවාදයට ගන්නම්" 
කියලා. ෙමොකද, රෙට් ජනතාවට ෙම් පිළිබඳව ගැටලුවක්, සැකයක් 
තිෙබනවා නම් එය නිරාකරණය කර දීමට, පැහැදිලි කර දීමට 

ආණ්ඩුවක් විධියට තිෙබන අෙප් වගකීම, අපි බාර ගන්නවා. ඒ 
වගකීම භාර ගැනීමක් විධියට තමයි, අපි ෙම් විවාදය අපි විසින්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් "ජිනීවා" කියන 
පශ්නය පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු ෙගෝනි බිල්ෙලක්. එෙහම 
නැත්නම් "ජිනීවා" කියන්ෙන් විදුලි පුටුවක්. ඒ සඳහා එක එක අර්ථ 
නිරූපණ ඉදිරිපත් වුණා. අෙප් රට සම්බන්ධෙයන් ෙම් ජිනීවා 
මැදිහත්වීම් පටන් ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? කවුද ෙම්ක පටන් 
ගත්ෙත්? ගරු කථානායකතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා 1989 ෙදසැම්බර් 04ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
එවකට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද රජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පකාශයකට. එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා රතු කුරුස හමුදාවට 
ලංකාවට එන්න අවසර දීම ගැන ස්තුති කරනවා. රතු කුරුසයට 
ලංකාවට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ පවත්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව කථානායකතුමාට, ආණ්ඩුවට ස්තුති කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ආණ්ඩුවට ස්තුති 
කළා. එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ෙමෙසේ පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. I quote: 

" 'United Nations Working Group on Enforced and Involuntary 
Disappearances and Amnesty International '  කියන ආයතනවලටත් 
ලංකාවට එන්න අවසර ෙදන ෙලස අපි ඉල්ලුවා." 

ඒක තමයි එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ස්ථාවරය. 1990 
ඔක්ෙතෝබර් 25ෙවනි දා එතුමා ඒක නැවතත් සිහිපත් කරනවා, 
"ෙම් ජාත්යන්තර ආයතනවලට එන්න ෙදන්න. අෙප් රෙට් 
අභ්යන්තරෙය් වුණු ෙද්වල් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න" කියලා. එෙහම කියූ නායකෙයක් ෙම් රට පාලනය කරන 
කාලෙය් ෙම් රෙට් යම් කිසි පශ්නයක් තිබුණා, අපි කාෙග්ත් 
අවාසනාවට. ඒ පශ්නය තිබුණු නිසා ජාත්යන්තරයට මැදිහත් 
වන්නට සිද්ධ වුණා. අපි කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඕනෑම රටක 
විවිධ ජාතීන් ජීවත් වන විට, ඒ රෙට් මහ ජාතියත් සුළු ජාතියකුත් 
අතර ගැටුමක් ඇති වුණාම ඒ පිළිබඳව නීති රීති තිෙබනවා, 
ජාත්යන්තර නීතිෙය්. ඒ පිළිබඳව ෙලෝකයා අවදිෙයන් බලාෙගන 
ඉන්නවා. මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී මැදිහත් ෙවනවා. 
ඒවාට ජාත්යන්තර සංවිධාන තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලය තිෙබන්ෙන්. ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම්වාට මැදිහත් වුණා. 
මැදිහත් වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සම්බන්ධව අෙප් රජයත් 
සමඟ, -හිටපු රජයත්, ආණ්ඩුවත් සමඟ- ගනුෙදනු කළා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙමතැනදී මම විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  "පසු ගිය දවස්වල හිටපු 
ආණ්ඩුව ෙද්ශෙපේමීයි. දැන් තිෙබන ආණ්ඩුව ෙද්ශෙදෝහීයි. ෙම් රට 
පාවාදීම කරන්ෙන් UNP එක පමුඛ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව." කියන මතය ෙම් රෙට් 
නරුමවාදී ෙද්ශපාලනඥයන් කිහිප ෙදෙනක් හදා ෙගන යනවා. 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ අයිතිය අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට දීලා තිෙබනවා. 
ඒ අය සුදු වෑන්වලින් උස්සන්ෙන් නැහැ; මරන්ෙන් නැහැ; ෙවඩි 
තියන්ෙන් නැහැ; ෙගනියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපටත් 
ෙපෞරුෂයක්, ආත්ම ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් ඇත්ත නැත්ත 
ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා රෙට් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
හයිය අපට තිෙබනවා. ඒ ශක්තිය ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා "විවාදය එපා" කියන ෙකොට, අපි 
කිව්ෙව් "නැහැ, ගන්න" කියලා. අපි ෙම් විවාදය බෙලන් දුන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ෙම් විවාදය විපක්ෂය ඉල්ලලා ගත්ත එකක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි විවාදය බෙලන් දුන්ෙන්. අපි විවාද 
කරමු. අපට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් ඒවාත් ෙගන එන්න. 
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අපි සූදානම් ඒවාට මුහුණ ෙදන්න. හැබැයි, අපි එකක් මතක තබා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ තමයි  අපි යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය. අපට යථාර්ථෙයන් පැනලා යන්න බැහැ. දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුවට පාවාදීම් ෙචෝදනා කරන හිටපු ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ? 
ඒක ගැන තමයි රෙට් ජනතාව වැඩිෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ 
යුත්ෙත්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර නීතිෙය් ෙරෝම පඥප්තිය 
ගැන කලිනුත් ෙම් සභාෙව් සඳහන් කළා.  සාමාජික රටක් විධියට 
ෙරෝම පඥප්තිය අත්සන් කිරීම 2003 වසෙර්දී ශී ලංකාව 
පතික්ෙෂේප කළා. ඒ, එවකට හිටපු අෙප් අගමැතිතුමා -වර්තමාන 
අගමැතිතුමා- වන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ඉන්දියාව එයට අත්සන් කිරීම පතික්ෙෂේප කළා. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය එයට අත්සන් කිරීම පතික්ෙෂේප කළා. ඒ ඒ 
රටවල යම් යම් ගැටුම් තිබුණු නිසා ඒ ආකාරෙයන් කළා. අෙප් 
රෙට් යුද්ධය පැවැති සමෙය් සිදු වුණු සමහර ෙද්වල් පිළිබඳව අෙප් 
රටට විරුද්ධව සෘජු ෙලස ජාත්යන්තර අපරාධ අධිකරණයට ෙගන 
යන්න නීති ෙනොමැති බව ජාත්යන්තර සංවිධාන, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය දැන ෙගන තිෙබනවා. නමුත්, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය දන්නවා, ෙරෝම පඥප්තිෙය් 12(3) වගන්තිය 
අනුව, "යම් කිසි රටක් ෙරෝම පඥප්තියට පාර්ශ්වකරුෙවක් 
ෙනොවුණත්, ඒ රට තමන්ෙග් රෙට් වුණු බරපතළ මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝණය කිරීම් පිළිබඳ වැරැදි තිෙබනවා නම්, ඒවා පිළිබඳව 
ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ පවත්වන්න අවසර දුන්ෙනොත් ඒ රට 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වන්න බලය තිෙබනවා" කියලා. ඒ 
කියාදාමය ෙමතැන කියාත්මක වුණා. එය හරිද, වැරැදිද කියන 
කාරණය ගැන මම විෙව්චනය කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කියාදාමය තුළ අපි ජාත්යන්තරයට හුඟක් අභිෙයෝග කළා. අෙප් 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට කිව්වා, “You 
mind your own business; we can look after our business” 
කියලා. එය ෙකොයි තරම් ශක්තිමත් වීර කියාවක්ද, නැද්ද කියලා 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මම දන්නවා ජාත්යන්තරය 
ඒවාට පතිචාර දක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

ලිබියාෙව් ගඩාෆිත් 2007 දී ඇෙමරිකාෙව් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ගිහිල්ලා කියලා ආවා, "උඹලා ෙලෝක 
ෙපොලිස්කාරෙයෝ ෙවන්න යන්න එපා, උඹලාට තිෙබන්ෙන්ත් අපට 
තිෙබන සම අයිතියම තමයි" කියලා. හැබැයි ගඩාෆිෙග් රටට 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒක හරිද වැරදිද 
කියන එක ගැන කථා කරන්න මට වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන ෙවන්න 
ඕනෑ ෙද් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙලෝකෙය් හැටි. ෙලෝකෙය් 
කියාත්මක වන ආකාරය තමයි එදා සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
සිද්ධ වන කාලෙය් ෙම් බුද්ධිමත් ෙද්ශෙපේමී ආණ්ඩුව,-[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 

වනචාරී ෙවන්න එපා. වැදගත් ෙවන්න. වනචාරී ෙවන්න එපා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගෝතිකවාදයට ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අපි ඒ ෙගෝතිකවාදෙයන් ෙගොඩ අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක යහ පාලනය යටෙත් පජාතන්තවාදය තිෙබන 
රටක්. [බාධා කිරීමක්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! Let the Hon. Minister speak.  

Hon.Vasudeva Nanayakkara, please sit down. Do not 
disturb him. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විවාදය එපා කිව්ව උදවිය. දැන් කෑ 

ගහන්න එපා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීමක්] Do not disturb, Hon. Member. ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ලැබුණාම කථා කරන්න. Go ahead, Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජාත්යන්තර රටවලට අභිෙයෝග 

කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි කාට හරි අභිෙයෝග කරනවා නම්, 
අපි අෙප් තරම දැනෙගන, ඒවා මැඩපවත්වාගන්න පුළුවන් වන 
විධියට අෙප් ශක්තිය ෙපන්වන්න පුළුවන් නම්, ඒ හයිය තිෙබනවා 
නම් ඒවා කළාට කමක් නැහැ. ඒ ගැන මෙග් පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් අද ෙචෝදනා කරන පක්ෂ, එදා හිටපු 
ආණ්ඩුව, මන්තීවරු, ඇමතිවරු නන්දිකඩාල්වල යුද්ධය කළ 
ෙසොල්දාදුවා ෙකොළඹට එන්න කලින් ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. 
බෑන් කී මූන් පැය 48ක් ඇතුළත ලංකාවට ඇවිල්ලා Joint 
Statement කියලා ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඇයි ආෙව්? ඒ අයටත් 
යම් කිසි ෙදයක් පිරිමසා ගන්න තිබුණා. ලංකාවට ආවා. Joint 
Statement එක අත්සන් කළා. අපි ෙම්ක ෙහොයා ගත්තාට පස්ෙසේ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එතෙකොට ෙමොකද කිව්ෙව්? 
අපට හිනා වුණා. "ඕක ෙමොකක්ද, ජාත්යන්තර නායකෙයක් 
රටකට ගියාම ඒකාබද්ධ පකාශයක් අත්සන් කරනවා, ඕක 
පත්තෙර්ට දාන එකක්, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් වටිනාකම" කියලා එදා 
හෑල්ලුවට ලක් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 2009 මැයි 23වන 
දින අත්සන් කරන ලද ෙම් Joint Statement එක මම සභාගත* 
කරනවා. 

ෙම් ගිවිසුෙම් අවසාන වගන්තිය ගැන මම කලිනුත් කිව්වා, 
which states, I quote: 

“Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion 
and protection of human rights in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka’s international obligations. The 
Secretary General underlined the importance of an accountability 
process for addressing violations of international humanitarian and 
human rights law. The Government will take measures to address 
those grievances.” 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොදන්වා, ඒ 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් හිටපු කිසි ෙකෙනකුට ෙනොදන්වා, ෙම් රෙට් 
අගාමාත්යවරයාවත් දන්ෙන් නැතිව එදා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කළා. 

අද ෙම් පිළිබඳව සැකයක් මතු කළා. මම සූදානම් ඒ  සැකය 
දුරු කරන්න. ෙමහි බලපෑම කුමක්ද ගරු කථානායකතුමනි? 
Terms of Reference යටෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් විධියට උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන 
ෙකොමිසම - LLRC - පත් කරලා, ජාත්යන්තර වශෙයන් බෑන් කී  
මූන් මහත්මයාට බලය දුන්නා කමිටුවක් පත් කරන්න. Panel of 
Experts  - දරුස්මාන් ෙකොමිටිය - පත් කෙළේ ඒ යටෙත්. ඒ  Terms 
of Reference එෙක් කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැතිනම් කියන ෙද් අහගන්න. I quote: 

“In the Joint Statement of the Secretary-General and the President of 
Sri Lanka issued at the conclusion of the Secretary-General’s visit in 
the country on  23 May 2009, the Secretary-General underlined the 
importance of an accountability process to address allegations of  
violations of international humanitarian and human rights law 
committed during  military operations between the Government of 
Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam....” 

 

This is the mandate.  ෙම්  mandate එක යටෙත් බෑන් කී 
මූන් මහත්මයා දරුස්මාන් මහත්මයාට බලයක් දුන්නා. Panel of 
Experts එකක් දැම්මා. ඒ උදවිය වාර්තාවක් හැදුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමු වතාවට ඒ හැදූ වාර්තාෙවන්  
කියනවා,  සාමාන්ය පුරවැසියන් 40,000ක් ඝාතනයට ලක් වුණා 
කියලා. ඒ වාර්තාෙව් කියනවා, ඉස්පිරිතාලවලට උඩින් ෙෂල් ෙවඩි 
දැම්මා කියලා. ඒ වාර්තාෙව් කියනවා, සුදු ෙකොඩි ෙගෙනන අයට 
ෙවඩි තියන්ෙන් නැහැ, මරන්ෙන් නැහැ කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා 
කියලා. -ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපති, ආරක්ෂක ෙල්කම් ඇතුළු අෙනකුත් 
අයෙග් නම් තිෙබනවා- හැබැයි, එනෙකොට මරලා දැම්මාය 
කියනවා. එවකට පැවැති ආණ්ඩුව විසින් ෙම් සියල්ල ෙම් 
තත්ත්වයට ෙගනාවා. ගරු කථානායකතුමනි,  දරුස්මාන්ෙග් ෙම් 
වාර්තාව 2011 අෙපේල් මාසෙය් 28 වැනි දා එළි දකින්නට නියමිත 
ෙවලා තිබුණා. දරුස්මාන්ෙග් වාර්තාව ගැන  පශ්න කරන්න අපට 
ඒ ෙව්ලාෙව් අයිතියක් තිබුෙණ් නැහැ, එය ඒ ආණ්ඩුව භාර ගත්ත 
වගකීමක් නිසා. හැබැයි,  දරුස්මාන්ෙග් වාර්තාෙව් ඒ කරුණු 
මතම, ඍජු ෙලස ජාත්යන්තර අධිකරණෙය් නඩු පවරන්නට 
සූදානමක් තිෙබනවාය කියන කාරණය සම්බන්ධව මම, 2011 
අෙපේල් මාසෙය් 25 වැනි දා ජාත්යන්තර නීතිය පිළිබඳව පැහැදිලි 
කිරීමක් කරලා, බෑන් කී මූන් මහත්මයාට ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ ලිපිය මාධ්යෙය් පළ වුණා. ඒ පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය මාධ්යයට උත්තර දුන්නා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
අනුව එදා පැවැති තත්ත්වය යම්තාක් තත්ත්වයකට සමනය වුණා. 
මම ඒ ලිපිය, 2011 අෙපේල් 25 වන දින දරන ලිපිය හැන්සාඩ්* ගත 
කරනවා.  

එදා අෙප් රෙට් සිටිය විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා තමයි 
මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමා ෙම් දවස්වල රට වෙට් රැස්වීම් තිය තියා, රෙට් ජාතික 
සමගියට බාධා වන ආකාරයට ජාතිවාදය අවුස්සමින් විශාල 

මතයක්, ෛවරයක් වපුරමින් යනවා. හැබැයි, මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්වලා ෙදනවා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම් බැන් කී මූන් මැතිතුමාට 
ෙමොකක්ද ලිව්ෙව් කියලා. බැන් කී මූන් මැතිතුමාට මහාචාර්ය 
ජී.එල්. පීරිස්  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමොනවාද ලිව්ෙව්? 
ෙමන්න ලියපු විධිය. “His Excellency President Mahinda 
Rajapaksa has directed me to convey his warm greetings and 
very good wishes for the success of all your endeavours.” 
කවදාද ෙම් ලියන්ෙන්?  ගරු කථානායකතුමනි, 2011 ෙපබරවාරි 
15වැනි දා  මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා  බෑන් කී මූන් 
මැතිතුමාට ලියනවා, "තමුන්නාන්ෙසේ අෙප් රට සම්බන්ධව ෙම් 
කරපු සියල්ල අතිසාර්ථකව ඉෂ්ට කිරීම පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මට නිෙයෝගයක් දුන්නා 
ඔබතුමාට ස්තුති කරන්න කියලා." ෙනොසෑෙහන්න ස්තුති කරන්න 
කියලා. මම ඒ ලිපිය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමනි,  යුද්ධය ඉවර ෙවලා දවස් හතරක් 
ඇතුළත ඒකාබද්ධ ගිවිසුම අත්සන් කරපු ආණ්ඩුව, යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා දවස් 7ක් යනෙකොට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපට ෙචෝදනාවක් ලැෙබයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, ෙචෝදනාවක් ලැෙබන්න කලින්, අපි 
ගිහිල්ලා ස්ෙවච්ඡාෙවන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, අෙප් රට 
සම්බන්ධව. ඒ ෙයෝජනාෙව් අෙප් ෙම් පඥප්ති සියල්ල බාර 
ගන්නවා කියලා ෙමන්න ෙමෙහමයි කියන්ෙන් ගරු 
කථානායකතුමනි. “Welcoming also the recent reassurance 
given by the President of Sri Lanka that he does not regard a 
military solution as a final solution, as well as his 
commitment to a political solution with implementation of 
the thirteenth amendment to bring about lasting peace and 
reconciliation in Sri Lanka,”  දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක වීම ෙහොඳද, නරක ද කියන එක අපි 
ෙවනම කථා කරමු. ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයා වශෙයන් දයාන් 
ජයතිලක මහත්මයා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා පළමුවන වතාවට ජාත්යන්තරයට 
සහතිකයක් ෙදනවා, ''මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙච්තනාවක්, බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා දිගු කාලීන සාමයක් 
ෙවනුෙවන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
කියාත්මක කරන්න, ඒක නිසා ලංකාවට සහාය ෙදන්න'' කියලා. 
ඒ ෙපොෙරොන්දුව මත ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත වුණා. අෙප් මහින්ද 
සමරසිංහ ඇමතිතුමා එදා ගිහිල්ලා ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගය 
අරෙගන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තා. අපි ගිහිල්ලා, අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, අපි 
ඡන්දය ඉල්ලලා, අපි සම්මත කර ගත්ත ෙයෝජනාවක්. ඒ 
ෙයෝජනාෙව් කරුණු කියාත්මක කළාද? කියාත්මක කෙළේ නැහැ. 

ඊට පසේසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා LLRC එක පත් කළා. 
එයින් නිර්ෙද්ශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. LLRC එක පත් 
කරපු එක ෙහොඳයි. ඒ ගැන හැම ශී ලාංකිකෙයක්ම සතුටු 
වන්න ඕනෑ. දිගු කාලීන සාමයක් ඇති කිරීමට, ජාතීන් අතර 
සමඟියක් ඇති කිරීමට, අනාගතෙය්දී ජාතිවාදී පශන් ඇති 
ෙනොවීමට, අනාගතෙය්දී ගැටුම් ඇති ෙනොවීමට ෙහොඳ නිර්ෙද්ශ 
ලබා දීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා LLRC එක පත් 
කරපු එක ෙහොඳයි.  බෑන් කී මූන් මහත්මයාෙග් ගිවිසුම 
තිබුණත් එකයි, නැතත් එකයි LLRC එක පත් කරපු එක 
ෙහොඳයි.  LLRC එක පත් කරලා ෙහොඳ නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන 

975 976 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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තිෙබනවා. ඒ ලබා ෙගන තිෙබන නිර්ෙද්ශත් ෙහොඳයි. ඒ 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරනවා කියලා එදා පැවැති ආණ්ඩුව භාර 
ගත්තා. ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙවනකල් ජාත්යන්තරය 
බලාෙගන හිටියා. 2012 අෙපේල් 3 වැනි දා වන විටත් LLRC 
එෙක් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොෙවන ෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ජාත්යන්තරය ආපසු ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ 
අවධානය ෙයොමු කිරීම හරහා 2012 අෙපේල් 3 වැනි දා ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ෙදවැනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
වුණා. ඒ ෙදවැනි ෙයෝජනාෙව් ඒ තරම් බරපතළබවක් මා නම් 
දකින්ෙන් නැහැ. ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ ෙයෝජනාෙව් හරය වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
ටික.  

“Taking note of the report of the Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission of Sri Lanka and its findings and recommendations, 
and acknowledging its possible contribution to the process of 
national reconciliation in Sri Lanka,” 

ලංකාෙව් ජන වාර්ගික සමඟිය ඇති කිරීම සඳහා LLRC 
වාර්තාෙව් තිෙබන  නි ර්ෙද්ශ ඒ ෙගොල්ලන් අනුමත කරනවා, ඒවා 
කියාත්මක කරන්න ලංකාව එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ඒක පූර්ණ 
කාලීනව ලංකාෙව් ස්වාධිපත්යය ඇතුළත කියාත්මක වුණු 
ෙකොමිසමක්, ඒ නිසා ඒ ෙයෝජනා, නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න 
කියලා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් උපෙද්ශකෙයෝ අපට කියන්න 
ඕනෑ නැහැ.  මමත් ඒක කියනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් 
කියන කවුරු වුණත්, ෙම් රටට ආදරය කරන, ෙම් රෙට් සමඟිය, 
යහ පැවැත්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන ඕනෑම ෙකෙනක් ෙම් LLRC 
එෙක් ෙයෝජනා ටික කියාත්මක කරන්න කියලා කියනවා. ඒ නිසා 
ඇෙමරිකාව ඒක කිව්වාට වැරැද්දක් නැහැ. ඒක මම කිව්වාට 
වැරැද්දක් නැහැ. ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරනවා ය කියලා 
භාරගත් ආණ්ඩුව ඒක හරියට කියාත්මක කෙළේ නැහැ. මම ඒ 
ෙයෝජනාවත් සභාගත* කරනවා ගරු කථානායකතුමනි.  

ඊට පස්ෙසේ ජාත්යන්තරය 2014 අෙපේල් 09වන කල් බලා 
සිටියා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 4ක් බලාෙගන සිටියා,    
ෙපොෙරොන්දු වූ එකඟතා ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන කල්; ෙම් රෙට් 
සාමය ඇති වන කල්. ෙම් රෙට් යුද්ධය නිම වුණාට සාමය ඇති 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න 
අයිතියක් තිබුෙණ් නැහැ. නිදහෙසේ කථා කරන්න, ලියන්න 
අයිතියක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මත 
පකාශ කළා නම් සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුස්ලිම් ද කියලා බලන්ෙන් 
නැතිව ඒ හැෙමෝටම හිරිහැර කළා; ෙවඩි තිබ්බා; සුදු වෑන්වලින් 
ඇවිත් පැහැරගත්තා; ජනමාධ්ය මර්දනය කළා; මාධ්යෙව්දින් 
ඝාතනය කළා. එදා අපි අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන කථා 
කරන ෙකොට අෙප් ෙගවල්වලටත් ඇවිල්ලා ෙවඩි තැබුවා. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් තිෙබන විට, ෙම් රෙට් ජනතාවට යන්න එන්න තැනක් 
නැති වන විට, තම දුක අ ෙඳෝනාව ගැන කියන්න තැනක් නැති වන 
විට, ජාති ෙභ්දෙය් පශ්නයක් නැතිව මිනිස්සු ගිහින් ජාත්යන්තරයට 
දුක කියනවා. ඒක ලංකාෙව් අද ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. එෙහම 
දුක කියන්න සිද්ධ ෙවන සංස්කෘතියක් මහින්ද රාජපක්ෂ ෙම් රෙට් 
ඇති කළා. 1989 දී එෙහම දුක කියන්න ජාත්යන්තරයට ගියා; 
2001 දීත් ගියා. තවත් අය දුක කියන්න ජාත්යන්තරයට ගියා. අදත් 
ඒ සංස්කෘතිෙය් ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි ජාත්යන්තර 
නීතියට තිෙබන බලය.  

අපි ගිහින් කරපු ඉල්ලීම් ඒ උදවිය සාකච්ඡාවට භාජන  කළාට 
පසුව තුන්වන ෙයෝජනාව ෙගනාවා. තුන්වන ෙයෝජනාෙව් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ තුන්වන 
ෙයෝජනාෙව් යුද්ධයට අදාළ  කරුණු හරි අවමයි. එහි තිෙබනවා, 
LLRC වාර්තාව කියාත්මක කරන්න, දිගු කාලීන සාමය 
ෙගෙනන්න කියලා. එහි තිෙබන අෙනක් ඒවා ෙමොනවාද? 
රතුපස්වල මිනිසුන් මැරුෙව් යුද්ධෙය් පතිඵලයක් විධියට ද? 
ඇන්ටනීට ෙවඩි තැබුෙව් යුද්ධෙය් පශ්නයක් නිසා ද? හිරෙගදර 
හිරකාරයන් මැරුෙව් යුද්ධෙය් පශ්නයක් නිසා ද? නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, යුද්ධෙයන් පසුවත් නීතියක් නැති අරාජික 
රාජ්යයක් ෙම් රෙට් පවතින විට, ඒකාධිපති කමයක් ෙම් රට තුළ 
ස්ථාපිත වන විට ෙලෝකය ඇහැ ඇර බලනවා; ෙලෝකය තීන්දු 
තීරණ ගන්නවා. ඒක වළක්වන්න කාටවත් බැහැ. එහි පතිඵලයක් 
විධියට තමයි ෙම් තුන්වන ෙයෝජනාව ආෙව්. ෙම් තුන්වන 
ෙයෝජනාෙව්දීත් ජාත්යන්තරය අෙප් රට සම්බන්ධව ෙදකට 
ෙබදුණා. ෙදවන ෙයෝජනාෙව්දීත් ෙබදුණා. එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානයවත් මානව හිමිකම් කවුන්සලයවත් ෙම් දක්වා 
කවදාවත් අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙබදී තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනා 
හරහා තමයි ෙබදුෙණ්. ඒ ෙබදුණු ෙලෝකය තමයි අපි පහු ගිය 
දවස්වල පළමු වතාවට ෙයෝජනාවක් මඟින් නැවතත් එකතු කෙළේ, 
ඒ රටවල් ඒකමතිකව යම්කිසි කාරණයක් ෙවනුෙවන් 
එකඟතාවකට ගන්න. අපි එහි ෙහොඳ නරකත් කථා කරමු. අපට ඒ 
ෙද් ඒ විධියට කරන්න පුළුවන්කම ලැබීම ජයගහණයක්ය  කියන 
කාරණය මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් යුද සමෙය් බෑන් කී මූන් 
මහත්මයාත් එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුෙම් ම "යුද්ධෙය් අවසාන 
භාගය" කියලා නිර්වචනයක් දුන්නා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
පවත්වන්න කමිටු පත් කළා. ඒ පත් කෙළේ ආණ්ඩුවයි; හිටපු 
ආණ්ඩුවයි. පරණගම මැතිතුමා පත් කෙළේත් එම ආණ්ඩුවයි. 
උදලාගම විනිශ්චයකාරතුමාව  පත් කෙළේත් එම ආණ්ඩුවයි. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට, අපට අධ්යයනය කරන්න ඒ වාර්තා ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම්වා 2006 වර්ෂෙය් ඉඳලා සඟවා ෙගන සිටියා. ෙම් 
2015 වර්ෂයයි. උදලාගම වාර්තාව අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සඟවා ෙගන සිටියා. ෙමොකක්ද තිෙබන 
විනිවිදභාවය? රෙට් රාජ්ය තාන්තිකභාවයට පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවාද? අපි ජාත්යන්තරයට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා commissions 
පත් කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා ලැෙබනවා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ලාච්චුෙවන් අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ ඒවා එළියට 
ආෙව් නැහැ.  අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව පරණගම මැතිතුමාෙග් 
වාර්තා තිබුණා. ඒවා එකක්වත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. නමුත්  අපි 
ඒවා ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව දැන ගැනීෙම් අයිතියක් ෙම් රෙට් 
සියලුම ජනතාවට තිෙබනවා; ෙලෝකයටත් තිෙබනවා. අෙප් 
විනිවිදභාවය ෙපන්වන්න, අෙප් නිවැරැදිභාවය ෙපන්වන්න අපි 
පියවරක් ගත්තා නම්, එයට ෙකොමිසමක් පත් කළා නම්, එයට 
වාර්තාවක් හැදුවා නම් ඇයි ඒක ෙදන්න බැරි? දැන් අපි ඒවා ලබා 
දීලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒ වාර්තාවල නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා. සමහර විට ඒ නිර්ෙද්ශ 
හරියකාරව අධ්යයනය කෙළොත් ජිනීවා ෙයෝජනාවල තිෙබන 
නිර්ෙද්ශවලට වඩා බරපතළ නිර්ෙද්ශ ඒවාෙය් තිෙබනවා. ඒ 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න ගත්තාම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙත්ෙර්වි ජිනීවා නිර්ෙද්ශ සිනිඳුයි කියලා; මට සිලුටුයි කියලා. අෙප් 
ෙද්ශීය ෙකොමිෂන් වාර්තාවල ඊට වඩා ෙද්වල් කියාත්මක වීෙම් 
බරපතළ කමෙව්ද තිෙබනවා. ඒක අෙප් රෙට් යන්තණය තුළ 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියනවා. ෙමහිදී අපට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදය අවුස්සන එකවත්, ෙද්ශපාලන කුහකත්වය 
තුළ ජනතාව කුළප්පු කරන එකවත් ෙනොෙවයි. අපට අවශ්යකම 
තිෙබන්ෙන් ෙම්වායින් පාඩම් ඉෙගන ගැනීමයි. අපි පාඩම් ඉෙගන 
ගත්තා. තවම ඉෙගන ගන්නවා. හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්වායින් පාඩම් ඉෙගන ගන්නා ගමන්ම තවත් යුද්ධ කරනවාද, 
තවත් ගැටුම් ඇති කර ගන්නවාද, එෙහම නැත්නම් සාමය 
ෙගෙනනවාද කියන එකයි. ගරු කථනායකතුමනි, අතීතෙය් කරපු 
වැරැදි අපි මින් ඉදිරියට කරන්න ෙහොඳ නැහැ. එදා යුද්ධය ඉවර 
වුණා. අපි බලා ෙගන සිටියා. මා නම් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් 
ෙද්වල් සිද්ධ ෙවයි කියලා. ජාත්යන්තර නීතිය පිළිබඳව යම් 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ඕනෑ ෙකනකුට ඒක ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. අපි ඉන්දියාව එක්ක ෙහෝ ෙවනත් රටක් 
එක්ක ෙහෝ යුද්ධ කෙළේ නැහැ. අෙප් රෙට් අෙප්ම සෙහෝදර පුරවැසි 
දවිඩ කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් නීත්යානුකූල හමුදාවත් එක්ක යුද්ධයයි 
කෙළේ.  

යුද්ධය ඉවර කළා. ඊට පසුව  මාධ්ය සංදර්ශන පැවැත්වූවා. පිට 
ෙකොටුෙව් ෙබෝ ගහ ළඟ කිරි බත් දන්සැලක් දමනවා,  රෙට් රාජ්ය 
නායකයා එතැනට එනවා.  ෙබෞද්ධ ෙකොඩියයි, සිංහල ෙකොඩියයි 
ඇඳෙගන පිරිසක් නටනවා, පිස්සන් වාෙග්. ඒවා ෙපන්වුවා, 
ජාත්යන්තර මාධ්යයත්.  එදා මා හිතුවා, මීට වඩා බරපතළ පතිඵල 
ඇති ෙවයි කියලා. ඇයි ඒ? CNN එෙක් ෙපන්නුවා,  BBC එෙක් 
ෙපන්නුවා. ෙකොෙහොමද ෙපන්නුෙව්?  කිරි බත් කපනවා, අෙප් 
උදවිය නටනවා, කැවුම් කනවා, රබන් ගහනවා, එතැනට 
ජනාධිපති යනවා, බහිනවා, කැවුම් කනවා, ඊළඟ එකට යනවා. 
මාධ්ය සංදර්ශන. හැබැයි, ඒ ගමන්ම ජාත්යන්තර මාධ්ය මඟින් 
පචාරය කරනවා, උතුෙර් අත පය වැල් ෙකෝටු වාෙග් තිෙබන දුක් 
විඳපු ළමයින්, වයසක උදවිය ෙබෙලක් තැටියක් අරෙගන පාන් 
කෑල්ලක් ගන්න අනාථ කඳවුෙර් ෙපෝලිෙම්  යන ආකාරය. 
ෙලෝකයට ඒ මතය  හැදුෙව් කවුද? අපි අෙප් රට ඇතුළත තිබුණු 
අභ්යන්තර ගැටුම නිරාකරණය කර ගත්තා නම්, ඒක විසඳා 
ගැනීමත් ඊළඟට වැදගත් විධියට කරන්නට ඕනෑ.  

වින්ස්ටන් චර්චිල් මැතිතුමා ෙම් වාෙග් යුද්ධයක් ෙනොෙවයි 
දිනුෙව්. එතුමා ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය දිනුවා.  ෙදවන ෙලෝක 
යුද්ධය දිනපු ෙවලාෙව් අෙප් රෙට්  ජනාධිපතිතුමාට හිටපු 
ජාතිෙය්ම ඇමතිවරු එතුමාටත් ඉන්න ඇති. එතුමාටත් කිව්වා, 
සමරන්න කියලා. වින්ස්ටන් චර්චිල් අගමැතිතුමා ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? එතුමා  "In defeat: defiance. In victory: 
magnanimity." කියලා, මුළු ෙලෝකයටම ආදර්ශ පාඨයක් දුන්නා. 
එතුමා කිව්වා, "සමරන්න බැහැ. දිනුවාට පස්ෙසේ නිහතමානී 
ෙවන්න ඕනෑ"යි කියලා.  පරාජය වුණු මිනිස්සු දැඟලුවාට කමක් 
නැහැ. ඒක තමයි රාජතාන්තිකභාවය කියන්ෙන්.  

ෙම් වාෙග්ම උදාහරණ අපට ෙලෝකෙය් තිෙබනවා.  දකුණු 
අපිකාෙව් ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා එෙසේ ෙමෙසේ නායකයකු 
ෙනොෙවයි. එතුමා  මාධ්ය සංදර්ශන කරපු නායකයකු ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු 29ක් හිර බත් කෑවා. තමන්ෙග් රෙට් ජනතාවට නිදහස 
ෙදන්න අවුරුදු 29ක් හිර බත් කෑවා. ඒ හිර බත් කාලා එතුමාෙග් 
සටන දිනුවා. රට නිදහස් කර ගත්තා.  එතුමා යටෙත්ත් ලංකාෙව් 
හිටපු ජාතිෙය් ෙමෝඩ ඇමතිවරු සිටින්න ඇති. ඒෙක් චිතපටයකුත් 
හදලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා  ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා 
මැතිතුමාට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "සමරමු" කියලායි.  ඒ සුදු 
ජාතිය, ෙම් කළු ජාතිය. හැබැයි, ෙදෙගොල්ලන්ම දකුණු අපිකාෙව්. 
ෙමොකක්ද මැන්ෙඩලා මහත්මයා කිව්ෙව්?   "Do not celebrate 
revenge"  කියලායි කිව්ෙව්. පලි ගැනීම සමරන්න එපායි කිව්වා. 
අන්න, ජාත්යන්තර නායකෙයෝ; රාජතාන්තිකෙයෝ! ඔන්න ඕවාට 
තමයි රාජතාන්තික නායකත්වය කියලා කියන්ෙන්.  

අපි ෙමෙහේ  ෙමොකක්ද කෙළේ?  යුද්ධය  දිනාපු දවෙසේ ඉඳලා 
පළාත් පාලන ඡන්දය දිනන්න හැදුවා ජාතිවාදෙයන්; පළාත් සභා 

ඡන්දය දිනන්න හැදුවා ජාතිවාදෙයන්. ජාතිවාදය වැපුරුවා. 
ඡන්දයක් එන ෙකොට විදුලි පුටුවට යවන එක ගැන කථා කරනවා.   
ජනතාව හැමදාම මුළා කරන්න පුළුවන් කියන මිථ්යාවක ගිලිලා,  
අඳුෙර් ගැලී හිටියා එදා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය. හැබැයි, 
ජනතාවට හැමදාම අඳුෙර් ඉන්න වුවමනා නැහැ. ශී ලංකාෙව් 
ජනතාව එෙහම ෙමෝඩ නැහැ. ජනතාව ආෙලෝකය දැක්කා. 
ජනතාව ෙවනස කරන්න ඕනෑ ෙව්ලාව හඳුනා ගත්තා. ෙවනස 
කරන්න ඕනෑ ෙවලාෙව් ෙවනස කළා.  ශී ලාංකික ජනතාවෙග් 
වාසනාවට අපි ජනවාරි 08 වැනිදා ෙලොකු විප්ලවයක් කළා.  

Magna Carta ගිවිසුෙමන් අවුරුදු 800කට පසුව පජාතන්තවාදී 
පවාහය ඇතුළත සාමකාමීව කළ ෙලොකුම විප්ලවය කෙළේ  අපියි.  
ඒක තමයි, ජනවාරි 8වැනි දා කළ විප්ලවය. අප එදා ජාත්යන්තර 
නායකයන් එක්ක කථා කළා. බිතාන්ය මහ රැජින එක්කත්  මම 
කථා කළා. එතුමිය ෙම්ෙකන් පසුව කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අප හිතුවා  
ඔබෙග් රෙට් ඔය ෙවනස සිදු ෙවන්න තව අවුරුදු 20ක් විතර 
ගතෙවයි  කියලා" කියන එකයි එතුමිය කිව්ෙව්.  ෙම් රටට ආපසු 
පජාතන්තවාදය  ෙගෙනන්න,  තිබුණු ඒකාධිපති ආණ්ඩුව පන්නා 
දමලා පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්නට   තවත් අවුරුදු 20ක්  
ගතෙවයි කියලයි ෙලෝක රාජ්ය නායකයන් කිව්ෙව්.  ඒක තමයි 
ෙලෝකෙය් තිබුණු මතය. තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්නවා නම් 
පිළිගන්න, එපා නම් විසි කරන්න. ඒක ෙලෝක මතයයි. ඒක 
මෙගත් මතයයි. තවත් සමහර රාජ්ය නායකයන් ආවා.  කළා. 
ඔවුන් ෙමොනවාද අපට කිව්ෙව්?  "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රෙට් වුණු 
ෙවනස ඔය තරම් ඉක්මනට සිදු වුණු එක හරි පුදුමයි.  හැබැයි, අපි 
නම් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලා  ඔය ෙවනස 
කරන්න ගිෙයොත්, ෙවන රටවල වාෙග් ජීවිත තිස් හතළිස් දහසක් 
විනාශ ෙවයි කියලායි.  එෙහම සිදු ෙනොවී ෙම් ෙවනස කරපු එක 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා" කියලායි  
විෙද්ශ රටවලට ගියාම අෙප් අගමැතිතුමාට, ජනාධිපතිතුමාට 
ඔවුන් කිව්ෙව්. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ ෙවනස කරගත් අපි  
සුබවාදීව ෙම් කටයුතු ෙදස බලන්නට  ඕනෑ. 

ෙම්ක සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් කියන අප 
කාෙග්ත් රටයි. ෙම් හැෙමෝම අෙප් රෙට් පුරවැසියන්. ෙම් 
හැෙමෝටම තිෙබන්ෙන් එකම අයිතිවාසිකම්. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ඒක තහවුරු කර දී තිෙබනවා. ෙම් තුළ අප 
අනාගතය, සාමය ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා බලනවා 
ෙවනුවට, යම්කිසි කණ්ඩායමක් ෙම් සමගියට බාධා කරන්න, ෙම් 
සමගිය විනාශ කරන්න කටයුතු කරනවා නම් අෙප් රෙට් අනාගත 
පරම්පරා දහයක් ෙනොෙවයි, දහසක් තමුන්නාන්ෙසේලාට සාප 
කරනවාය කියා මතක ඇතිව ලියා තියා ගන්න කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. ෙම් සමගිය කඩාකප්පල් කරන්න 
එපා. අපට ඕනෑ ෙවන් ෙවන්න ෙනොෙවයි. අද ෙලෝකෙය් ෙවන් 
ෙවන කලාවක් නැහැ. අද ෙලෝකයට ඕනෑ එක් ෙවන්නයි. අද 
ඇෙමරිකාව රාජ්ය 50ක් එකතු කරෙගන ෙලෝකෙය් බලගතුම 
රාජ්ය හදාෙගන තිෙබනවා. යුෙරෝපය එය ආදර්ශයට ගත්තා. 
යුෙරෝපෙය් රටවල් 27ක් යුෙරෝපා සංගමය හැදුවා. ඒකාබද්ධ 
තත්ත්වයකට ෙගනැවිත්, තමන්ෙග් රටවල් ශක්තිමත් කර ගන්න 
කාලයක්. අපිකාව ෙම්ක බලා සිටියා. අපිකාෙව් රටවල් 50ක් 
අපිකානු සංගමයක් හැදුවා. අද ඒ කලාපෙය් රටවල් ටික බලවත් 
ෙවමින් පවතිනවා. අවාසනාවකට අෙප් ආසියාෙව් තවම අපට 
එෙහම ෙදයක් ශක්තිමත්ව කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, සාර්ක් සංවිධානය හරහා -  [බාධා 
කිරීමක්] 

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

979 980 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
යුෙරෝපෙය්  නැත්ෙත් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යුෙරෝපෙය් තව රටවල් තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා ඇෙමරිකාව 

ෙහොඳයි කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එක්සත් ජනපදෙය් ඇෙමරිකාව එක රටක්, ජනපද එකතු 

ෙවලා. යුෙරෝපය එක් වුෙණ් නැහැ. යුෙරෝපෙය් තවත්  රටවල් 
තිෙබනවා. ෙදවන ෙලෝක සංගාමෙය් දී  ඇෙමරිකාව යුෙරෝපෙය් 
[බාධා කිරීමක්] --  ඒ ණය ගන්න තමයි ඔය EU එක හදන්න සිද්ධ 
වුෙණ්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගරු සභාෙව් මහජන ගැලරිෙය් සිට ෙම් 

ෙදස බලා සිටින පාසල් දරුවනුත්  ඕක දන්නවා. අවුරුදු 60ක් 
ගියාට තමුන්නාන්ෙසේට ඕක ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ඒ ළමයිනුත්  
ඕක දන්නවා.  [බාධා කිරීම්] අහන්න. 

  
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Please do not disturb the Hon. Minister.  ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ඒකට ආපහු වාදයක් ඕනෑ නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.  

    
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති ෙද් අර පාසල් 

දරුවන්ෙගන් අහගන්න. [බාධා කිරීම්] ගිරිය පිපිෙරන්න කෑ 
ගැහුවාට, දන්න පමාණය සද්ෙදන් ෙලොකු කරන්න බැහැ, හරිද? 
සද්ෙදන් ෙපන්වන්ෙන් ෙමෝඩකමයි; හිස්කමයි. [බාධා කිරීම්]  
ටකරන්කාරෙයෝ. [බාධා කිරීම්] ටකරමාලට විතරයි සද්ද කරන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] පාවා දුන්න දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා - [බාධා කිරීම්] එදා  Joint statement               
එක ගහන ෙකොට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක. ඇස් 
තිබුෙණ් නැද්ද, ෙමොළය තිබුෙණ් නැද්ද, හදවත තිබුෙණ් නැද්ද? 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් දී කථා කරන්න.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමන්න, ෙප්නවා ෙන්ද වැදගත්කම? ගරු කථානායකතුමනි, 

වැදගත්කම ෙප්නවා ෙන්ද? ෙජ්යෂ්ඨකම ෙප්නවා ෙන්ද? ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකකම කරලා ලබාගත් අත් දැකීම් ටික 
ෙප්නවා ෙන්ද? ෙම් මුග්ධකම. ෙම්කට තමයි ෙමෝඩකම 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]ෙමතුමන්ලා ගිහිල්ලා- [බාධා කිරීමක්] 
ෙමන්න පිස්ෙසක් 

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

ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීමක්]ෙමන්න පිස්ෙසක් 

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

ඇවිල්ලා. ෙබොරලුෙගොඩ දැන් ඉන්ෙන් කැනහිලන්. දැන් 
ෙබොරලුෙගොඩ සිංහෙයෝ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් 
ෙබොරලුෙගොඩ ඉන්ෙන් කැනහිලන්. දැන් කැනහිලන් ඉන්න 
පරම්පරාවක් ඒක. ශබ්දය දැම්මායි කියලා,  කෑ ගැහුවායි කියලා 
හරි යන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] පාවා 
දීපු මිනිස්සු ටික.  ෙම් ෙල්ඛන සභාගත කරන ෙකොට තමයි උණු 
වුෙණ්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, මහජන ගැල රිෙය් පාසල් ළමයි ඉන්නවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ ෙල්ඛන සභාගත කරන ෙකොට උණු වුණා. පාණ්ඩුකම්බල 

ෛශලාසනය උණුෙවලා දඟලනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, අපි 
ජිනීවා  ගියා; ජිනීවා ගිහින් කථා කළා. ඒ ආණ්ඩුව  ජිනීවාත් එක්ක 
ඇති වුණු එකඟතා  ඒ ෙගොල්ලන්  අපට ෙපන්නුවා. අපි ළඟ  ඒ 
ලියකියවිලි තිෙබනවා. අපි සාකච්ඡා කළා. ෙම් රෙට් සමඟියක් 
ඇති කරන්න අපි සද්භාවෙයන්ම දරන උත්සාහය අපි 
ජාත්යන්තරයට  ෙපන්නුවා. [බාධා කිරීමක්] වාචාලකෙම්  සීමාවක් 
තියා ගන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ රටවල් 47 එක්ක අපි කථා කළා. 
එන්නට තිබුණු වාර්තාව,  ඒ  ආකාරයට ඒ වාර්තාව නිකුත් වුණා 
නම් ඒක අෙප් රටට බරපතළ පශන්යක්.  අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයකට ගියා නම් අපි අතර සමඟිය ඇති කර ගන්න 
තිෙබන ඒ අෙප් වාතාවරණයට  හානියක් ෙවනවා කියලායි. ඒක 
නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඕනෑ කරන්ෙන් සමඟියක් ඇති 
කරගන්න ඕනෑ කියන පදනම බව අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට  තහවුරු 
කළ නිසා, ඒ ෙගොල්ලන්ට පිළිගන්වන්නට පුළුවන්කම තිබුණ 
නිසා අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, ෙම් මට්ටෙමන් ෙම් වාර්තාව ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න. අපි රටවල් 47 නිෙයෝජිතයන්ට කථා කළා; මහ 
ෙකොමසාරිස්ෙග් නීතිඥවරුන්ට කථා කළා; ඇෙමරිකාෙව්, 
එංගලන්තෙය් නීති උපෙද්ශකයන්ට කථා කළා. ඒ අනුව අපට 
ශුභදායක විධියට ෙම්වා විසඳා ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් 
හදාගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒක නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ජිනීවා විතරක් ෙනොෙවයි ෙන් කියන්ෙන්; 
ජාත්යන්තරය, ඇෙමරිකාව විතරක් ෙනොෙවයි ෙන් කියන්ෙන්. 
හිටපු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පත් කරපු උදලාගම 
ෙකොමිසම කියනවා නම්, පරණගම ෙකොමිසම කියනවා නම්, 
එතෙකොට ඒක  ජිනීවා කුමන්තණයක්ද? උදලාගම මැතිතුමා 
ජිනීවා ගියාද, කුමන්තණ කරන්න? ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම්කට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්තයා උත්තර දීලා හරි යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්කට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවන කවුරුවත් උත්තර දීලා 
හරි යන්ෙන් නැහැ.  ෙහොඳ වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් තිෙබනවා, 
අපිට. ෙම් සියල්ලක්ම සිදු වුණු  ආණ්ඩුෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
කරපු ගනුෙදනු. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී ෙකෙනක්. 
එතුමා දැනට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී ෙකෙනක්.  එන්න.  එක 
එක ෙජෝකර්ලා ලවා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

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

 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා 

ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.  ෙම් තීන්දු තීරණ ගත්ෙත් ෙම් 
උදවිය ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
අර  මන්තීතුමා 'අෙඩෝ'  

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

කියලා කථා කළා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා 

ෙවන්න කථා කරන්න. මහජන ගැලරිෙය් පාසල් ළමුන්  ඉන්නවා. 
ෙම් ආදර්ශවත් තැනක්. ආදර්ශවත්ව හැසිෙරන්න ගරු 
මන්තීතුමන්ලා. ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  අද ෙම් 

මතු කළ කාරණා- 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද සජීවව 

ෙපන්වීම ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්.  යහ පාලනය අගයන 
ආණ්ඩුවක් විධියට  එය කියාත්මක වන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
නමුත් දැන් විපක්ෂය  හිතා මතා ජනපිය වීෙම් අරමුණින් සහ රටට 
පශ්න මතු කිරීෙම් අරමුණින්  වීරෙයෝ ෙවන්න හදනවා  ගරු 
කථානායකතුමනි.  ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම් පිළිබඳව පාලනයක්  ඇති කරන්න කියලා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කිරීෙම් 

අයිතිය කාටත් තිෙබනවා. කරුණාකර  බාධා ෙනොකර තමන්ෙග් 
ෙව්ලාෙව් අදහස් පකාශ කරන්න. අෙනක ආදර්ශවත් විධියට  
හැසිෙරන්න. පාසල් ළමුන් මහජන ගැලරිෙය් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
මම නැවත වරක් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර,  විනයක් ඇතිව 
ෙම් කාර්ය කරමු කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ  ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය 

කියන්ෙන්. අපි ෙම් පිළිබඳව පසුබිම,  ෙම්කට අදාළ ලිපි ගනුෙදනු,  
අදාළ ගිවිසුම් සියල්ල ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව  අපි  ෙම් සම්බන්ධව උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ෙම් ගනුෙදනුවට  මූලිකව කටයුතු කරපු හිටපු අතිගරු ජනාධිපති, 
වර්තමාන  අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙගන්  ෙම්කට උත්තරයක් ලැෙබයි කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීමක්] 
එතුමාට විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න එම ෙල්ඛන table  
කිරීම සඳහා. 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Mr. Speaker, I may now table* the Resolution on 

Promoting Reconciliation, Accountability and Human 
Rights in Sri Lanka as tabled at the UNHRC on the 30th 
of September, 2015. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, අපි එම ෙල්ඛනය 

දැනටමත් ෙබදා හරින්න කටයුතු කරනවා. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, හරි ඒක තමයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
 
[පූ.භා. 11.07] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 

ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් විගහ 
කරනවා, "ෙමය  ආණ්ඩුව ලබා ගත් විශාල ජයගහණයක්" කියලා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ආණ්ඩුෙව් ෙසසු 
ගරු ඇමතිවරුනුත් ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
ෙයෝජනාව, ආණ්ඩුව ලබාගත් විශාල ජයගහණයක් විධියට අර්ථ 
දක්වමින් හුවා දක්වනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 

මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

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

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ,  மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් කණ්ඩායමක් ෙම් 

ෙයෝජනාව තමන්ෙග් ජයගහණයක් විධියට අර්ථ කථනය කරමින් 
ඉන්නෙකොට, තවත් කණ්ඩායම් කියනවා ෙම් ෙයෝජනාව හරහා 
එක පැත්තකින් රට පාවා දීමකට ලක් ෙවනවා ; නැවත ෙබදුම්වාදය 
ශක්තිමත් ෙවනවා; නැවත ආගම්වාදී ෙබදුම්වාදයක් කරා රට 
තල්ලු ෙවනවා කියලා. ෙකොෙහොම වුණත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා, 2009 මැයි මාසෙය් 19 ෙවනි 
දා යුද්ධය අවසන් වුණු බව. ඒක ෙකෙනකුට ජයගහණයක් 
ෙවන්න පුළුවන්;  ෙකෙනකුට පරාජයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
අපි ඉතා පැහැදිලිව දකින්ෙන් යුද්ධය අවසන් වීමක්.  ඒක  
ෙකෙනකුෙග් ජයගහණයක්,  තවත් ෙකෙනකුෙග් පරාජයක් 
විධියට අර්ථ කථනය කිරීමම බරපතළ වැරැද්දක්. එක පැත්තකින් 
අපි යුද්ධය අවසන්වීම ජයගහණයක් කියනෙකොට එහි පරාජිත 
තවත් පාර්ශ්වයක් සිටිනවා.  පරාජිතයන්ට ඇති වන මෙනෝභාවය, 
ඒ පරාජිතභාවෙයන් මිදීම සඳහා ඔවුන් යම් උත්සාහයන් දරන්න 
එය පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවුරුදු 30කට වැඩි 
කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් වීමක් ඉතා පැහැදිලිව අපි 
දකිනවා. ඒ යුද්ධය අවසන්වීම රෙට් ජාතික සමගියට විශාල 
අඩිතාලමක්.  රෙට් අනාගත සාමයට විශාල අඩිතාලමක්. ඒ නිසා 
යුද්ධය අවසන්වීම පිළිබඳව අපි කවුරුත් සතුටු ෙවනවා. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත් යුද්ධය අවසන් වූ විගස රෙට් නිර්මාණය වුෙණ්  අලුත් 
පරිච්ෙඡ්දයක්; අලුත් යුගයක්. ඒ අලුත් යුගෙය් අපි කළ යුතුව 
තිබුෙණ් පරණ ජාතිවාදී, ෙබදුම්වාදී යුගය අවසන් කරලා ජාතික 
සමගිය ෙගොඩනැඟීෙම් දිශාවට රට ෙමෙහයවීමයි. සියලු 
ජාතිකත්වයන් සමගි කිරීෙම් දිශාවට රට ෙමෙහයවීමයි. ඒ නිසා 
තමයි එදා යුද්ධය අවසන් ෙවච්ච ෙමොෙහොෙත්දීම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් අපි ඉතා පැහැදිලිව හිටපු ජනාධිපතිවරයාට, එවකට 
ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ.    

"දැන් යුද්ධය අවසානයි, ෙමය ජයගහණය සමරන්න 
අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, එය පරාජිතයන්ට මානසික කම්පනයක් 
ඇති වන්නක්. ඒ නිසා දැන් අපි කවුරුත් එකතු ෙවලා ජාතික 
සමගිය ෙගොඩනඟන්න මැදිහත් ෙවමු.  විනාශ ෙවච්ච උතුරු සහ 
නැෙගනහිර පළාත් යළි ෙගොඩනැඟීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් සමන්විත කාර්ය 
සාධන බලකායක් වහාම ස්ථාපිත කරමු. ඒ කාර්ය සාධන බලකාය 
හරහා උතුෙර් විනාශ ෙවච්ච ෙරෝහල්, පාසල්, මංමාවත් කියන ඒ 
ෙභෞතික ෙද්වල් නැවත ෙගොඩනැඟීම සඳහා වහාම කඩිනම් 
කියාමාර්ගවලට යමු. ඒ සඳහා රෙට් ජනතාවට අපි ආරාධනා කරමු. 
රෙට් ජනතාව ස්වාධීනව, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඇවිල්ලා ඒ ඇති ෙවච්ච 
තත්ත්වය ෙවනස ්කර අලුත් යුගයක් නිර්මාණය කරන්න මැදිහත් 
ෙවන්න සූදානම්.  ඒ සඳහා ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් තමයි අද 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා එදා අපි  2009 මැයි මාසෙය් 26 
වැනි දා ඉතා පැහැදිලිව ඒ ෙයෝජනා මාලාව හරහා සඳහන් කළා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යුද්ධය නිසා ෙදපාර්ශ්වයටම පීඩාවට ලක් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. 
මානසික කම්පනයන් ඇති වුණා. ෙභෞතික වශෙයන්, ශාරීරික 
වශෙයන් විශාල හානිවලට ලක් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ සියලු 
ෙදනාෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න, ඒ සියලු ෙදනාෙග් 
ජීවිත සුවපත් කිරීම සඳහා නව කියාවලියක්  ආරම්භ කළ යුතුයි 
කියා අපි එදා කිව්වා. ඒ සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කළා, සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් අපි 
වහාම ස්ථාපිත කරමු කියා. අපි එදා විපක්ෂෙය් ස්වාධීන පක්ෂයක් 
විධියට ඉතා පැහැදිලිව, දූරදර්ශීව දැකලා  අපි කිව්වා, "සත්ය හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් ස්ථාපිත කරන්න." කියා.  සත්ය හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් ස්ථාපිත කරන්න කියා අපි කිව්ෙව්, 
යුද්ධය නිසා පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව සුවපත් කිරීම සඳහා 
ඇත්ත, අවංක වුවමනාෙවන් මැදිහත් වන අෙප් රට තුළ එවැනි 
ෙකොමිසමක් පිහිටුවීෙම් අරමුණ ඇතිවයි. නමුත් එදා පාලකයන් 
ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ. එදා පැවති ආණ්ඩු ඒ  ෙවලාෙව් හිටිෙය් 
යුද්ධය අවසන් වීෙම් ජයගහණය බුක්ති විඳිමින් ෙමෝහනයට පත් 
ෙවලා. යුද්ධය අවසන් වීම ඔවුන් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වාසියට 
පාවිච්චි කර ගත්තා. විටින් විට, කඩින් කඩ ඡන්ද පවත්වලා, ඒ 
ඡන්ද තමන්ට වුවමනා විධියට දිනා ගන්න ඒක පාවිච්චි කර ගත්තා  
මිසක් අවංක වුවමනාවකින් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීමට ෙහෝ 
යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් සිත් සුවපත් 
කරන්න, ජීවිත යථාවත් කරන්න එය ෙයොදා ගත්ෙත් නැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් පසු කර ඇවිත් තමයි අවුරුදු හයකට පස්ෙසේ නැවත 
අපි ෙම් සාකච්ඡාවට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත් ඊෙය් - ෙපෙර්දා ඉදිරිපත් වුණු ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙයෝජනාව හරහා ෙපන්නුම් කළා, රටක් විධියට, ශී ලාංකීය 
ජාතියක් විධියට ෙම් පශ්නයට සැබෑ මැදිහත් වීමක්, විසඳුමක් ලබා 
ෙදන්න අපි තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා කියා. ආණ්ඩුව 
කියනවා නම්, "ෙම්ක ජයගහණයක්" කියා ෙම්ක ජයගහණයක් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න අපට ෙනොහැකි වීම, ඒ 
නිසාම ෙමය ජාත්යන්තර පශ්නයක් බවට පත් වීම, ජිනීවා මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලය හරහා අපට, "ෙමෙහම කරන්න, ෙමෙහම 
කරන්න" කියා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වීම, එවැනි මැදිහත් වීමකට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වීම  ජයගහණයක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. ඒක අප ලජ්ජා වන්න ඕනෑ කාරණයක්.  

අෙප් අභ්යන්තර පශ්නයක් අපට විසඳා ගන්න බැරි නිසා බාහිර 
 බලෙව්ගයකට -ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
අනිකුත් රටවලට- මැදිහත් ෙවලා "අහවල් ෙද් කරන්න, ෙම් ෙද් 
ඉටු කරන්න" කියා බලපෑම් කරන්න, අවධාරණය කරන්න, 
ෙයෝජනා කරන තත්ත්වයට පත් වීම ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. ඒක 
පරාජයක්. ඒක ලජ්ජා වන්න ඕනෑ කාරණයක්. ජිනීවා මානව 
හිමිකම් ෙයෝජනාෙවන් අපි ජයගහණය කළා, එයින් අපි විශාල 
ජයගහණයක් ලබා ගත්තා කියා ආණ්ඩුව අද උදම් අනනවා නම් 
ඒක සම්පූර්ණ මිථ්යාවක්. එෙහම එකක් ෙමතැන නැහැ. අෙප් 
පශ්නයක් අපට විසඳා ගන්න බැරි වීම ගැන අපි ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව හරහා 
ඉටු කර ගැනීමට ඉතා පැහැදිලිව විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙග් වුවමනාවන් 
කීපයක් තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙලෝකෙය් රටවලට මැදිහත් වනවාය කියන එක. ආර්ථික 
වශෙයන්, ෙද්ශපාලන වශෙයන්, යුදමය වශෙයන් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් රටවලට මැදිහත් ෙවනවා. ඒක අලුත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ඔවුන් විවිධ උපකම පාවිච්චි කරනවා. 
ඔවුන්ට ඒ සඳහා උපාය මාර්ගයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් දිගුකාලීන 
උපාය මාර්ගය තමයි කවර ෙහෝ නිමිත්තක් පාවිච්චි කර ෙලෝකෙය් 
රටවලට මැදිහත් වීම, ෙලෝක ආධිපත්ය ඔවුන්ෙග් අතට ගැනීම. ඒ 
අධිරාජ්යවාදි වුවමනාව ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කිසිෙසේත්ම 

අත් හැරලා නැහැ. ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන්, ආර්ථික වශෙයන්, 
යුදමය වශෙයන් අද ෙලෝකෙය් රටවලට කරමින්  තිෙබනවා. අද 
අපි මැද ෙපරදිග  දකින්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
නිර්මාණය කරපු යුද්ධයක්.  

ISIS තස්තවාදින් නිර්මාණය කෙළේ ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයයි. අද ඊට විරුද්ධව ෙකොයි තරම් කථා කළත්, එයට 
විරුද්ධව යුද කියා මාර්ග ගන්නවා කියා පාරම් බෑවත්,  ෙලෝක 
ෙද්ශපාලනෙය්දී ISIS තස්තවාදීන් නිර්මාණය කෙළේ ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය බව මුළු ෙලෝකෙය්ම කවුරුත් දන්නවා. බින් 
ලාඩන්ලා නිර්මාණය කෙළේ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි. ඒ 
වාෙග්ම විවිධ වකවානුවලදී අෙප් රෙට් අභ්යන්තර පශ්න දඩ මීමා 
කරෙගන රට අභ්යන්තරයට මැදිහත් ෙවන්න ඔවුන් උත්සාහ 
දැරුවා. ඒෙක් පධානතම නිමිත්ත කර ගත්ෙත් රෙට් ජාතික 
පශ්නයයි. අපි බලය සඳහා ජාතිවාදය වැපුරුවා. සිංහල රාජ්ය 
භාෂාව කරන්න, පැය 24න් ඒක රාජ්ය භාෂාව කරනවා කියන 
සටන් පාඨය ඉස්සරහාට ෙගනැල්ලා අෙනකුත් ජාතීන්ෙග් 
ජාතිකත්ව අයිතීන් ෙදවැනියට දමා අපි එදා කර ගත්ත වැරැද්ද 
විටින් විට, විටින් විට ඉදිරියට ඇවිල්ලා මහා කුරිරු යුද්ධයක් 
දක්වා රට තල්ලු වුණා. ඒ සියලු ජාතිකත්වයන්ට තමන්ෙග් මව් 
භාෂාෙවන් කථා කිරීෙම්, කියා කිරීෙම් අයිතිය පාගා දමා අපි එදා 
කර ගත්ත වැරැද්ෙද්  පතිඵල අවුරුදු 30ක් පැවැති යුද්ධෙයන් අපි 
කවුරුත් භුක්ති වින්දා. අෙප් රෙට් තිබුණු ඒ අභ්යන්තර පශ්නය, 
ජාතික පශ්නය අපට විසඳා ගන්න බැරි වීම නිසා තමයි ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ෙලෝකෙය් බටහිර බලවතුන් -
අධිරාජ්යවාදීන්- ඒ පශ්නය පාවිච්චි කර ගත්ෙත්. යුද්ධය 
නිර්මාණය කෙළේ කවුද? යුද්ධයට උදවු දුන්ෙන් කවුද? එදා ඒ 
සන්නද්ධ කණ්ඩායම් පුරුදු පුහුණු කෙළේ, ඒ අයට අවි ආයුධ 
දුන්ෙන් බටහිර මැදිහත්වීම් හරහා බව කවුරුත් දන්නවා. Victor 
Ostrovskyෙග් "By Way of Deception" කියන ෙපොෙත් ඉතා 
පැහැදිලිව තිෙබනවා, ෙමොසාඩ් සංවිධානය ලංකාෙව් පශ්නයට 
මැදිහත් ෙවන්න පාවිච්චි කළ උපකම පිළිබඳව.  

අෙප් මහවැලි ව්යාපාරය කාෙග් වුවමනාව මත ද තීරණය 
කෙළේ කියා එදා Victor Ostrovsky ඉතා පැහැදිලිව තමන්ෙග් 
කෘතිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒවා අලුත ් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. එදා 
ලංකාෙව් හමුදාවට ආයුධ ඕනෑ ෙවලා රවී ජයවර්ධනලා 
ඊශායලයට ගියාම ඊශායලෙය් හමුදා නායකෙයෝ ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? "ලංකාෙවන් රිළවු ෙදන්ෙනක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
ෙකෙසල් ෙගඩි ෙදකක් දීලා යවමු." කියා. එෙහම කියා තමයි 
පරණ ෙබෝට්ටු ටිකයි, පරණ අවි ආයුධ ටිකයි අපට එව්ෙව්.  

ඊශායලෙය්ම පිට්ටනියකයි එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
සාමාජිකයන්ව පුහුණු කෙළේ. ඒ පිට්ටනිෙය්ම ශී ලංකා හමුදාවට 
පුහුණුව දුන්ෙන්. එදා ෙමොසාඩ් සංවිධානෙය් ආසියානු රටවල් භාර 
ෙල්කම්වරයා තමන්ෙග් කෘතිෙය් -Victor Ostrovskyෙග් කෘතිෙය්
- ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "එල්ටීටීඊ සංවිධානයයි ශී ලංකා 
හමුදාවයි උෙද් පාන්දර පුහුණුවීම් කරද්දි එක දවසක් 
ෙදෙගොල්ෙලෝ මුහුණට මුහුණ මුණ ගැෙහන්න ගියා. ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි ෙදෙගොල්ෙලෝ මඟදි ආපහු පාරවල් ෙදකකට 
ෙවන් කෙළේ." කියා. එවැනි මැදිහත්වීම් ෙමොසාඩ් සංවිධානෙය්, 
ඊශායලය හරහා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ඉතිහාසෙය් ඉඳලා 
යුද්ධය නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කළා. පසු ගිය තිස් අවුරුද්ද 
කාලය පුරාවටම යුද්ධය වර්ධනය කරන්න ඍජුව හා වකව ඔවුන් 
මැදිහත් වුණා. ඔවුන් අෙප් රෙට් අභ්යන්තරයට මැදිහත් ෙවන්න 
ජාතික පශ්නය දඩ මීමා කර ගත්තා. 

ඉන්දියාව එදා ජාතික පශ්නය නිමිත්ත කර ෙගන තමයි 1987 
දී ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ගැහුෙව්. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් 
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කරන්න කලින් ඒ දකුණු ඉන්දියාෙව්ම තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
පාථමික අවස්ථාෙව් දී පුරුදු පුහුණු කෙළේ. ඔවුන් අද සාක්ෂි 
දරනවා, ඉන්දියාෙව් දී ෙකොෙහොමද අවි ආයුධ පුරුදු පුහුණු කෙළේ, 
කඳවුරු පවත්වා ෙගන ගිෙය් කියා. එම නිසා එවැනි රටවල් 
තමන්ෙග් කලාපීය වුවමනා ෙවනුෙවන් -එදා ඉන්දියාව තමන්ෙග් 
කලාපීය වුවමනාව ෙවනුෙවන්- අෙප් රෙට් ජාතික පශන්ය ෙයොදා 
ගත්තා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝක බලවතා වීෙම් 
වුවමනාෙවන් අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නය ඔවුන්ට ඕනෑ විධියට 
හැසිෙරව්වා. ඉන්දියාව ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් සමඟ 
හැප්ෙපන කාලෙය් දකුණු ආසියාෙව් බලවතා වීෙම් වුවමනාෙවන් 
එදා ඒකට විරුද්ධව මැදිහත් වුණා. ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට තමයි 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ආෙව්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනලා එදා ඒ 
ඇෙමරිකන් ගැති පතිපත්ති අනුගමනය කරන ෙකොට රජිව් 
ගාන්ධිලා  මැදිහත් ෙවලා බලහත්කාරෙයන් අෙප් රටට පරිප්පු 
දාලා, බලහත්කාරෙයන් ගිවිසුම් ගස්සවලා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙප් රටට බලහත්කාරෙයන් පැෙටව්ෙව්. 
පටවලා විතරක් නතර වුෙණ් නැහැ. ඒකට හිලවු වශෙයන් තමයි 
තිකුණාමලෙය් අෙප් ෙතල් සම්පත, අෙප් ෙතල් ටැංකි ටික 
මුළුමනින්ම ඉන්දියානු සමාගම්වලට පවරා ගත්ෙත්. ඒ යට 
තිබුෙණ් ආර්ථික වුවමනාව. ඇත්තටම අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජනතාව අතර ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙම් වුවමනාව 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඇෙමරිකන් එක්සත් ජනපදෙය් අද ෙම් මැදිහත් 
වීම අපට ඉතා පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙමහි ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයට උපාය මාර්ගික වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
උපාය මාර්ගික වුවමනාව ලංකාෙව් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම 
ෙනොෙවයි. ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම කියා අපි හිතනවා නම්, 
ඒක බරපතළ වරද්දා ගැනීමක්. ඉතා පැහැදිලිව ඔවුන්ෙග් උපාය 
මාර්ගික වුවමනාව වන්ෙන්, ෙම් පශ්නය දඩ මීමා කර ෙගන ෙහට 
දවෙසේ ලංකාෙව් ආර්ථිකයට, ෙද්ශපාලනයට මැදිහත් වීම. ඒ නිසා 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවට 
සම අනුගහය දක්වන්න අපට සිද්ධ වීම එය ඉතාම පැහැදිලිව 
ඇෙමරිකානු උපාය මාර්ගයට ලංකාව හසු කිරීමක්; හසු වීමක්. ඒ 
ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් ෙම්ක මහා 
ජයගහණයක් කියා  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය දාපු ෙයෝජනාවක 
වලිගෙය් එල්ෙලන්න වීමම ඇත්ෙතන්ම ගත්ෙතොත් ඇෙමරිකන් 
උපාය මාර්ගයට අපි හසු වීමක්ම තමයි. 

ෙම් රෙට් යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට යුක්තිය ඉටු 
කරන්න, සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න අෙප් ආණ්ඩුවට ඇත්ත, 
අවංක වුවමනාවක් තිබුණා නම්, ශී ලංකාව මඟින් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට තිබුණා. ඇයි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් වලිගෙය් එල්ලුෙණ්? ඇයි, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙයෝජනාවට සම අනුගහය දක්වන්න ගිෙය්? ඒකට සම 
අනුගහය දක්වන්න ගිහින් තමයි, ෙම් ෙයෝජනාව ඇතුළට 
දහතුන්වන සංෙශෝධනය ආෙව්;  ෙම් ෙයෝජනාව ඇතුළට බලය 
ෙබදීෙම් විසඳුම් ෙයෝජනා පිළිබඳව බලපෑම් එන්න පටන් ගත්ෙත්. 
ආණ්ඩුවක් විධියට ඇත්තටම ෙම් පශ්නය අවංකව දැකලා ෙම් 
ජනතාවට සාධාරණත්වයක්, යුක්තියක් ඉටු කරන්න ඕනෑය කියන 
අවංක වුවමනාෙවන් මැදිහත් වුණා නම් පළමුෙවන්ම ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ආණ්ඩුවයි. එෙහම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර කියන්න තිබුණා, "ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වීම් සිදු වුණා නම්, ජාත්යන්තර මානුෂීය නීති 
උල්ලංඝනය ෙවන සිදුවීම් සිදු වුණා නම් ඒ පිළිබඳව ෙද්ශීය 
යාන්තණයක් තුළ අපක්ෂපාති, විනිවිද ෙපෙනන සුළු භාවයකින් 
යුක්ත පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න අපි සූදානම්; ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
දැන් කියා මාර්ග ගන්නවා" කියා. එෙහම පැහැදිලි, නිශ්චිත 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට 
තිබුණා. ඇයි, ඒක ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත්? එෙහම අවංක 
වුවමනාවක් නැතිකම තමයි, ඇත්තටම ඒෙකන් ෙපන්නුම් කෙළේ. 
එක, එෙහම අවංක වුවමනාවක් නැතිකම. ෙදක, ඇෙමරිකානු 

ගැතිභාවය. ඒ ඇෙමරිකානු ගැතිභාවය සහ අධිරාජ්යවාදී උපාය 
මාර්ගික උගුෙල් හිර වීම තමයි,  අප ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාෙව් 
එල්ෙලන්නට ෙහේතු වුණු ෙදවැනි කරුණ වුෙණ්.  

ෙමතැන දී ආරම්භෙය්දීම අප බරපතළ වැරැද්දක් කරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වැරැද්ද  නිවැරදි කරන්න දැන් වාද විවාද 
පවත්වනවා. ෙම්ෙක් නිවැරදි කිරීම් කර ගන්න දැන් ෙහෝ පුළුවන්ද 
කියා අපි බලමු. හැබැයි, දැන් අශව්යා ඉස්තාලෙයන් පැනලා ගිහින් 
ඉවරයි. දැන් ඒ අවශ්ය කරන මැදිහත්වීමට ඉඩ පස්ථාව විවෘත කර 
ෙගන ඉවරයි. නමුත් දැන් ෙහෝ අෙප් රෙට් නීතියට අනුව අෙප් 
රෙට් ව්යවස්ථාවට අනුව අෙප් රෙට් කියාවලියක් තුළ ඇත්තටම 
ෙම් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට යුක්තිය හා සාධාරණය ඉ ටු 
කරන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට අධිරාජ්යවාදී 
මැදිහත්වීමක් සඳහා ඇත්ත වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඉන්දියාවට 
ෙවනත් කලාපීය වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, ඔවුන් ෙම් 
ෙයෝජනාවට තව අතුරු කෑලි එකතු කරන්ෙන්. ආණ්ඩුවට 
තිෙබනවා, ආණ්ඩුෙව් වුවමනාවක්. ෙම්ක තමන්ෙග් ජයගහණයක් 
විධියට හුවා දක්වා ඒ ෙවනුෙවන් රෙට් ජනතාවට මාධ්ය 
සන්දර්ශන පවත්වා, එහි ෙද්ශපාලන වාසිය ගන්න ආණ්ඩුවට 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. රට යන්න තිබුණු අනතුෙරන් වහාම 
වළක්වා ෙගන ඒ මහා විශ්වකර්මය කෙළේ අපි තමයි කියන ඒ 
ෙද්ශපාලන වාසිය ගන්න ආණ්ඩුව උත්සාහ ගන්නවා. ඒක තමයි, 
ආණ්ඩුෙව් වුවමනාව.  

අනික් බංෙකොෙලොත් වුණු කණ්ඩායම්වලට තවත් වුවමනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ බංෙකොෙලොත් වුණු කණ්ඩායම හිතනවා, "ෙම්ක 
පාවිච්චි කර ෙගන ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටලා අර පරණ සුපුරුදු 
පවුල්වාදී ආණ්ඩුව ෙගෙනන්න පුළුවන්. දැන් ජිනීවාවල 
එල්ලුෙණොත්, ඒක තමයි එයට තිෙබන ෙහොඳම පාර" කියා. එෙහම 
හිතන ෙද්ශපාලන අනාථයන් ටිකකුත් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් 
වුවමනාව තමයි, දැන් අනික් පැත්ෙතන් ෙපෙනන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, ජාතිවාදී සංවිධාන ෙම්ක පාවිච්චි කර ගන්නවා, තමන්ෙග් 
ජාතිවාදී වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා. ඒ අයෙග් උපාය 
මාර්ගය, ඒ අයෙග් වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ඒකටයි. ඒ අය හිතනවා, 
උතුෙර් ෙවන්න පුළුවන්, දකුෙණ් ෙවන්න පුළුවන් ජාතිවාදය 
පාවිච්චි කර තමන්ෙග් බලය තහවුරු කර ගන්න එෙහම නැත්නම් 
තමන්ෙග් ඡන්ද වුවමනාවන් ඉටු කර ගන්න ෙම්ක තමයි අවස්ථාව  
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම දැන් අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් ෙම් එකිෙනකාෙග් වුවමනාවන්වලට ඉඩ දීම ෙනොෙවයි. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අධිරාජ්යවාදී වුවමනාව, ඉන්දියාෙව් 
කලාපීය වුවමනාව, ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන වුවමනාව, 
බංෙකොෙලොත් වුණු කණ්ඩායම්වල ෙද්ශපාලන වුවමනාව, ජාතිවාදී 
කණ්ඩායම්වල වුවමනාව කියන ෙම් සියල්ල ඉසස්රහට ඇවිල්ලා, 
අද ජිනීවා ෙයෝජනාව උඩ පා ෙවන, මතු පිට තලෙය් කථා ෙවන 
එකක් බවට පමණක් පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙම් 
පශ්නය නිසා පීඩාවට පත් වුණු උතුෙර්, නැ ෙඟනහිර හා දකුෙණ් 
සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවට ඇත්ත යුක්තිය හා 
සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න තවම මැදිහත්වීමක් සිදුකර නැහැ. තිස් 
අවුරුදු යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ ජනතාවෙග් පශ්නයට තවම ස්ථිර 
විසඳුමක් ලැබී නැහැ. තවම ඔවුන් ඉන්ෙන් අවතැන් කඳවුරුවල; 
ෙපොකුරු කඳවුරුවල. මුස්ලිම් ජනතාව උතුෙරන් පලවා හැර දැන් 
අවුරුදු ගණනාවක් ෙවනවා. 

ඒ වාෙග්ම එෙහන් පලවා හැරපු සිංහල ජනතාව නැවත එෙහේ 
පදිංචි කරලා නැහැ. ෙදමළ ජනතාවට විවිධ තැන්වලට යන්න 
සිද්ධ වුණා. ඔවුන් නැවත තමන්ෙග් මුල් ගම්බිම්වල පදිංචි කරලා 
නැහැ. ඒවා තමයි මූලික මානුෂීය පශ්නය. ඒ මානුෂීය පශ්න 
විසඳන්න ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කියන කල් ඉන්න ඕනෑ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ; ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය කියන කල් ඉන්න ඕනෑ 
නැහැ. ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙයන්, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙයන් සත්ය ෙකොමිසමක් පිහිටුවන්න කියලා කියන ෙකොට 
අද ආණ්ඩුව ඒකට එකඟ ෙවනවා. හැබැයි 2009 මැයි මාසෙය් 
26වැනි දා -යුද්ධය ඉවර ෙවලා සතියක් යන ෙකොට- ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ඒ ගැන කිව්වා. එතෙකොට ආණ්ඩුව ඒකට 
එකඟ වුෙණ් නැහැ. දැන් ඇෙමරිකාව කියන ෙකොට ඒකට එකඟ 
ෙවනවා. ෙම්ෙකන් තමයි ඇෙමරිකානු ගැතිභාවය ෙපන්වන්ෙන්. 
නමුත් අෙප් රට තුළ පීඩාවට පත් වුණු ඇත්ත ජනතාවට යුක්තිය 
ඉටු කරන්න අපට අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් ඔය 
ඇෙමරිකානු ෙයෝජනා ඕනෑත් නැහැ; ජිනීවා ෙයෝජනා ඕනෑත් 
නැහැ. ඒ ෙද්ට කඩිනම්ව කියාමාර්ග ගන්න ආණ්ඩුවට ඇත්ත 
හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් එෙහම කියාවලියක් තවම නැහැ. ඒ 
නිසා දැන් ඇත්තටම අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනා හරහා 
ෙමොන ෙමොන සාකච්ඡා ඇති වුණත් ඇත්තටම ෙම් යුද්ධය නිසා 
පීඩාවට පත් වුණු ෙම් රෙට් ජනතාවට යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු 
කිරීෙම් ෙද්ශීය කියාවලියක් වහාම පටන් ගැනීමයි. ඒකට කිසිදු 
ජාත්යන්තර මැදිහත්වීමක් අවශ්ය නැහැ. ඒකට ජාත්යන්තර 
විනිසුරුවන් ඕනෑ නැහැ. ජාත්යන්තර මට්ටෙම් තාක්ෂණික උදවු 
උපකාර කරන්න, අපට නැති තාක්ෂණික දැනුම ෙදන්න, 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට තිෙබන අත් දැකීම් එක්ක ඒ 
තාක්ෂණය අපට ෙදන්න ඒ පිළිබඳව අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒක 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනෙය්ත් කරලා තිෙබන ෙදයක්. ඒ නිසා 
එවැනි තාක්ෂණික සහාය ගැනීම පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙමතැන බරපතළ ගැටලුව තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශීය යැයි කියා ගන්නා යාන්තණයකට විෙද්ශීය විනිසුරුවන්ෙග් 
මැදිහත්වීමයි.  

"ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලෙය් සහ අෙනකුත් රටවල විනිසුරුවන් 
මැදිහත් ෙවනවා" කියන වගන්තිය ඇතුෙළේ එවැනි මැදිහත් වීමකට 
පාර හදා ෙගන තිෙබනවා; ඉඩ හදාෙගන තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
තවමත් එය නිවැරැදිව විගහ කරලා රටට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
ෙකොෙහොමද ෙම්ක සිදු වන්ෙන්? ෙමොකක්ද යාන්තණය? වචන 
ටිකක් එහාට ෙමහාට ෙපරළුණාට ඇත්තටම ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලෙය් විනිසුරන් සහ අෙනකුත් රටවල විනිසුරන් කියන 
ෙදෙක් තිෙබන සැබෑ අර්ථය, -සැබෑ ෙත්රුම- සැබෑ කියාවලිය 
තවම රෙට් ජනතාවට පැහැදිලි කරලා නැහැ. ඒක තමයි ෙමතැන 
තිෙබන බරපතළ අවිශ්වාසය. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
බරපතළ සැකය. ඒ හරහා තමයි අර කියන මැදිහත්වීමකට පාර 
කැෙපන්ෙන්. ඒ නිසා ෙද්ශීය යාන්තණයක්, ෙද්ශීය කියාවලියක් 
හරහා ඇත්තටම විපතට පත් වුණු ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කිරීෙම් 
කියාවලියක් ආරම්භ කළ යුතුයි. හැබැයි එය ආරම්භ විය යුතු 
ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් නීතියට, අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාවට අනුකූලවයි. 
එෙහම නැතුව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් වුවමනාවට, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් වුවමනාවට අනුව අෙප් රෙට් 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න, අෙප් රටට අලුත් නීති ෙගෙනන්න -
ඔවුන්ෙග් වුවමනා  ෙවනුෙවන් නීති ෙගෙනන්න- ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සූදානම් විය යුතු නැහැ. දැනට තිෙබන නීති 
ෙහොඳටම පමාණවත්. දැනට තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ඇතුෙළේ අපට ඒ අයෙග් මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්නය, ඒ අයෙග් 
යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය ඉටු කරන්න පුළුවන්.  

ජාතික පශ්නය විසඳන්න, අලුත් ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණ 
කියාවට නඟන්න නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න, ඒක 
ෙවනම කාරණයක්. හැබැයි ෙම් ෙයෝජනාව මත පදනම් ෙවලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවල් හදන්න, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවන් ෙවනස් 
කරන්න එෙහම නැත්නම් රෙට් නීතිය ෙවනස් කරන්න යනවා නම් 
ඒක බරපතළ වැරැද්දක්. ඒ නිසා අපි එතැනට යා යුතු නැහැ. ෙම් 

තිෙබන නීතිමය රාමුව ඇතුෙළේ, ෙම් තිෙබන ව්යවස්ථාව ඇතුෙළේ ඒ 
විපතට පත් වුණු ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කරන්න පුළුවන්; 
සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවංක කියාවලියක් 
තමයි අත්යවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් පශ්නය ෙමතැනට එන්න 
ඉතිහාසෙය් කර තිෙබන වරද්දා ගැනීම් පාදක ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතිහාසෙය් කර තිෙබන වරද්දා ගැනීම් අමතක කරලා අපට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒවා මතක් කරන්න ඕනෑ. අනාගතෙය් ෙහෝ 
වරද්දා ගැනීම් නතර කර ගන්න ඒවා මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙයෝජනාවට සම අනුගහය ෙදන 
තත්ත්වයට අපි පත් ෙවන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි.  එය ඉතා 
පැහැදිලිව ෙම් වන විටත් සාකච්ඡාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
2009 මැයි 19වැනි දා යුද්ධය අවසාන වුණු ගමන් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහත්තයා 
ලංකාවට ආවා. ඒ ආපු ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ අය හිටිෙය් යුද්ධෙය් 
ජයගහණෙයන් ෙමෝහනයට පත් ෙවලා. ඒ නිසා ඒ ඇති වුණු රාජ්ය 
තාන්තික ගනුෙදනු ගැන ආණ්ඩුෙව්  ඇමතිවරු එදා හරියට 
ෙසොයලා බැලුෙව් නැහැ. නමුත් අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ 
පිළිගත්තා, ස්වයං විෙව්චනය කළා, ෙම් ඒකාබද්ධ පකාශය 
බරපතළ වරද්දා ගැනීමක් කියලා. ඒ ඒකාබද්ධ පකාශනය තමයි 
ෙම් පශ්නෙය් ආරම්භය. එදා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා  
බෑන් කී මූන් කියන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
සමඟ අත්සන් කළ ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන්ව තිෙබනවා, අද කථා කරන දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන. එහි 2ෙවනි පිටුෙව් ඉතා පැහැදිලිව   
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  I quote: 

“President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the 
implementation of the 13th Amendment, as well as to begin a 
broader dialogue with all parties, including the Tamil parties in the 
new circumstances, to further enhance this process and to bring 
about lasting peace and development in Sri Lanka.” 

ඒ නිසා ෙම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් තිෙබන අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  නමුත් ඒක 
තිෙබන එක වැරදියි. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඇඟිලි ගසන්නට, 
ඒ විධිෙය් වාක්ය එකතු කරන්නට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට 
ඉඩ දීම වැරදියි. ඒ සඳහා ආණ්ඩුව එකඟවීමත් වැරදියි. ෙම්ක අෙප් 
රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳ පශ්නයක්. අෙප් රෙට් ජාතික 
පශ්නය විසඳීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ඇෙමරිකාව ජිනීවාවලට 
ෙයෝජනා ෙගෙනන්න ඕනෑ  වන්ෙන් අෙප් රෙට් මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳව; ජාත්යන්තර මානුෂීය නීති උල්ලංඝනය 
කිරීම් පිළිබඳව. එෙහම නැතිව, අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයට විසඳුම් 
පිළිබඳව, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පිළිබඳව මැදිහත් වන්නට ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයට  අයිතියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ සඳහා සම අනුගහය 
දැක්වීම බරපතළ වරද්දා ගැනීමක්. ඒක ෙම් ආණ්ඩුවත් කළා.  ෙම් 
ආණ්ඩුවත් ඒක කරන්ෙන් රාජපක්ෂ පාලනය එදා පටන් ගත්ත 
තැනින්.   කවුරු හරි අද එක පාරට නින්ෙදන් නැඟිටලා කියනවා 
නම්, "දැන් ෙම් ෙයෝජනාෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තිෙබනවා, ෙමන්න දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගනැල්ලා නැවත රට ෙබදන්න හදනවා" කියලා, එදා 
ඒ අය බෑන් කී මූන් මහත්මයා සමඟ ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන 
ෙවලාෙව් මර නින්ෙද්ද හිටිෙය්? ෙගොරව ෙගොරවා බුදියාෙගනද 
හිටිෙය්? එදා ඒ අය ෙමොකක්ද කෙළේ ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන? 
එදා ෙම්වාට එෙරහිව කථා කෙළේ නැහැ. එදා ෙමෝහනයට පත් 
ෙවලා හිටිෙය්.  එක්ෙකෝ එදා ෙම්වා ගැන දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. 
එෙහම නැත්නම් දැනෙගන තමන්ෙග් පටු බල වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් ෙම්වා හංගා ෙගන වහං කරෙගන හිටියා. ඉතා 
පැහැදිලිවම, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
කියාත්මක කරන්න, ඒ පිළිබඳව අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
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සමඟ, විෙශේෂෙයන් ෙදමළ ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ පුළුල් 
සාකච්ඡා පටන් ගන්න තමයි රාජපක්ෂ මහත්මයා එකඟ වුෙණ්. ඒ 
තමයි ආරම්භය.  

අද ඔය මව් බිම සුරකින්න හදන සංවිධානෙය් ෙල්කම් ජී.එල්. 
පීරිස් මහත්මයා, -''පැෙක්ජ් පප්පා''- 2000 දී රට ෙබදන "පැෙක්ජ්" 
එක ෙගනාවා. අද එයා මව් බිම සුරකින්න කථා කරනවා. අපට 
ඉතිහාසය මතකයි. ඒ ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා තමයි එදා  
"පැෙක්ජ්" එක ෙගනාෙව්; චන්දිකාෙග් ආණ් ඩුව හරහා රට ෙබදන 
ඒ බරපතළ ෙයෝජනා ෙගනාෙව්. එහි නිර්මාතෘවරයා එතුමායි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්ත් ඔස්ෙලෝවලට ගිහින් 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, එකඟතාවලට 
අත්සන් කරලා ඒ ගිවිසුම් ගැහුෙව් ඔය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා 
තමයි. අද  මහා නායක හාමුදුරුෙවෝ හමු ෙවන්න ගිහින් ''රට 
ෙබදනවා'' කියලා කථා කරන ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා තමයි 
ෙමවැනි නීති සම්පාදනය කරද්දී, රටට අනතුරුදායක ෙමවැනි 
වගන්ති නීතිගත කරද්දී  ඒවාෙය් නිර්මාතෘවරයා විධියට කටයුතු 
කෙළේ.  

බෑන් කී මූන් සමඟ රාජපක්ෂ මහත්මයා ගිවිසුම අත්සන් කරන 
විට කවුද දකුණු පැත්ෙත් හිටිෙය්? ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළ 
ෙවලාෙව් බෑන් කී මූන් මහත්මයා ෙම්සෙය් ඉස්සරහා පැත්ෙත් 
පුටුෙව් හිටියා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිත් එක්ක දකුණු 
පැත්ෙත් හිටිෙය් ජී.එල්. පීරිස් හිටපු මන්තීතුමා. ඒ ජී.එල්. පීරිස් 
ෙන්ද ෙම් ෙයෝජනාව අත්සන් කෙළේ? ෙම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට සම්බන්ධ වාක්ය  ෙම් ගිවිසුමට ඇතුළත් 
කරන්න මැදිහත් වුෙණ් ඒ ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා ෙනොෙවයි ද? 
ඒක කෙළේ ඒ ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා තමයි. මම දන්ෙන් නැහැ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒක ඒ ෙවලාෙව් ෙත්රුණාද කියලා. 
ෙත්රුණා ෙහෝ ෙනොෙත්රුණා ෙහෝ ඒ ෙද්ට එකඟ වුණා. ඒ එකඟ 
වීමත් සමඟ තමයි ෙම් කරුණු ඉදිරියට, ඉදිරියට ආෙව්. ඉන් 
පස්ෙසේ තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාවට 
ගිහිල්ලා,  මන්ෙමෝහන්සිංට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, එහිදීත් 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා 
ඉන්දියාවට යන වාරයක් වාරයක් පාසා එකඟ වුණා,  Thirteen 
විතරක් ෙනොෙවයි,  Thirteen Plus ෙදනවා කියලා. ඒ ගිවිසුම් 
තිෙබනවා. ඒ ඒකාබද්ධ පකාශන තිෙබනවා. ඒ ඉතිහාසය අපට 
මතකයි. ඒවා තමයි, ඉන්දියාවට, ඇෙමරිකාවට අෙප් රෙට් 
අභ්යන්තර පශ්නවලට මැදිහත් ෙවන්න කපපු පාරවල්. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් ඉතාම පැහැදිලිව අන්තිම 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙම් ආකාරෙයන් සඳහන් ෙවනවා; 

I quote: 

“Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and 
protection of human rights, in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka’s international obligations. The 
Secretary-General underlined the importance of an accountability 
process for addressing violations of international humanitarian and 
human rights law. The Government will take measures to address 
those grievances.”  

ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? බෑන් කී මූන් මහත්මයාත් එක්ක 
ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයා ඉතා පැහැදිලිව එකඟ ෙවනවා, මානව 
හිමිකම් කියාවලිය, ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය පිළිබඳ කියාවලිය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න. ඒ කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි                 
ශී ලංකාව තුළ වගවීෙම් යාන්තණයක් කියාවට නඟන බව 
කියනවා. ඒ පිළිබඳව ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහතිකයක් ෙදනවා. ඒ 
අන්තිම වාක්ය ෙමොකක්ද? "The Government will take 
measures to address those grievances." ඉතා පැහැදිලියි , 
ෙමතැන තමයි වරද්දා ගත්ෙත්.   

යුද්ධය අවසන් වුණු ගමන් 2009 මැයි මාෙසේ 23 ෙවනි දා ම  
බෑන් කී මූන් ලංකාවට ආවා. ඔවුන් යුද්ධය අවසන් වුණු ගමන්  
ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉතා සූක්ෂම විධියට, උපකමශීලිව ෙම් 
එකඟතාවට අත්සන් කරලා ගියා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ඊට 
පස්ෙසේ බැලුවා ඒ කියාවලිය සිද්ධ ෙවනවාද කියලා. නමුත් ඒ 
කියාවලිය සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ, බෑන් කී මූන් දැම්මා 
''දරුස්මාන්'' කමිටුව. ඉන්දුනීසියාෙව් නීති පධානියා  නම් කරලා, 
ඔහුෙග් පධානත්වෙයන් "දරුස්මාන් කමිටුව" දැම්මා. ඒ දරුස්මාන් 
කමිටුව මැදිහත් ෙවලා වාර්තාවක්  මඟින් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ නිර්ෙද්ශ කියාවට නංවනවා කියලා අෙප් රට එකඟ වුණා. එදා 
පාලිත ෙකොෙහොන ඇතුළු අය දරුස්මාන් එක්ක දිවා ෙභෝජන 
සංගහ, රාතී ෙභෝජන සංගහ  පැවැත්වූවා. අපි දන්නවා දරුස්මාන් 
වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද්වල්. ඒ දරුස්මාන් වාර්තාෙව් පාලිත 
ෙකොෙහොන මහත්මයා යවපු ලියුම් තිෙබනවා. රාතී ෙභෝජන 
සංගහයට එන්න කියලා පාලිත ෙකොෙහොන මහත්මයා  ආරාධනා 
කරපු ලියුම් පවා ඒ වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒවාත් වාර්තාවට 
ඇමුණුවා. ෙමෙහේදී ගැලරියට ඇෙහන්න කථා කරලා කෑ ගහලා, 
ෙබොරු අධිරාජ්ය විෙරෝධයක් ෙපන්වලා, දරුස්මාන් වාර්තාවට 
විරුද්ධව කටයුතු කරනවාය කියලා ෙපන්නුවාට, ඒ රාතී ෙභෝජන 
සංගහ ආදී කටයුතුවලට ගිහිල්ලා, ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරනවා කියලා දරුස්මාන්ලාට එකඟ වුණා. නමුත්, ඒවා කියාවට 
නැඟුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්?  ඒ නිර්ෙද්ශවලින් 
සමහර ෙද්වල්වලට එකඟ ෙවමින් කියාවට නඟමින් යන අතෙර්,  
සමහර ෙද්වලට විරුද්ධයි කියලා ෙබොරුවට  කෑ ගහනවා. සමහර 
ෙද්වල් කියාවට නඟමින් එකඟ ෙවමින් යනවා. එතෙකොට,  බෑන් 
කී මූන් හිතුවා, ''ෙම්වා කියාවට නැඟන්ෙන් නැහැ'  ' කියලා.   ඒ 
ෙහේතුව  නිසා තමයි  බලපෑම් තවත් වැඩි කෙළේ.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද කෙළේ? ඊට පස්ෙසේ ෙම් ආණ්ඩුව, උගත් 
පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව - 
LLRC  එක පිහිෙටව්වා.  LLRC එක අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ 
ඇදෙගන ගියා. ඒ LLRC එක අපි මුළුමනින්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් 2002 ඉඳලා කරුණු විතරයි. 
නමුත්, අෙප් රෙට් ඇත්ත පශ්නය ආරම්භ ෙවලා අවුරුදු 30ක් විතර 
ෙවනවා. ඒ පිළිබඳ ෙහොඳ විශ්ෙල්ෂණයක්, විගහයක්  ඒ වාර්තාෙව් 
නැහැ. නමුත් ඒ වා ර්තාෙවන් වුණත් යම් යම් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් 
කළා. ආණ්ඩුව කිව්වා ඒවා අපි කියාත්මක කරනවා කියලා. හාන්සි 
පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ෙපොත බලමින් ජාත්යන්තරයට, ෙලෝකයට 
ෙපන්නුවා, ෙම් නිර්ෙද්ශ  කියාවට නගන විධිය.  හාන්සි පුටුෙව් 
වාඩි ෙවලා! අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ වාර්තාෙව් තිෙයන යම් 
යම් ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න ෙවනම යාන්තණත් හැදුවා. ඒත් 
ෙම් රටට කිව්වා, "නැහැ අපි ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. හැබැයි, ලලිත් වීරතුංග මහත්මයලා ෙහොෙරන් ඒ 
යාන්තණ හදලා ඒ නිර්ෙද්ශ කියාවට නංවන්න ගියා. ඒ එක්කම, 
ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරනවාය කියලා ලිඛිතව දීපු ෙපොෙරොන්දු 
කැඩුවා. එතෙකොට තමයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් නැවත 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ෙයෝජනාවක් දමන්ෙන්, උගත් 
පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව්  
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න කියලා. ඔවුන් මුලින්ම කිව්ෙව් 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළ ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා 
මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලායි. නමුත්, ආණ්ඩුව ෙමය මැතිවරණ 
පාඨයක් හැටියට පාවිච්චි කර ගත්තා. පළාත් සභා මැතිවරණ 
කඩින් කඩ තියලා, ඒ මැතිවරණ කෑලි කෑලිවලට තියලා, ඒ හැම 
මැතිවරණයකදීම විදුලි පුටුව ෙපන්වලා, ජිනීවා ගැන කියලා බය 
කරලා, ජනතාව ෙනොමඟ යවලා තමන්ෙග් පටු බංෙකොෙලොත් 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ඒ වාර්තාෙව් කරුණු පාවිච්චි 
කළා මිසක්, ඇත්තටම විපතට පත් වුණ ජනතාවට යුක්තිය ඉටු 
කරන්න  පාවිච්චියට ගත්ෙත් නැහැ. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි අද අපි 
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනා ගැන,  විෙද්ශ පුද්ගලයන්ෙග් මැදිහත් 
වීම් ගැන කථා කරනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන උදලාගම 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 5වැනි පිටුෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා 
ෙමන්න ෙමය.   

I quote: 
 
“3. Invitation to International Independent Group of Eminent 
Persons.” 

එතෙකොට ජාත්යන්තර පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කරන්ෙන් 
කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඔහු ආරාධනා කරපු විධියත් 
තිෙබනවා, ලිපිත් තිෙබනවා. කාටද එන්න කියන්ෙන්?  

ඔහු ආරාධනා කළ පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් 
ෙවනවා.  

 
It states, I quote: 
 

“(1) Justice P.N. Bhagwati 

(2) Mr. Andreas Movromatis 

(3) Dr. Kamal Hossain 

(4) Mr. Marzuki Darusman….” 

ආ, දරුස්මාන්ටත් එන්න කියනවා.   

 
It further states: 

  
“(5) Prof. Yozo Yokota  

 (6) Prof. C. Fasseur 

 (7) Sir Nigel Rodley KSE  

 (8) Mr. Arthur E. Dewey 

 (9) Prof. Ivan Shearer  

(10) Dr. Bruce Matthews 

(11) Dr. Bernard Kouchner” 

ඊළඟට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

I quote:  

“Dr. Kouchner was replaced by Judge Pierre Cot on his being 
appointed as a minister in the cabinet of the Government of France.” 

ඔහු පංශෙය් කැබිනට් එකට පත් වුණු නිසා ඒ සඳහා ෙවනත් 
ෙකෙනක් ෙයෝජනා කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් වුණු අය 
තමයි ෙම් සම්බන්ධ කරෙගන තිෙබන්ෙන්. අදත් මැක්ස්ෙවල් 
පරණගම ෙකොමිසමට බිතාන්ය ජාතික ෙඩස්මන් සිල්වාව 
සම්බන්ධ කරෙගන තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට ෙඩස්මන් 
සිල්වාට අදත් මාසයකට පවුම් 55,000ක් ෙගවනවා. ඒවා ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි. ෙම් රෙට් ජනතාව ඒවා දන්නවාද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ එදා උදලාගම ෙකොමිසම, මැක්ස්ෙවල් පරණගම 
ෙකොමිසම යන ෙකොමිෂන් සභාවලට ජාත්යන්තර නිෙයෝජිතයන් 
සම්බන්ධ කර ගත්තා.  එෙහම සම්බන්ධ කර ගත්තා විතරක් 
ෙනොෙවයි, මාසිකව විශාල මුදලකුත් ෙගව්වා. මාසයකට පවුම් 
55,000ක් කිව්වාම එහි අද වටිනාකම රුපියල් එක්ෙකෝටි 
පහෙළොස්ලක්ෂයක් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

3ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් එක්ෙකෝටි පහෙළොස්ලක්ෂයක්  වැටුප් ෙගවලා 

මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසමට ඒ බිතාන්ය ජාතිකයා සම්බන්ධ 
කරෙගන තිෙබනවා.  ඒවා තමයි රාජපක්ෂ පාලනෙයන් කරපු 
ෙද්වල්. අපි ඒ සා විශාල මුදලක් ෙගවලා ෙම් වාර්තාව හදලා 
තිබුණත්, උදලාගම ෙකොමිසමට සම්බන්ධ ෙවච්ච නීතිඥ ෙගෝමින් 
දයාශී මහත්මයා කියනවා මම දැක්කා, "මම ඒකට මැදිහත් වුණු 
නීතිඥවරයා. ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි 
නීතිඥවරයා. ෙම් කටයුත්ත අපි අවසන් කරලා ෙගොඩක් කල්. ෙම් 
වාර්තාව ෙමච්චර කාලයක් සඟවාෙගන සිටිෙය් ඇයි කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයට 
ෙගොඩක් උදවු කරපු ෙකෙනක්.  ඇත්ත කථා කරමු. එම වාර්තාව 
සඟවාෙගන හිටපු එක වැරැදියි කියලා එතුමාම කියනවා. උදලාගම 
ෙකොමිසමට ඔය කියන ජාත්යන්තර නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ කර 
ගත්තා; මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසමට ජාත්යන්තර 
නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ කර ගත්තා. ඒ නිසාම ෙම් ආණ්ඩුව 
ජාත්යන්තර අය සම්බන්ධ කර ගන්න එක හරියි කියලා කියන්න 
හදනවා නම් ඒක අනුමත කරන්න බැහැ. රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කරපු ෙද් ඒ විධියටම කර ෙගන යනවා නම් ෙම් ආණ්ඩුව 
යහපාලන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ පාලනය ඒ ජාතිෙය් 
කට්ටිය සම්බන්ධ කර ගත්තා, ඒ නිසා අපිත් ඒ වෙග් අය සම්බන්ධ 
කර ගත්තාට කමක් නැහැ කියලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න 
යනවා නම් ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි.  

 

එදා රාජපක්ෂ පාලනය ෙම්ක පටන් ගත්තා. ෙම් වැරැද්ද 
ඉතිහාසෙය් කළා, ජාත්යන්තරයට එකඟතාවන් පළ කළා, ගිවිසුම් 
අත්සන්  කළා. නමුත් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා වරද්දා ගත් තැන                   
නිවැරදි කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක නිවැරදි කරනවා කියලා ෙපෙනන්නට 
නැහැ. නිවැරදි කළා නම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙයෝජනාෙව් 
වලිගෙය් එල්ෙලන්න ඕනෑ නැහැ. නිවැරදි කළා නම් ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලෙය් සහ අෙනකුත් රටවල විනිසුරුවන්ට ෙම් රටට ඇතුළු 
ෙවන්න ඉඩ පස්තා ෙදන වාක්ය මානව හිමිකම් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. නිවැරදි කළා නම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනනය ෙම් ෙයෝජනාවට සම්බන්ධ කර ගන්න 
ඉඩ තියන්න ඕනෑ නැහැ. නිවැරදි කළා නම් බලය ෙබදීෙම් 
ෙයෝජනාව ඒ වාර්තාව ඇතුළට එන්න ඉඩ තියන්න ඕනෑ නැහැ.  

 

ඒවා ෙවනම කරුණු. ඒවා අෙප් රෙට් අභ්යන්තර පශ්න. ඒ 
අභ්යන්තර පශ්නවලට මැදිහත් ෙවන්න, සීමාව ඉක්මවා 
ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය කියන නිමිති පාදක කරෙගන 
රාජපක්ෂ මහත්මයා කරපු ෙද්, පටන් ගත් ෙද් අපිත් කරෙගන 
යනවා කියලා අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාවට, අෙප් රෙට් නීතියට, අෙප් 
රෙට් අභ්යන්තර පශ්නවලට මැදිහත් ෙවන්න පාර කපනවා නම් 
ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා දැන් අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඒක නතර කරන 
එකයි. එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් ස්වාධීනත්වය, ස්ෛවරීත්වය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා  අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජාතික සමගිය ෙගොඩ නඟන්නයි ඒක නතර කරන්න ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. ෙමවැනි බාහිර මැදිහත්වීම්වලින් සෑම දාම වුෙණ් 
ජාතිකත්වයන් අතර විරසකයක් ඇතිවීම සහ ජාතිකත්වයන්  අතර 
ෙබදීමයි.  ඔවුන් ෙමය ඇත්ත  යුක්තිය ෙවනුෙවන් පාවිච්චි 

995 996 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට යම් කිසි ඉඩක් විවර කෙළොත් ඒෙකන් 
සිදු වන්ෙන් ස්වාධීනව රටක් විධියට ජාතික සමගිය ඇති කරන්න 
ඇත්ත වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්,  ඒ ඉඩ පස්තාව නැතිවීමයි. ඒ 
නිසා ඔය ෙයෝජනා ෙමොනවා සම්මත වුණත්,  ඔය ෙයෝජනාවට 
ෙමොන සම අනුගහය දැක්වුවත් , දැන්වත් සිදු වුණු වැරැදි නිවැරැදි 
කර ෙගන  අෙප් රෙට් නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න  අපට පුළුවන්.  
ඒකට ඇඟිලි ගහන්න ඇෙමරිකාවට බැහැ. ඒකට ඇඟිලි ගහන්න 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට බැහැ. ඒකට බලපෑම් කරන්න 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට බැහැ. එෙහම ජාත්යන්තර 
සම්මුතියක් නැහැ. ඒ නිසා වහාම කළ යුතු වන්ෙන්  යුද්ධය නිසා 
ඇත්තටම පීඩාවට පත් වුණු, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙයන් වැඩිපුරම පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ශී ලංකාෙව් හමුදාව, ඒ ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 
අයෙග් පවුල්වල පීඩාවට පත් වුණු අය නැවත ෙගොඩනැඟීම, 
සුවපත් කිරීම සඳහා මැදිහත්වීමයි. අදත් ආබාධිත රණවිරුවන් 
ගිහින් මහානායක හාමුදුරුවරුන් මුණ ගැෙහනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි පහක් ලබා 

ෙදන්න. 

අදත්  ඒ ආබාධිත රණවිරුවන්  තමන්ෙග් ඇත්ත දුක් 
ගැනවිලිවලට, පශ්නවලට උත්තරයක් නැහැ කියන එක 
මහානායක හාමුදුරුවන්ව මුණ ගැහිලා කියනවා.  එදා රාජපක්ෂ 
පාලනය හමුදාව ඇතුෙළන් පටන් ගත්ෙත්,  ටිකට් විකුණලා 
සංදර්ශන පවත්වන එක,  බයිසිකල් සංදර්ශන, කාර් ෙර්ස් පවත්වන 
එකයි. අදත් ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ඒකයි.  හමුදාෙව් සෑම 
ෙසොල්දාදුවකුටම රුපියල් 2,500ක ටිකට් ෙදනවා විකුණන්න. 
ටිකට් ටික විකුණා ගන්න බැරි වුෙණොත් ඒ හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවාට  
තමන්ෙග් වැටු ෙපන් ඒක ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. 24 වැනි දා - ෙම් 
එන ෙසනසුරාදා-  තිෙබනවා "හමුදා රාතිය" කියලා සංදර්ශනයක්.  
ඒ හමුදා රාතියට සෑම නිලධාරියකුෙගන්ම රුපියල් 7,500ක් එකතු 
කරනවා. රුපියල් 7,500ක ආධාරය දුන්ෙන් නැත්නම් ඒක 
වැටුෙපන් කපනවා. යුද්ධයට මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරපු  එම 
හමුදාෙව් නිලධාරින්ට, ෙසොල්දාදුවන්ට අවුරුදු හයකටත් පසුව 
තවමත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරවල් ගණෙන් ටිකට් 
විකුණන්නයි.  හමුදා නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා ෙම් 
"හමුදා රාතිය" ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් වැටුෙපන් රුපියල් 7,500ක් 
වැය කරන්න. ෙමය පසු ගිය කාලෙය්ත් තිබුණා. කැමැති නම්, 
කැමැති ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා  ඒ මුදල ෙගවලා ටිකට් අරෙගන, 
ෙම් රාතියට සම්බන්ධ ෙවලා විෙනෝද ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අද 
ෙමය බලහත්කාරයක් ෙවලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ පාලනය 
කාලෙය් හමුදාව ෙම් ෙද් කරද්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක විෙව්චනය 
කළා. හමුදාව කාණු ශුද්ධ කරද්දී, නගර සභාවල ෙසේවකයන්ෙග් 
තත්ත්වයට පත් කරද්දී තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ඒවා නවත්වනවා 
කියලා. නමුත් අදත් ඒ තත්ත්වෙයන් හමුදාව මුදා ෙගන නැහැ.  

ආබාධිත ෙසොල්දාදුවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය, විශාම වැටුප් 
පිළිබඳ පශ්නය යන ඒ පශ්නවලට තවමත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
උත්තර දීලා නැහැ; ඒවාට විසඳුම් දීලා නැහැ.  යුද්ධෙයන් පීඩාවට 
පත් වුණු ඒ ඇත්ත හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන්, හමුදාෙව් 
ෙසොල්දාදුවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන්ට, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
මුස්ලිම් සහ සිංහල ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් උතුෙර්  
පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට සාධාරණත්වය, යුක්තිය ඉටු කරන්න 

ඕනෑ. ඒ පීඩාවට පත් වුණු සිත් සුවපත් කිරීම සඳහා තමයි සත්ය හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසම අත්යවශ්ය වන්ෙන්. සත්ය හා පතිසන්ධාන 
ෙකොමිසෙම් කාර්ය භාරය වන්නට  ඕනෑ කාටවත් දඬුවම් දීම 
ෙනොෙවයි.  යුද්ධයට මැදිහත් වුණු හමුදාෙව් නිලධාරින්ට දඬුවම් 
ෙදන්න, ෙසොල්දාදුවන්ට දඬුවම් ෙදන්න ෙමය පාවිච්චි කරනවා 
නම්, ඒ සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙමන් වැඩක් නැහැ.  

අපිකාෙව් සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම පාවිච්චි කෙළේ 
ඔවුන්ෙග් පධාන ආගම වුණු කිස්තියානි ආගෙම්  සංකල්පයක් 
පදනම් කර ෙගනයි.  කිස්තියානි ආගෙම් තිෙබන පධාන මූල 
ධර්මයක් තමයි සමාව දීම. ඒ සමාව දීෙම් සංකල්පය මත පදනම් 
ෙවලා අපිකානු සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම කියාත්මක වුණා. 
යුද අපරාධවලට ෙචෝදනා ලැබූ විනී මැන්ෙඩලාටත්, යුද 
අපරාධවලට ෙචෝදනා ලැබූ ගරිල්ලා සංවිධානෙය් සිටි ෙබොෙහෝ 
අයටත්, හමුදාෙව් අයටත් ඒ රෙට් තිෙබන සංස්කෘතිය අනුව සමාව 
ලැබුණා. ඒ නිසා අද ෙමය හමුදාෙව් කාට ෙහෝ දඬුවම් දීම සඳහා 
පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්,  එෙහම නැත්නම් කවුරු 
හරි ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් එල්ලුම් ගස් යවන්න ෙම්ක පාවිච්චි 
කරන්න හදනවා නම්, ඒක ෙම් ෙකොමිසෙම් කාර්ය භාරය වියයුතු 
නැහැ; අරමුණ විය යුතු නැහැ. දැන් ඒ පශ්නය ඉවරයි. ඒෙකන් අපි 
ලබා ගන්න ඕනෑ අත් දැකීම්, පාඩම් ඉෙගන ෙගන, අනාගතෙය් 
එවැනි පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්න වග බලා ගන්න ඕනෑ. ඒක 
දඬුවම් දීෙමන් කරන්න බැහැ.   

අෙප් රෙට් තිබුෙණ් සිවිල් යුද්ධයක්.  සිවිල් යුද්ධයකදී අපි 
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයවීම්, 
අපි ෙනොසිතන,  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන සිදුවීම් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඒක තමයි යුද්ධය කියන්ෙන්. 
හැබැයි, එවැනි යුද්ධයකදී හිතාමතා, දැනුවත්ව වරදක් කරලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ වැරැදි ෙසොයා බලන එක අනාගතෙය්දී එවැනි 
වැරැදි ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා පිටිවහලක් ෙවනවා. අන්න ඒ 
අර්ථෙයන් අපි ෙම්ක පාවිච්චි කර ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙහෝ බටහිර රටවල් කියන නිසා අපි ෙම්ක කළ 
යුතුය යන්න ෙනොෙවයි. අපි රටක් විධියට, ශී ලාංකීය ජාතියක් 
විධියට ඇත්තටම අෙප් රෙට් ජාතික සමගිය ෙගොඩ නැඟීෙම් අවංක 
වුවමනාෙවන් රට තුළ ෙද්ශීය කියාවලියක් ඇතුෙළේ ඇත්තටම 
විපතට පත් වුණ ජනතාවට යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම 
සඳහා සත්ය හා පතිසන්ධාන කියාවලියක්, ජාතික සංහිඳියාෙව් 
කියාවලියක් ඉදිරියට යා යුතුයි. අන්න ඒ සඳහා වහාම ඉතිහාසෙය් 
වුණ වැරැදි නිවැරදි කර ෙගන අනාගතයට මුහුණ දිය යුතුයි කියන 
ස්ථාවරෙය් අපි සිටින බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, 

ඔබතුමාට විනාඩි තිහක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.52] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාව තුළ   සිදු 

ෙවමින් තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු ඉතාම 
බරපතළ යුධ ෙද්ශපාලනික සිදුවීමක් නිසා දැන් මතු ෙවලා තිෙබන 
රාජ්ය තාන්තික හා ෙද්ශපාලන ගැටලු සමඟ අනාගතය කරා  පිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මනින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳ සංවාදයක්.  අපි 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ වාර්තා සභාගත කරලා, ෙම් 
පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂය කියා කිරීම ගැන.  

ෙම් ඇති වුණ සටන පිළිබඳව, ගැටුම පිළිබඳව අද අපි හැම 
ෙදනා ඉදිරියට වාර්තා ගණනාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතාෙග් 
උපෙදස් මත දරුස්මාන් වාර්තාව නිකුත් වුණා. ඉන් පසුව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසම මඟින් ති පුද්ගල කමිටුවක් 
පත් කළා. ඒ ති පුද්ගල කමිටුෙව් වාර්තාවත් නිකුත් වුණා. ඊට 
අමතරව රට තුළ විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ ෙකොමිෂන් සභා ෙම් 
ෙවනුෙවන් පත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතුරුදන් වූවන් 
පිළිබඳව පත් කළ උදලාගම ෙකොමිසම. ඒකට විෙද්ශීය 
විෙශේෂඥයන් ගණනාවකෙග් සහෙයෝගය ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
මැක්ස්වල් පරණගම ෙකොමිසම. ඒ සඳහාත් විෙද්ශීය 
විනිසුරුවන්ෙග් සහෙයෝගය ලැබුණා. ඊට පථම LLRC 
ෙකොමිසමත්, ඒ වාෙග්ම තවත් ෙකොමිෂන් ෙදකකුත් පත් ෙකරුණා, 
ෙම් පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා බලන්න.  

ෙම් සියලුම ෙකොමිෂන් වාර්තා පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා සමහර ඒවාෙය් යම් යම් කරුණු පදනම් සහිත ඒවා බව 
හා  සමහර ඒවා පදනම් විරහිත බව. සමහර වාර්තා ෙද්ශපාලන පසු 
බිෙමන් ඉදිරිපත් කරන ලද,  යම් යම් පුෙරෝකථනයන් මත පදනම් 
ෙවච්ච ෙතොරතුරු දසදහස් ගණනක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම උදලාගම ෙකොමිසම ඉදිරියට පත් කරලා තිෙබනවා, 
එම කාල වකවානුව තුළ අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳව. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට සම්බන්ධ, එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් අතුරුදන් වූවා 
යැයි කියන ෙචෝදනා 7,307ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් අතිවිශාල 
ෙචෝදනා පමාණයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 15,000කට ආසන්න පිරිසකෙග් ඝාතන පිළිබඳව 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විශාල දත්ත පමාණයක්, 
ෙතොරතුරු පමාණයක් ෙම් වාර්තාවල තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහෙල්කම්තුමා උපෙදස් මත එළි 
දැක්වූ දරුස්මාන් වාර්තාවත්, ඒ වාෙග්ම ඊට පසුව පත් කළ                                       
ති පුද්ගල කමිටුෙව් වාර්තාවත් ශී ලංකාව තුළ පරීක්ෂණයකින් 
ෙතොරව ඔවුන් විසින් තුන්වන පාර්ශ්වයන්ෙග් ෙතොරතුරු මත 
පදනම් ෙවලා සිදු කරපු ෙද්වල් හරහාත් යම් යම් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු දත්තත් අපි ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  

සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් අපි ඉතාම පැහැදිලිව පිළිගන්න 
ඕනෑ, තස්තවාදී කියාවලියක් ෙම් රට තුළ තිබුණු බව. ඒක 
සාමාන්ය තස්තවාදී කියාවලියක් ෙනොෙවයි. ඒක ඉතාමත්ම බලගතු 
විධියට යම් යම් අවස්ථාවල විෙද්ශීය ශක්තීන් මුසු කර ගත්ත, 
බරපතළ අවි ආයුධ ශක්තීන් තිබිච්ච, කාලතුවක්කු,  බර අවි, ගුවන් 
යානා, මිසයිල, සබ්මැරීන් ආදී සෑම අංෙගෝපාංගයකින්ම යුතු 
තස්තවාදී ව්යාපාරයක්. ඒ වාෙග්ම ඒ තස්තවාදී ව්යාපාරය යම් යම් 
පෙද්ශවල විවිධාකාරෙයන් කියාත්මක වුණා. දකුෙණ් ෙබෝම්බ 
පිපිරවීම් සිදු කළා. ෙද්ශපාලන ඝාතන සිදු කළා; මනුෂ්ය ඝාතන සිදු 
කළා. ආගමික ස්ථානවලට පහරදීම් සිදු කළා. දළදා මාලිගාවට, 
ජය ශී මහා ෙබෝධියට පහරදීම් කළා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ගරිල්ලා යුද්ධයක නියැලුණා. උතුරු පළාෙත් - 
විෙශේෂෙයන්ම වන්නිෙය් - සම්පදායික සටනක නියැලුණා. ෙම් 
ආකාරයට තස්තවාදී ව්යාපාරය එක ආකාරයකට ෙනොෙවයි, 
විවිධාකාරව රට තුළ කියාත්මක වුණා. එම තස්තවාදී ව්යාපාරය 
මර්දනය කිරීම පජාතන්තවාදීව පත් වුණු රජයක පධාන වග කීම 
බවට පත් වුණා. එම වග කීම ශී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවලට 
පැවරුණා. ඒ අනුව ශී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවලටත් සිදු වුණා, 

තස්තවාදින් විවිධ පෙද්ශවල අනුගමනය කරන විවිධ යුද, 
ෙද්ශපාලන උපකමවලට අනුකූල වන ආකාරයට තමන්ෙග් පති 
කියාවලිය දියත් කරන්න. ඒ නිසා ෙම්ක සම්පදායික නීති රාමුවක්, 
සම්පදායික කියාවලියක් ඔස්ෙසේ මනින්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් රට තුළ ඇති වුණු විෙශේෂිත 
තත්ත්වයක්.  

මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසෙම් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ෙම් රටටම සුවිෙශේෂ වූ තත්ත්වයක් හැටියට අරෙගන 
ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න ඕනෑ, එක් එක් රටවල දෘෂ්ටි 
ෙකෝණවලට අනුව, එක් එක් රටවල තස්තවාදය මර්දනය කිරීෙම් 
තත්ත්වය අනුව, එක් එක් රටවල යුද අපරාධ ෙචෝදනාවලට අදාළ 
තත්ත්වය අනුව ෙම් තත්ත්වය සංසන්දනය කරන්න බැහැ කියලා. 
ෙමහි පධානම ගැටලුව, තස්තවාදය යුදමය වශෙයන් ජය ගන්න    
ශී ලංකා ආරක්ෂ හමුදා සමත් වුණත් එය ෙද්ශපාලන 
ජයගහණයක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන්, රාජ තාන්තික වශෙයන් අප අසමත් වීමයි. අන්න 
එතැනයි ෙම් පශ්නය පැන නැඟුෙණ්. යුදමය ජයගහණය 
ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් කරෙගන තිරසාර සංහිඳියා 
කියාවලියකට යන්න අවශ්ය හැකියාව ලබා ගන්න අප 
අෙපොෙහොසත් වීම තමයි ෙම් අර්බුදය විෙද්ශීය වශෙයනුත්, ෙද්ශීය 
වශෙයනුත් පැන නැ ෙඟන්න මුල් වුෙණ්. අප ෙත්රුම් ගත යුතු 
කාරණය වන්ෙන් දැන්වත් අපි ෙමය ස්ථාපිත කරෙගන, ස්ථාවර 
කරෙගන, අවශ්ය උපාය මාර්ග සකස් කර ෙගන සම්මුතියකින්, 
එකඟතාවකින් ඉදිරියට යා යුතු කාලයකට එළඹිලා තිෙබන බවයි. 
දැන් රාජ තාන්තික ෙපරමුණක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රාජ 
තාන්තික ෙපරමුෙණ්දී අපි පවත්වාෙගන ගිය පැරණි, මුග්ධ රාජ 
තාන්තික උපාය මාර්ග ෙවනුවට නිසි, දියුණු - නවීන - රාජ්ය 
තාන්තික කියාවලියක් මඟින් ෙමයට මුහුණ දිය යුතු වනවා. අෙප් 
රෙට් සිටින දක්ෂම නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම ඉහළම ගණෙය් 
තාක්ෂණික උපකරණ සියල්ලම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොදා ෙගන 
රෙට් කීර්ති නාමයත්, ආරක්ෂක හමුදාවල ෙගෞරවයත්, සෑම ජන 
කණ්ඩායමක ෙගෞරවයත් ආරක්ෂා වන ආකාරයට ෙමය ෙමෙහය 
වීෙම් වග කීම අපට, අෙප් රාජ තාන්තික ෙසේවාවලට පැවරිලා 
තිෙබනවා. එතැනදී පධාන වශෙයන්ම අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
සමබර විෙද්ශ පතිපත්තියක් විය යුතුයි. ඉන්දියානු සාගරය ආශිත 
රටවල පවතින ෙද්ශපාල න තත්ත්වය අනුව බලන විට අපි සමබර 
තත්ත්වයකින් ගමන් කරන්න ඕනෑ. එක්දහස් නවසිය අසූ 
ගණන්වලත්, ෙදදහස්  ගණන්වලත් අපට අත් වුණු අභාවාචික 
අත්දැකීම් අනුව බලන විට අප සමබර, ෙනොබැඳි විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් දියත් කළ යුතු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියවස ඉන්දියානු 
සාගරෙය් සියවස. 19 වැනි සියවස අත්ලාන්තික් සාගරෙය් සියවස. 
20 වැනි සියවස පැසිෆික් සාගරෙය් සියවස. ෙම් සියවස ඉන්දියානු 
සාගරෙය් සියවස. ඒ නිසා තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් සමාජ, ආර්ථික කියාවලිය "Pivoting to 
Asia" කියලා ආසියාව ෙදසට නැඹුරු වූ තත්ත්වයකට ෙයොමු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  ෙම් මෑතදී පැසිෆික් සාගරෙය් 
රටවල් සමඟ ඔවුන් TPP Agreement එක අත්සන් කෙළේ 
ආසියානුකරෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් විෙශේෂ සමාජ, ආර්ථික 
බලපෑම නිසායි. සමබර විෙද්ශ පතිපත්තිය අපට ඉතාම අවශ්යයි. 
ඒ වාෙග්ම එක තැනකට එක අදහසක්, තව තැනකදී තව අදහසක් 
කියන්ෙන් නැතුව - විසංවාදී ෙනොවන ආකාරයට - අපි ෙම් 
කටයුත්ත කළ යුතුයි. අපි අතීතෙය්දී එෙහම කෙළේ නැහැ. අපි එක 
ස්ථානයකට එකක් කිව්වා; තව අෙයකුට තව ටිකක් කිව්වා; තවත් 
තැනක තව එකක් කළා. ෙම් නිසා ඇති වුණු විසංවාදී තත්ත්වය 
නිසා අප සමඟ මිතුරුව හිටපු රටවල් පවා අපහසුතාවට පත් වුණු 
අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අපි යම් කිසි නිශ්චිත ෙද්ශපාලන 

999 1000 
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පතිපත්තියක පිහිටා සිටියා නම්, ෙද්ශපාලන පතිපත්ති 
ගරුකභාවයක පිහිටා සිටියා නම් අපට ෙම් අභිෙයෝගය ජය 
ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා. අපි විටින් විට පතිපත්ති මාරු කරමින් 
අවස්ථාවාදීව කියාකිරීෙම් පතිඵලයක් හැටියට අප ෙම් තත්ත්වයට 
ඇද වැටුණාය කියන එක අපට ඉතාම පැහැදිලියි.  

ඇතැම් අය උත්සාහ කළා, ෙම් රාජ්ය තන්තික අභිෙයෝගය 
ජාවාරමක් බවට පත් කරගන්න. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විවිධ 
ෙකොම්පැනි ලවා ශී ලංකාව පිළිබඳ ලිපි ෙල්ඛන සකස් 
කරවාගන්න, ශී ලංකාෙව් රාජ්ය තන්තික පතිපහාරය සකස් 
කරවාගන්න කටයුතු ෙයදුණා. ඒ නිසා ෙම් සියලු වැරැදි නිවැරැදි 
කරගනිමින් ඉතාම නවීන ෙලස, ඉතාම පතිපත්තිගරුක ෙලස අෙප් 
රෙට් ජාත්යන්තර පතිරූපය ෙගොඩ නංවන රාජ්ය තන්තික 
පතිපත්තියක් ඇති කර ගැනීම කරා අපි ගමන් කරමින් සිටිනවා. 
අපි එය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගත යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සටනින් පසුව ඇති වූ 
ජාත්යන්තර පතිකියාව -විෙශේෂෙයන් විෙද්ශගත ෙදමළ ඊළාම් 
බලෙව්ගවලින් එල්ල වූ පහාරය- හමුෙව් අෙප් රටට අභිෙයෝග 
ගණනාවක් එල්ල වුණා. අපට රාජ්යයක් ෙලස එල්ල වූ එක 
අභිෙයෝගයක්  තමයි, රාජ්යයක් ෙලස අප යුද අපරාධකරණයක 
නියැලුණාය, ෙදමළ ජනයා සමූහ සංහාරයකට ලක් කළාය කියන 
එක. යුෙදව් ජනයා සංහාරය කළාය කියන ෙචෝදනාව එදා ජර්මන් 
රාජ්යයට එල්ල වුණාම, -ඔවුන්ෙග් ජනතාව නාසිවාදි වුවත් 
ෙනොවුණත්- මුළු ජර්මන් රාජ්යයටම දඬුවම් ෙදන තත්ත්වයක් උදා 
වුණා. අපි දන්නවා එවැනි තත්ත්වයක් උදා වුෙණ්, යුෙදව්වන් 
සංහාරය නිසා පමණක් ෙනොව, ඔවුන් කළ අෙනකුත් ආකමණික 
කියාවලියත් නිසා බව. නමුත් රාජ්යයට දඬුවම් දීම පිළිබඳ 
අභිෙයෝගයක් එදා එල්ල වුණා. අපටත් ඒ අභිෙයෝගය ආවා. 
රාජ්යයට යම් දඬුවමක් ලැෙබනවාද, රාජ්යෙය් සියලු ජන 
කණ්ඩායම්වලට සම්බාධක පැනවීමක් කරා ගමන් කරනවාද 
කියන පැනය නැඟුණා. අපි දුටුවා ෙම් මෑතදී ඉරානයට සිද්ධ වූ ෙද්, 
ඒ වාෙග්ම සමහර රටවලට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද්. ඒ අනුව 
රාජ්යයට යම්කිසි අභිෙයෝගයක් එල්ල ෙවමින්, රාජ්ය කිසියම් 
අභිෙයෝගයකට ලක් කරමින් යන කියාවලියක් සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවාද කියන පැනය නැඟුණා. අද අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා 
රාජ්යයක් හැටියට ෙදමළ ජන සංහාරයක් ෙම් රට තුළ සිදු වුෙණ් 
නැහැ කියන එක කිසියම් දුරකට ඒත්තු ගන්වන්න. ෙම් රාජ්යයට 
සම්බාධක පැනවීම් ආදි වශෙයන් තිබුණු ඒ අභිෙයෝගය, ඒ 
තර්ජනය අද දුරු ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා කියන එක අපි ෙබොෙහොම 
අපහසුෙවන් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට තිබුණු තවත් 
අභිෙයෝගයක් තමයි, ශී ලංකා ආරක්ෂක අංශවලට ආයතනයක් 
හැටියට යුද අපරාධ ෙහෝ මානවීය අපරාධ පිළිබඳ ෙචෝදනා එල්ල 
වනවාද කියන එක. එෙහම වුණා නම් මුළු ශී ලංකා යුද හමුදාවට, 
එෙහම නැත්නම් අෙනක් ආරක්ෂක අංශවලට බරපතළ පශ්න පැන 
නැඟීමට ඉඩ තිබුණා. නමුත් ආයතනයක් හැටියට ශී ලංකා 
ආරක්ෂක අංශ නීතිමය රාමුවක් තුළ, පජාතාන්තික රාමුවක් තුළ 
කියා කරපු බව අද පිළිෙගන තිබීම, එක්තරා ආකාරයකට අප 
ලබාගත් සුභවාදි ජයගහණයක් හැටියට අපි දකිනවා. ෙමොකද, 
ෙබොෙහෝෙදෙනක් උත්සාහ කළා, සමස්ත ශී ලංකා ආරක්ෂක 
අංශයම යුද අපරාධ, මානවීය අපරාධ කළාය කියන තත්ත්වයට 
පත් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් අභිෙයෝගය 
ෙමොකක්ද? අෙප් සිවිල් හා හමුදා නායකයන් විෙද්ශගත වූ 
අවස්ථාවලදී ඒ අය අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් අභිෙයෝගයක්, 
තර්ජනයක් එල්ල වී තිබුණා. අපි දන්නවා පිෙනෝෙෂේ සිද්ධිය. ඔහු 

එංගලන්තෙය් සංචාරයක නියැලී සිටි ෙවලාෙව් ස්පාඤ්ඤෙය් 
මැදිහත් වීමත් සමඟ ඔහු එංගලන්ත අධිකරණෙය් අත් අඩංගුවට 
පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දුනීසියානු හිටපු ජනාධිපති යුදයාෙනෝ 
මහතා විෙද්ශ සංචාරයක ෙයදුණු ෙවලාෙව් ඔහුට ෙම් අභිෙයෝගය 
එල්ල වුණා. මෑතදී සූඩානෙය් ජනාධිපතිවරයාට ඒ අභිෙයෝගය 
එල්ල වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මෑතදී ඉන්දියාෙව්දීත් ඒ පශ්නය 
පැන නැග්ගා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් අෙප් ෙද්ශපාලන 
නායකත්වයට, යුද නායකයන්ට එල්ල වීෙම් අභිෙයෝගයක් 
තිබුණා. දැන් එය දුරු ෙවලා ගිහින් නැතත් කිසියම් දුරකට අවම 
කරගන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. මම හිතනවා, ෙම් අභිෙයෝග 
දුරු කරෙගන අප සියලුෙදනා ඉදිරිය කරා යන්න අධිෂ්ඨාන 
කරගත යුතුයි කියා. අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන් පුද්ගලයන්ට 
එෙරහිව නැඟුණු ෙචෝදනාවලියක් විතරයි. ඒවාෙය්ත් පදනම් 
විරහිත ඒවා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. පදනම් සහිත ඒවා 
තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව කියා කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද අපරාධ පිළිබඳ, සමූහ 
ඝාතන පිළිබඳ මූලික කියාවලියක් පසු ගිය ෙදවන ෙලෝක මහා 
සංගාමෙයන් පසුව සිදු වුණා. එය අප කවුරුත් දන්නා නියුරම්බර්ග් 
යුද අධිකරණය සහ ෙටෝකිෙයෝ යුද අධිකරණය ඇති කරගත් 
කියාවලියයි. එතැනදී ජාත්යන්තර නීතිෙය් -ෙසෝවියට් සංගමෙය් 
නීතිෙය්, පංශෙය් නීතිෙය්, එංගලන්තෙය් නීතිෙය්, ඇෙමරිකාෙව් 
නීතිෙය්, ජර්මනිෙය් නීතිෙය් ආදි හැම තැනකම- ෙවනස්කම් 
තිබුණා. ඒ නිසා බලගතු සංවාදයක් ඇති වුණා, ෙම් නියුරම්බර්ග් 
මූල ධර්ම පිළිබඳව කුමන පදනම් මත ද ෙම් නඩු පැවරීම් සිදු 
කරන්ෙන්, කාටද ෙම් නඩු පවරන්ෙන්, රාජ්යයකටද, 
ආයතනයකටද, ෆැසිස්ට් පක්ෂයටද, ඒ පක්ෂෙය් සාමාජිකයන්ටද 
ආදි වශෙයන්. ඒ පිළිබඳ විශාල සංවාදයක් ඇති වුණා. එතැනදී 
ෙසෝවියට් සංගමයත්, පංශෙය් නීතියත්, ඇංග්ෙලෝ සැක්සන් 
නීතියත් පදනම් කරෙගන මූල ධර්ම හතරකට එකඟතාව ඇති කර 
ගත්තා.      

පළමුවන මූල ධර්මය තමයි සාමූහික කුමන්තණය සහ 
ආකමණික යුද්ධය කවුද දියත් කෙළේ කියන පශ්නය. සාමූහික 
කුමන්තණයක් කෙළේ කවුද? ආකමණික යුද්ධය කෙළේ කවුද කියා 
හඳුනා ෙගන ඔහුට ෙහෝ ඒ රාජ්යයට ෙහෝ ආයතනයට එෙරහිව 
නඩු පැවරීම පිළිබඳ පළමුවන මූල ධර්මයට එකඟ වුණා. ෙදවන 
මූල ධර්මය තමයි ෙසෝවියට් සංගමෙය් ෙයෝජනාවක් මත සාමයට 
එෙරහි අපරාධ කෙළේ කවුද කියන එක මත නඩු පැවරීම් සිදු 
කරන්න තීරණය කිරීම.  

ඊළඟට, යුද අපරාධ සිද්ධ වුණා නම් සාමූහික ඝාතන සිද්ධ 
වුණා නම්, සාමූහික පැහැර ගැනීම් සිද්ධ වුණා නම්, ඒ වාෙග්ම 
එවකට තිබුණු සම්මතවලට විරුද්ධව යුද සිරකරුවන් පිළිබඳ 
කටයුතු සිද්ධ වුණා නම්, සාමූහික අපරාධවලට, යුද අපරාධවලට 
විරුද්ධව පියවර ගැනීමට කටයුතු කළා. මානුෂිකත්වයට එෙරහි 
අපරාධවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න තීරණය කළා. ෙමන්න 
ෙම් මූල ධර්ම හතර මත පදනම් ෙවලා තමයි එදා නියුරම්බර්ග්, 
ෙටෝකිෙයෝ යුද අධිකරණ කියාත්මක වුෙණ්. එවකට ෙලෝකෙය් 
පැවතුණු අත් දැකීම් සියල්ල පදනම් කර ෙගන තමයි එතැනදී 
කියාත්මක වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මූල ධර්ම හතරට 
සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට ශී ලංකා රාජ්යය ෙහෝ ශී ලංකා ආරක්ෂක 
අංශ ෙහෝ ෙච්තනාන්විතව එවැනි කියාවලියක නියැලිලා නැති බව 
ඉතාම පැහැදිලියි. රාජ්යයට එෙරහිව, පජාතන්ත විෙරෝධීව, නීති 
විෙරෝධීව සාමූහික කුමන්තණයක් කෙළේත්, ආකමණික 
කියාවලියක් සිද්ධ වුෙණ්ත් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් මිසක්          
ශී ලංකා ආරක්ෂක අංශවලින් ෙනොෙවයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි කවුරුත් දන්නවා, 2002 දී  සාම ගිවිසුමක් -සමහර විට අපි 
විරුද්ධයි, සමහර අය පක්ෂයි.- ඇති වුණු බව. ඒ සාම ගිවිසුම 
පැවති වකවානුෙව් ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා ඝාතනය කළා. 
ඒ සාම ගිවිසුම පැවති වකවානුෙව් රෙට් හමුදාපතිවරයා ඝාතනය 
කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ වකවානුෙව් සාම ගිවිසුම් කඩ වීම් 
හත්දහසකට අධික පමාණයක් සිද්ධ වුණා. ඒෙක් අවසාන 
පතිඵලය තමයි මාවිල්ආරුෙව්දී සිද්ධ වුෙණ්. එම නිසා සාමයට 
එෙරහිව කවුද අපරාධය කෙළේ කියන එක පසු ගිය මෑත ඉතිහාසය 
දිහා බැලුවාම ඉතාම පැහැදිලියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යුද අපරාධ, මානුෂීයත්වයට එෙරහි 
අපරාධ පිළිබඳව ශී ලංකා ආරක්ෂක අංශවලට විරුද්ධවත්, 
එල්ටීටීඊ එකට විරුද්ධවත් විවිධ ෙකෝණෙයන් ෙම් වාර්තාවල 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ මූල ධර්ම පදනම් කර ගත් 
විගහයක් ෙම් තුළ ඇති කර ගත යුතුයි කියන එක අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ. නියුරම්බර්ග් කියාවලිෙයන් 
පස්ෙසේ ජර්මනිෙය්, ජපානෙය් සම්පූර්ණ ව්යවස්ථා අත් හිටුවා ඒ 
රටවලට එෙරහිව කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙදවන ෙලෝක මහා 
සංගාමෙයන් පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම යුෙගෝස්ෙලෝවියාව 
සම්බන්ධෙයන්, රුවන්ඩාව සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අධිකරණ පිහිටු 
වන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආරක්ෂක මණ්ඩලය කටයුතු කළා. එම 
නිසා තමයි ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණයක් පිළිබඳ 
සංකල්පය මතු ෙවලා ආෙව්. ඒ අනුව 2002 ජූලි 01වන දා ෙරෝම 
පඥප්තියට අනුව ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය පිහිෙටව්වා. 
එහි පධාන මූල ධර්ම තුනක් තිෙබනවා. මූල ධර්ම තුෙනන් 
පළමුවන මූල ධර්මය තමයි, ජාත්යන්තර අධිකරණ පිහිටු වන්ෙන් 
අනුපූරක මූල ධර්මය -complementarity theory-  මත කියන එක. 
ඒ කියන්ෙන් ෙද්ශීය යන්තණය මූලිකයි. ෙද්ශීය අධිකරණ 
පද්ධතිය මූලිකයි. ෙද්ශීය අධිකරණ පද්ධතියට සහාය දීම සඳහා 
පමණයි අන්තර්ජාතික යුද අධිකරණය පවා පවතින්ෙන්. එෙහම 
නැතුව ෙද්ශීය යුද අධිකරණය යටපත් කරන්න, ෙද්ශීය අධිකරණ 
පද්ධතිය යටපත් කරන්න ෙනොෙවයි ඒක පවතින්ෙන්. එම මූල 
ධර්මය මතයි එම ෙරෝම පඥප්තිය යම්කිසි දුරකට සකස් ෙවන්ෙන්.  

ඊළඟට හවුල්කාරිත්වය -complicity- ගනිමු. හවුල්කාරිත්වය 
තුළින් කිය වුෙණ් යුද අපරාධයකට ෙකළින්ම -ඍජුව- සම්බන්ධ 
ෙනොවුණත්, හවුල්කාරී කියාවලියක් තිෙබනවා නම් එයට එෙරහිව 
කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්ය කියන එකයි. ෙමය ජර්මනිෙය්ත් 
සිද්ධ වුණා. ජර්මනිෙය් ඇතැම් ව්යාපාරික අංශවලට එෙරහිව 
ෙදවන ෙලෝක මහා සංගාමෙය් දඬුවම් දීම් සිද්ධ කළා. නාසි 
පක්ෂයට සහාය දුන්නාය කියා, ආර්ථික සහෙයෝගය දුන්නාය කියා 
ආර්ථික අපරාධකරුවන් හැටියට හංවඩු ගහලා, ජර්මනිය, ජපානය 
විශාල පරිමාණෙය් කර්මාන්තශාලාවලට, ව්යවසාය දායකත්වයට 
දඬුවම් පැමිණවූවා, ඔවුන්ව හිරෙගට යැව්වා. ඒ හවුල්කාරිත්වෙය් 
මූල ධර්මය ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙකොටි 
සංවිධානය ගැන කල්පනා කෙළොත්, හවුල්කාරිත්වෙය් මූල 
ධර්මයට අනුව ෙකොටි සංවිධානයට මූල්ය ආධාර දීපු අය සිටිනවා 
නම්, ෙකොටි සංවිධානයට ඇප උපකාර කරපු අය සිටිනවා නම් 
ඔවුන් ෙකොටි සංවිධානෙය් සාමාජිකයන් ෙනොෙවයි කියා කාටවත් 
කියන්න බැහැ. අවශ්ය නම් හවුල්කාරිත්වෙය් මූල ධර්මය යටෙත් 
ඔවුන්ටත් දඬුවම් දිය හැකියි.  

ඊළඟට සංකීර්ණතාව ගනිමු. ෙමවැනි තස්තවාදී යුද්ධයකදී 
ඒකත් ඉතා වැදගත්. ඍජු සටනක් සිද්ධ වුෙණ් වන්නිෙය් විතරයි. 
අනික් හැම තැනකම විවිධාකාරෙය් සටන් සිද්ධ වුණා. 
විෙද්ශගතවත් ඝාතන සිද්ධ වුණා. රාජිව් ගාන්ධි මහතා ඝාතනය 
කිරීම වැනි සිදු වීම් සිදු වුණා. විෙද්ශ රටවලත් ෙනොෙයක් ගැටුම් 
සිද්ධ වුණා. විෙද්ශ රටවලත් තස්තවාදි සංවිධාන සමඟ ගනුෙදනු 

සිද්ධ වුණා. එම නිසා ෙම් සංකීර්ණතාව ෙම් සටෙන්ත් පවතිනවා. 
ඒ සංකීර්ණතාවත් ජාත්යන්තර යුද අධිකරණ පතිපත්තිවල මූල 
ධර්මයක් හැටියට පිළිෙගන තිෙබනවා. 

දැන් ඒ අන්තර් ජාතික අත් දැකීම් එක්ක කල්පනා කර බලා, 
අෙප් රට තුළ අපි කුමක්ද කළ යුත්ෙත්, අෙප් රෙට් ෙම් ගැටලුව, 
අභිෙයෝගය ජය ගැනීම සඳහා අපි දැන් කුමක්ද කළ යුත්ෙත්, අපට 
සම්බාධක පනවා අෙප් අපනයනවලට එෙහම නැත්නම් අෙප් 
ආර්ථිකයට අත තබන අභිෙයෝග තිෙබනවා නම් ඒවා ජය ගැනීම 
සඳහා ෙමොකක්ද අපි කළ යුත්ෙත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ආරක්ෂක 
අංශවලට හමුදාවක් ෙලස යම් යම් අභිෙයෝග එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, පුද්ගලයින් හැටියට යම් යම් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කියාත්මක විය යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියන ෙම් මූලධර්ම මත පදනම් වුණු ඉතාම සබුද්ධික 
කියාවලියක් මුදා හැරිය යුතු අවස්ථාවක දැන් අප සිටින බව පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් "ෛමතී පාලනයක්" කියන 
ෙද්ශපාලන පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කළා, 
තස්තවාදය මැඬලීම සඳහා නීත්යනුකූල රාමුව තුළ කියා කළ  
හමුදා ෙසේවෙය්, ආරක්ෂක අංශවල සිටින කිසිම ෙකනකුට 
ජාත්යන්තර අධිකරණයක ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයක දඩුවම් ලබා 
දීෙම් කියාවලියකට ඉඩ ෙනොතබන බව. ඒ මූලධර්මය මත අප 
සියලු ෙදනා පදනම් විය යුතුයි. ෙමොකද, ඒ ආරක්ෂක අංශවල පිරිස් 
කළ කැපවීම, ඒ කියාවලිය නිසා තමයි අද ෙම් සභාව ෙමතැන 
රැස්ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙම් රටට සාමකාමීව 
ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ඕනෑම විසඳුමක, ඕනෑම සත්ය ගෙව්ෂණයක, ඕනෑම යුක්තිය 
පසිඳලීමක පදනම විය යුත්ෙත්, "පවතින සාමය, සංහිඳියාව බිඳ 
ෙනොදැමිය යුතුයි" කියන පදනමයි. විෙශේෂෙයන්ම මැක්ස්ෙවල් 
පරණගම ෙකොමිසෙම් වාර්තාෙව් එක ෙඡ්දයක් විශාල විගහයක් 
එක්ක ෙම් ෙවනුෙවන්ම ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය්  තිෙබන අත් දැකීම් එක්ක 
අරෙගන යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම සඳහා යයි කියමින් 
පවතින සාමය, සංහිඳියාව විනාශ කරන්න යම් කිසි පිරිසක් 
උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ෙම් ජාත්යන්තර සම්මුතියට, පමිතියට 
අදාළ නැහැ කියන කාරණය එහි සඳහන් කර තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාෙව් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, 
ෙම්ක 1982 ඉඳන් විගහ කරන්න ඕනෑ; අපරාධ ෙහොයන්න ඕනෑ; 
දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ෙකනකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් 
1982න් එහාටත් ගිහිල්ලා ෙම්ක ෙහොයන්න ඕනෑයි කියලා. එෙහම 
වුණා නම් අපට සිද්ධ ෙවනවා  1982 ඉඳන් ඇති වුණු ගැටුම් ගැන 
ෙහොයන්න; 1987 - 1989 ෙම් රෙට් පැවැති කැරලිකාරී 
වාතාවරණය ගැන ෙහොයන්න; ඉන්දියානු හමුදාවල මැදිහත් වීම 
ගැන ෙහොයන්න; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැල්ල ගැන 
ෙහොයන්න; ඊට පස්ෙසේ ඇති වුණු සිදු වීම් ගැන ෙහොයන්න. ෙම් 
යනාදී වශෙයන් දැනට ෙම් රට තුළ යම් කිසි ආකාරයකට 
සංහිඳියාවට පත් ෙවලා තිෙබන සෑම තුවාලයක්ම නැවත විවෘත 
කරන්න සිද්ධ වනවා. නැවත විවෘත කරලා ඒ ඒ අවස්ථාවල විවිධ 
තස්ත උපකම,  ඒවාට විරුද්ධව පාවිච්චි කළ පති උපකම  යනාදී 
වශෙයන් සියලුම ෙද් පිළිබඳව විගහ කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 1987 
- 1989 වකවානුෙව් විවිධ පාර්ශ්වවල අය හැත්තෑදහසකට අධික 
පිරිසක්  ගැටුම්වලදී ඝාතනය වුණා. එෙහම නම් ඒ සියල්ල 
ෙහොයන්න වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන් පසුව ඇති වූ සිදුවීම් සියල්ලත් 
ෙහොයන්න වනවා.  
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යුද ගැටුෙම් අවසාන ෙමොෙහොෙත්  එල්ටීටීඊ සාමාජිකයින් 
දහතුන්දහසක්, තමන් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් යයි කියමින් ශී ලංකා 
ආරක්ෂක හමුදාවට යටත් වුණු බව අප අමතක කළ යුතු නැහැ.  
තහනම් සංවිධානයක් හැටියට, නීති විෙරෝධී සංවිධානයක් හැටියට, 
තස්තවාදී සංවිධානයක් හැටියට තිබුණු එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
සාමාජිකයන් තමන් යයි පකාශ කරමින් ඉහළම ගණෙය් 
නායකයින් ඇතුළුව දහතුන්දහසක් යටත් වුණා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
තුන්දහසක් යටත් ෙනොවී ශී ලංකාව තුළ වාසය කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් දහස් ගණනක් විෙද්ශගතව වාසය කරනවා. එෙහම 
නම් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් තිපුද්ගල 
ෙකොමිසමට අනුව, ෙම් ෙදොෙළොස්දහස අපි අත් අඩංගුවට ගත 
යුතුයි. පුනරුත්ථාපනය කර එළියට දැමූ පිරිස අත් අඩංගුවට ගත 
යුතුයි. අත් අඩංගුවට අරෙගන එතැනින් පටන් ගන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ඒක ෙම් සාමයට, සංහිඳියාවට ධනාත්මක  ඉදිරි 
ගමනක්ද? නැත්නම් ෙම් තිෙබන තත්ත්වය තවත් අවුල් කිරීමක්ද? 
ෙම්ක අපි කල්පනා කර බැලිය යුතු අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඕනෑම කියාවලියක ආරම්භය වන්ෙන්, ෙම් 
ඕනෑම කියාවලියක ගමන් මඟ විය යුත්ෙත් පවතින සාමය හා 
සංහිඳියාව ආරක්ෂා කරෙගන ඉදිරියට යාම මිසක් ඒක බිඳ දමන 
තත්ත්වයක් ෙනොවන බව අපි අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙම් 
ඇතැම් ෙකොමිෂන්වල පකාශවලිනුත් අපිට දැන ගන්නට ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ඉතාම වැදගත් ෙද් ෙද්ශපාලන සම්මුතියයි. ෙම් 
ආණ්ඩුව අද ෙගොඩ නඟා ෙගන තිෙබන්ෙන් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදෙක් කිසියම් සම්මුතියකින්. ෙම්ෙකන් ඉදිරියට යන්න 
අපට තවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සම්මුතීන් අවශ්ය වනවා. ෙම් 
පශ්නයට නිවැරදි පෙව්ශයක් ෙහොයා ගන්න ෙම් ෙද්ශපාලන 
සම්මුති අත්යවශ්යයි. විෙද්ශ රටවල ඕනෑ තරම් ෙද්වල් කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් රට ඇතුෙළේ ඇති වන ෙද්ශපාලන 
සම්මුතිය තමයි මූලික සහ වැදගත් කාරණය වන්ෙන්. 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඒ සඳහා ආරම්භයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට කැඳවීමක් කරන්න. එය පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
ෙනොකරන ෙද්ශපාලන පක්ෂවල කැඳවීමක් බවටත් පත්විය යුතුයි. 
ඒ විධියට ෙද්ශපාලන සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න අප කටයුතු කළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඕනෑම විසඳුමක පදනම 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. අ ෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 4වන 
ව්යවස්ථාෙව් අධිකරණය ගැන පකාශ කර තිෙබනවා. 105 වන 
ව්යවස්ථාෙව්, 13. (6) අනුව්යවස්ථාෙව් අධිකරණ කියාවලිෙය් 
විෙද්ශ සම්මුතිවල පෙව්ශය ෙමොකක්ද කියා සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමා ෙම් වාර්තාවල ඒ ගැන 
විගහයක්  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඕනෑම ෙදයක 
පදනම වන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. ඒ ව්යවස්ථාව 
ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය උඩයි. එය 
තීරණය වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මතයි. ඒ ව්යවස්ථාවට 
අනුකුලව ෙගොඩනඟන යම් යාන්තණයක් ෙගොඩනැඟීෙම් වගකීම 
තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පිටතින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මතයට පිටතින් කිසිවක් කිරීෙම් 
හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒක කරන්න වරමකුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නැහැ.  

ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙදපාර්ශ්වයම ෙද්ශීය වශෙයන් කිසියම් 
ආකාරයක යාන්තණයක් ෙසවීම පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. ඒ 
පිළිබඳ රට තුළ ෙලොකු සංවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
අතීතෙය්දීත් ෙම් රෙට් ෙම් පිළිබඳ ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. 1971 දී වුණු ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි සිද්ධිය, ෙචම්මනි 
මිනී වළ පිළිබඳ සිද්ධිය, තිකුණාමලෙය් සිසුන් පස් ෙදනා ඝාතනය 

කිරීම පිළිබඳ සිද්ධිය, සූරියකන්ද සිද්ධිය වැනි ඒවා ගැන ආරක්ෂක 
අංශවලට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා, රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ෙම්වා ෙම් රෙට් ෙනොවුණා  ෙනොෙවයි. 
ෙම්වා ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ආරක්ෂක අංශවලට 
එ ෙරහිව අදත් යම් යම් ෙචෝදනා විභාග කරමින් තිෙබනවා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්ත් ෙම් වන විට ආරක්ෂක 
අංශවල පිරිස් අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කියාවලිය විධිමත්කරණය කරලා ඉදිරියට ෙගන යාමට 
යාන්තණයක් හදා ගැනීෙම් වගකීම අෙප් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පවතින බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ෙමවැනි ගැටලුවක් සඳහා ඇති කර ගන්නා පෙව්ශය පිළිබඳ 
තිෙබන සම්මුතිය පළමුෙවන්ම ඇත්ත එළිදරවු කර ගැනීමයි; සත්ය 
ගෙව්ෂණයයි. ෙම් ගරු සභාෙව්ත් කීප ෙදෙනක් ඒ පිළිබඳ අදහස් 
පළ කළා. ෙමොකක්ද වුෙණ්, කවුද ෙම් ඝාතන කෙළේ, ෙකොයි 
ආකාරයටද ඒකට දායක වුෙණ් කියන එක පිළිබඳව සත්ය 
ෙහළිදරවු කර ගැනීෙම් කියාවලියක් අවශ්යයි. ඒකට යම් 
යාන්තණයක් අවශ්ය කර තිෙබනවා. දකුණු අපිකාෙව් කියාවලියක් 
සිද්ධ කළා. ෙදපාර්ශ්වයම තමන් කළ අපරාධ ගැන කිව්වා. ඒ අයට 
සමාව ලැබුණා. ඒ ගැන විෙව්චනයක් දකුණු අපිකාෙව් තිෙබනවා, 
අපරාධකරුවන් නිදහස් වුණා කියලා. නමුත්, කවුද ෙම් අපරාධ 
කෙළේ, කවුද ෙම් අපරාධවලට හවුල් වුෙණ්, ඒක ෙමොන 
ආකාරයටද සිද්ධ වුෙණ් කියන එක පිළිබඳව ඒ මඟින් දැනගන්න 
ලැබුණා. ෙමහිදී උදාහරණයක් හැටියට විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා 
කරන සුදු ෙකොඩි සිද්ධිය ගැන මා කියන්නම්. සුදු ෙකොඩි අරෙගන 
එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් පිරිසක් -විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධ ෙය් අවසාන 
අවස්ථාෙව්දී- පුදුමාතලන් පෙද්ශෙය් ආවාය, ඒ පිරිස ඝාතනය 
කළාය කියා ෙචෝදනාවක්  තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව විවිධ මත 
තිෙබනවා. පිරිසක් කියනවා, ෙම් පිරිස සුදු ෙකොඩි අරෙගන ආවා, 
ඒ පිළිබඳ ලංකා ෙව් ෙද්ශපාලන අධිකාරියට දැනුම් දුන්නා, 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය ඒ අයට යටත් ෙවන්න කිව්වා, යටත් වුණු 
අයට ෙවඩි තිබ්බාය කියා. ආරක්ෂක අංශවලට පැහැදිලි කිරීමක් 
තිෙබනවා. ආරක්ෂක අංශ දන්නවා, 2009 මාර්තු මාසෙය් 
ෙමවැනිම සිදුවීමක් සිද්ධ වුණු බව. යටත් ෙවන්න කියා පිරිස 
ආවා; ආරක්ෂක අංශ ඉඩ දුන්නා;  ආරක්ෂක වළල්ල කිෙලෝමීටර් 
ෙදකක් බිඳ දැමුවා; විෙශේෂ කාර්ය බළ කාෙය් පිරිස 480ක් මිය 
ගියා. ඒ 2009 මාර්තු මාසෙය්, ෙම් සටන අවසන් ෙවන්න මාස 
ෙදකකට කලින්. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙසේනාංක තුනකින් වට කර 
තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් එක් ෙසේනාංකයක් ෙදසට සුදු ෙකොඩි අරෙගන 
භාර ෙවන්න ගියා. තව ෙසේනාංකයක් ෙදසට ජනතාව ගමන් කළා. 
ඊළඟ ෙසේනාංකයට පභාකරන්ෙග් පුතයා ෙග් නායකත්වෙයන් යුත් 
පිරිසක් පහාරයක් එල්ල කළා. එය මරාෙගන මැෙරන පහාරයක්. 
ඒක සාර්ථක වුණා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ නායකයන් ටික 
එතැනින් ගැලවිලා යනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙහොඳයි. 

ඒ ගැනත් විගහයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා හරියටම සිදු වුෙණ් 
කුමක්ද කියා ඒ සියල්ල සත්ය ගෙව්ෂණ ෙකොමිසමකින් තමයි දැන 
ගන්න ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එවැනි යාන්තණයක අවශ්යතාව 
තදින්ම අපට තිෙබනවා. ෙම් වාර්තා පෙහේ ෙමවැනි සිදුවීම් සිය 
දහස් ගණනක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ විධිමත් අධ්යයනයක් කරලා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යම් යම් ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමත් අවශ්යයි. ඒ ෙචෝදනාවලට 
කැමැති පිරිස්වලට සත්ය ගෙව්ෂණ ෙකොමිසමකට, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් සාකච්ඡා කරෙගන යන ප රිදි -තවමත් එකඟතාවක් 
නැහැ- කරුණා සභාවක් ෙවතට ඒ කරුණු ෙයොමු කරලා, ඒ මඟින් 
සත්ය දැන ගැනීෙම් අවස්ථාව තිෙයන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට,  යම් යම් අපරාධ තිෙබනවා නම්, ඒ අපරාධ විමසීම 
සඳහා ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට යටත්ව අධිකරණයක් 
පිහිටුවිය යුතුයි. ඒ අපරාධ විමසීම ශී ලංකාෙව් අධිකරණ 
පද්ධතියට යටත්ව අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය යුතුයි කියන එක අපි 
කවුරුත් පිළිගන්නා ෙමන්ම අවධාරණය කරන්න ඕනෑ 
කාරණයක්.  

ෙම් කියාවලිෙය් ඊළඟ වැදගත් කාරණය තමයි, පීඩාවට පත් 
වුණු ජනතාව ෙග් හානි පූර්ණය කිරීම. ජනතාවෙග් ඉඩම් නැති 
ෙවලා තිෙබනවාය කියනවා. ෙමතැනදී හුඟක් අවධාරණය 
ෙකෙරනවා, ෙදමළ ජනතාවෙග් ඉඩම් ආරක්ෂක අංශ අල්ලාෙගන 
ඉන්නවාය කියලා. එහි ඇත්තක් තිෙබනවා. ෙකෙනකුෙග් 
ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් අත්පත් කර ෙගන ඉන්නවා නම්, දැන් 
යුද්ධයක් නැති තත්ත්වයක් තුළ  ඒවා ආපසු ලබා දිය යුතුයි. ඒ 
පිළිබඳව ආරක්ෂක හමුදා කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, 
උතුරු  හා නැ ෙඟනහිර ෙදපළාෙත් ජීවත් වුණ සිංහල හා මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග් ඉඩම් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ඊනියා මහා වීර 
පවුල්වලට ලියලා දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ ඉඩම් අයිතියත්  ඒ ඉඩම් 
හිමි ජනතාවට ලබා දීලා,  හානි පූර්ණය සඳහා ෙභ්දයකින් ෙතොර 
කියාදාමයක් අවශ්ය කරනවා.  

හානි පූර්ණය කිරීම සඳහා ඒ පෙද්ශවල සංවර්ධනය කඩිනම් 
කරන්න ඕනෑ.  මම ඉතා ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරනවා, උතුෙර් 
විදුලිබල පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කරන්න අපි කටයුතු කළ බව. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය 87 දී විනාශ කළ ඒ විදුලිබල පද්ධතිය, මාර්ග 
පද්ධතිය, ජල පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කරන්න අපි අතිවිශාල 
ධනයක් වියදම් කළා. ඒකත් හානිපූර්ණෙය් ෙකොටසක් හැටියටයි 
සිද්ධ වුෙණ්.  ඒ ආකාරෙය් යම් ආර්ථික සමාජ කියාවලියක් හරහා 
ඒ හානි පූර්ණයට මැදිහත් විය යුතුයි. වැදගත්ම ෙද්, නැවත 
ෙමවැනි ෙද් සිදු  ෙනොවීමට අවශ්ය කරන යාන්තණය ෙගොඩ නඟා 
ගතයුතු වීමයි. ෙම් ආණ්ඩුවට ජනවරම ලැබුෙණ්ත් එවැනි 
ආකාරෙය් යහ පාලන යාන්තණයක් මඟින් බවත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අධිකරණය පිළිබඳ විශව්ාසය අද බිඳ 
වැටිලා තිෙබනවා. ඒ අධිකරණය පිළිබඳ විශ්වාසය නැවත ඇති 
කරන්න, ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කරන්න, තරාතිරම 
ෙනොබලා දඬුවම් ෙදන යාන්තණයක් ඇති කරන්න, ෙමවැනි 
කියාවලි නැවත ඇති ෙනොවන විධිෙය් සමාජ ආර්ථික 
පතිසංස්කරණයක් රට තුළ ඇති කිරීමටයි අපි සියලු ෙදනාම 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්.  

ෙම් පශ්නය ගැන ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ තරම් වාද විවාද 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් පශ්නය ගැන ඕනෑ තරම් රණ ෙඝෝෂා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් එය ඉන් ඔබ්බට ෙගන යෑම සඳහා ලැබී 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාව  ධනාත්මකව ෙයොදා ගනිමින්, විෙශේෂෙයන් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සම්මුතියක් ඇති කර ගනිමින්,  අප 
ඉදිරිෙය් අද තිෙබන ෙවනත් සමාජ ආර්ථික අභිෙයෝග ජය ගැනීම 
සඳහා අපි  ෙම් පශ්නය ෙයොදා ගනිමු.  ඒ වාෙග්ම, නැවත ෙමවැනි 
සිදුවීම් ඇති ෙනොවන්නට, උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් හැම තැනකම ඇති 
වුණු මහ ෙල් වැගිරීම් නැවත ඇති ෙනොවන්නට කටයුතු කළ යුතුයි.  

1948 දී අපි ආඩම්බර වුණා, ෙල් බිඳක්වත් ෙනොෙසොල්වා 
නිදහස ලබා ගත්තාය කියලා. නමුත් ඉන් පස්ෙසේ ඇති වුණු ෙම් 
ෙල් වැගිරීම් නැවත ඇති  ෙනොවන්නට, අෙප්  තරුණ පරපුරට  
එවැනි ෙද් නැවත සිදු ෙනොකරන්නට අවශ්ය කරන  සමාජ ආර්ථික 
වටපිටාවක් ඇති කරන්නට අප සියලු ෙදනාම කැප වීමට ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගනිමු. ඒ සඳහා  ධනාත්මකව ෙම් ෙදසට ෙයොමු 
ෙවමු කියා හැම ෙදනාෙගන්ම  ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
[අ.භා. 12.26] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 සිට එක දිගටම  ජිනීවා 

මානව හිමිකම් කවුන්සලයට සහභාගි වුණ ෙකෙනකු හැටියට පසු 
ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් අනුමත- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම්අවස්ථාෙව්දී කවරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  ගරු මුජිබර් 
රහුමාන් මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මුජිබර් රහුමාන් ගරු 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2006 සිට එක දිගටම මානව 

හිමිකම් කවුන්සලයට ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් සහභාගි වුණු 
ෙකෙනකු  වශෙයන් මම නම් දකින්ෙන්,  පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් අෙප් රට සම්බන්ධව අනුමත කළ ෙයෝජනාව  අපට වාසි 
දායක ෙයෝජනාවක් හැටියටයි. ෙම් වාසිදායක තත්ත්වය ඉෙබ්ම 
ඇති වුෙණ් නැහැ. ෙම්  වාසිදායක තත්ත්වයට මුල් වුෙණ්, අෙප් 
ර ෙට් වර්තමාන නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන 
තිෙබන පිළිගැනීමයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

යම් කිසි රටක පතිපත්තියක් ෙදස කවුරු ෙහෝ පිටින් බලනවා 
නම්  බලන්ෙන්, ඒ  රෙට් නායකයාෙග් ස්ථාවරය ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය ෙදස බලලායි. [බාධා කිරීමක්] පැරැද්දුවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි පැරැද්දුෙව්. මෙගන් ඒ විස්තර අහගන්න 
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එපා. ඔව්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නම කියන 
ෙකොට සමහරුන්ට ෙක්න්ති යනවා. ඒකට අපිට  කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. 

 එතුමාට තිබුණු පිළිගැනීමත් එක්ක ඒ ඇති වුණු ජාත්යන්තර 
ශුභවාදී තත්ත්වය මත තමයි මම දකින විධියට ෙම් ෙයෝජනාව 
අපට වාසිදායක තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ බව ෙම් 
වාසිදායක තත්ත්වය උදා කර ෙදන්න.  මම දන්නවා, එතුමා විශාල 
කියාකාරිත්වයක් ෙපන්නුවා.  ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු මංගල සමරවීර 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙබොෙහොම හැඟීමකින්, වුවමනාවකින්  
ඒ කටයුත්ත මුළුමනින්ම භාරෙගන ෙම් වාසිදායක තත්ත්වය උදා 
කර ෙදන්න ෙසේවයක් කළාය කියන එක  කෘතෙව්දීව  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොමද ෙම් සුබවාදී 
තත්ත්වය ඇති වුෙණ් කියලා බලනෙකොට,  ඒ අරෙගන තිබුණ 
ස්ථාවරය පැති හතරකින් පැහැදිලි කිරීමට මම කැමතියි. 
ජාත්යන්තරෙය් ඇතැම් අන්තවාදී ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරා කණ්ඩායම් 
එක දිගටම කියා ෙගන ආෙව්, වාර්තාෙව් අදාළ අයෙග් නම් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ කියන එකයි.  ෙමොකද, ෙම් මානව හිමිකම් කඩ 
වුෙණ් ඉහළම ෙපෙළේ තීරණ අනුවයි. ඒ නිසා ඒ වාර්තාෙව් ඒ 
අයෙග් නම් සඳහන් ෙවන්න ඕනෑය කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, යුද 
අධිකරණයට ඒ මානව හිමිකම් කඩවීම් වාර්තා ෙවන්න ඕනෑය 
කියන ස්ථාවරෙය් සිටිමින් තමයි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ වැඩ කටයුතු කරෙගන ආෙව්. ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලයට සහභාගි ෙවන අවස්ථාවලදී ඒ කරුණ මම 
ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල දැක්කා.  එෙහම කටයුතු 
කෙළේ අන්තවාදී ෙකොටස්.  මම ෙමය ෙපොදුෙව් හැම ෙදනාම 
ෙවනුෙවන් කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අන්තවාදී ෙකොටස් ගැනයි 
මම ෙම් කියන්ෙන්.  එල්ටීටීඊ සංවිධානය නිෙයෝජනය කරමින් 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 
සහභාගි වුණ අය දන්නවා ඒ අය කවුද කියලා.  ඒ අය දරන ලද 
මතය තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්.    

2014 මාර්තු මාසෙය් සම්මත වුණු ඒ ෙයෝජනාව පදනම් 
කරෙගන පත් කරපු තී පුද්ගල ෙකොමිසම කියා සිටියා ජාත්යන්තර 
පරීක්ෂණයක් අවශ්යයි කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ වාර්තාෙව්ත් ඒ 
කරුණ සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් 
දරුස්මාන් වාර්තාව පදනම් කරෙගන ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකින් 
ෙතොරව ඇත්ත ෙහොයා ගන්න බැහැ කියන එකයි. ඒ ස්ථාවරෙය් 
සිටිමින් තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ අර පිටු 251ක වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමින් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්යයි කියන්ෙන්.   

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් මහ ෙකොමසාරිස්, සයිඩ් 
හුෙසේන් මහත්මයා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කරපු 
වාර්තාෙවන් නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් hybrid වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළ යුතුයි කියන කාරණය. ෙද්ශීය යාන්තණයක් ගැන 
විශ්වාසයක් නැහැ,  hybrid  යාන්තණයක් හරහා පමණයි ඒ වැඩ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියන එක එතුමා  පැහැදිලි කරනවා.  ඒ 

වාෙග්ම, එතුමා "integrated" කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා.  
"I n t e g r a t e d "  කියන්ෙන් පිටස්තර නීතිඥවරුන්ෙග්, 
විනිසුරුවරුන්ෙග් ඇතුළුවීමක් හරහාය කියන අදහස. ෙම් hybrid 
ව හය සකස් කළ යුත්ෙත් එවැනි ඇතුළුවීමක් හරහාය කියන එක 
එතුමාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් කරනවා. එතෙකොට, පියවෙරන් 
පියවර බැලුවාම ෙම් කරුණු පැහැදිලියි. අන්තවාදී ෙකොටස්, 
තුන්ෙදනාෙග් කමිටු වාර්තාව සහ මානව හිමිකම් මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමා නිර්ෙද්ශ කරන කරුණු ඒ අතර තිෙබනවා.  

අවසානෙය්දී ෙයෝජනාවට ඇතුළු වුෙණ් ෙද්ශීය යාන්තණය කියන 
වචනය  සඳහන් කරෙගන, "participation" කියන වචනය මුල් 
කරෙගන. ඒ විධියට තමයි ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවලිෙය් කියාත්මක 
කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද 6 හි ඒ වාක්ය  අන්තර්ගත වුෙණ්.   

ඉතින්, ෙම් තත්ත්වය නිකම්ම ඇතිවුණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ඒකයි මම කිෙව්ෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි 
තිෙබන පිළිගැනීමත්, එතුමා ගැන ජාත්යන්තරෙය් තිෙබන ඒ පුළුල් 
විශ්වාසයත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් කියාකාරිත්වයත්, ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීම හා කියාකාරිත්වයත් යන ෙම් 
සියල්ලක්ම සමඟ තමයි  negotiated text එකක්, ඒ කියන්ෙන් 
සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව හැදුණු අවසාන ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ ෙයෝජනාව තමයි ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් ෙවලා ඒකමතිකව  සම්මත වුෙණ්. ෙම් 
කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
වාසිදායක ෙනොෙවයි නම්, අපි  නිකම් වචන පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. තමිල්නාඩු පාන්තෙය් ෙජයලලිතා මහ ඇමතිතුමිය ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත වුණු දවෙසේ පසිද්ධ පකාශයක් කළා, "ෙම් 
ෙයෝජනාව ශී ලංකා රජයට වාසිදායක ෙයෝජනාවක්" කියලා.  
එතුමිය ෙම් ෙයෝජනාව පතික්ෙෂේප කළා. ඒ  වාෙග්ම කරුණානිධි 
හිටපු මහ ඇමතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම පකාශයක් කළා, "ෙම් 
ෙයෝජනාව පතික්ෙෂේප කරනවා, ෙම් ෙයෝජනාව ශී ලංකා රජයට 
වාසිදායකයි" කියලා. TamilNet එකට ගියාම අපි දකිනවා,  
TamilNet එෙක් කියන්ෙන්ත් ඔය කාරණයමයි කියලා. TamilNet 
එෙක් කියන්ෙන්ත්, "ෙම්ක ශී ලංකා රජයට වාසිදායක 
ෙයෝජනාවක්. ෙම් ෙයෝජනාව අපි පතික්ෙෂේප කරනවා" කියලායි. 
ඒ එක්කම ෙම් ෙයෝජනාව පතික්ෙෂේප කරන්න ඕනෑය කියලා 
ෙමෙහේ අයත් කෑ ගහලා කියනවා අපි දකිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ම එක 
ස්ථාවරයක සිටීම තමයි මට තිෙබන පශ්නය. ෙමොකද, 
අරෙගොල්ලනුත් කියනවා, "ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ" කියලා.  
ෙම්ෙගොල්ලනුත් කියනවා, "ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ" කියලා. 
බලනෙකොට ෙදෙගොල්ලන්ම එක ස්ථාවරයක තමයි සිටින්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ෙතොප්පිය දා ගන්න ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙතොප්පිය දා ගන්න. මම කාෙග්වත් නමක් කිව්ෙව් නැහැ. හරිද? 
ෙතොප්පිය දා ගන්න ඕනෑ නම් ෙතොප්පිය දා ගන්න. මම කාෙග්වත් 
නමක් කිව්ෙව් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහ 
නායක හාමුදුරුවන් බැහැ දැකපු අවස්ථාෙව් දී උන්වහන්ෙසේත් 
මෙගන් ඇහුෙව්, "ඔබතුමා ෙම්ක විගහ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ” 
කියලායි.   උන් වහන්ෙසේ මට කිව්වා, "අරෙහන් කියනවා ෙම්ක 
ෙහොඳ නැහැ කියලා, ෙමෙහේත් සමහරු කියනවා ෙම්ක ෙහොඳ 
නැහැ” කියලා, උන්වහන්ෙසේටත් ෙම්ක පෙහේලිකාවක් කියලා. ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

2009 දී ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව අපි ජයගහණය 
කළාය කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 2009 දී ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව 
අපි තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු ඡන්ද පමාණයක් අරෙගන 
ජයගහණය කළා. 2009 කණ්ඩායෙම් නායකත්වය දැරුෙව්ත් 
මමයි. මට ෙහොඳටම ෙම් සිද්ධිය මතකයි. විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා negotiate කළා වාෙග්ම රටවල් 
ගණනාවක් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා තමයි ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කෙළේ. යුෙරෝපා හවුෙලන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න හැදුවා. 
නමුත් අපි ඊට කලින් අෙප් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ෙයෝජනාවට ෙමොකක්ද ඇතුළත් කරන්ෙන් කියන කාරණය 
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පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට දකුණු අපිකාෙව් තානාපතිවරිය 
කිව්වා, බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්වරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා අෙප් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අත්සන් කරපු ඒකාබද්ධ 
නිෙව්දනෙය් සඳහනක් එතැන තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. ඒ 
කාරණය අපි පිළි ගත්තා. ඒ සඳහන තිබුණා.  

තවත් කිහිප ෙදෙනක් කිව්වා මට මතකයි, "full 
implementation of  the Thirteenth Amendment" කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, නිකම් Thirteenth  Amendment ෙනොෙවයි, "full 
implementation of the Thirteenth Amendment"  කියන වචන 
ඇතුළත් කරන්න ඕනෑය කියලා. මම තමයි ඒ ෙවලාෙව් තර්ක 
කෙළේ අපට "full implementation"  කියන වචන ඇතුළත් 
කරන්න  බැහැ කියලා. "Full"  කියලා කිව්වාම ෙපොලිස් බලතලත්, 
ඉඩම් බලතලත් අපට පිළිගන්න සිද්ධ වනවාය කියලා දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්  තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් රෙට් 
නායකයන් ගණනාවක් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අදත් 
එෙහමයි. ඒවා පිළිබඳව පසුව සාකච්ඡා ෙව්වි. ෙමොකද, අපි දැන් 
බලන්ෙන් සංහිඳියාවට යන ගමන තහවුරු කරන්නයි. හැබැයි,  
"full” කියන වචනය අපට පිළිගන්න බැහැ කියලා මම ඒ 
ෙවලාෙව්දී කියා සිටියා. ඒෙගොල්ලන් ඒ ෙවලාෙව්දී ඒ කාරණය 
පිළිගත්තා. හැබැයි, "implementation of the Thirteenth 
Amendment"  කියන වචන අපි ඇතුළත් කළා. ෙම්වා හුඟාක් 
ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ. අපිත් එෙහේ ගිහිල්ලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. 
අපි යම්කිසි කාර්ය භාරයක් ඒ ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට කළා. දයාන් 
ජයතිලක අෙප් තානාපතිතුමා ෙලොකු කාර්ය භාරයක් ෙම් 
කටයුත්ත ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම  අපි  ෙම්වා 
පිළිගන්න ඕනෑ. 2009 ෙයෝජනාව තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු  ඡන්ද 
පමාණයක් ලබා ෙගන අනුමත කර ගත්තාට පසුව ඒක කියාත්මක 
කරන්න අපි බැඳී සිටියා. නමුත් එහි සමහර ෙකොටස් අපි කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ. මම නම් දකින විධියට අපි 2009 ෙයෝජනාෙව් සමහර 
ෙකොටස් කියාත්මක කරපු නැති නිසා තමයි 2012, 2013, 2014 
ෙයෝජනා තුන මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් අනුමත වුෙණ්. 

අපට 2009 දී ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා. ජාත්යන්තරෙය් 
පසාදය අපට ඒ අවස්ථාෙව් දී ලැබුණා. ඒක පදනම් කර ෙගන අපට 
ජාත්යන්තරයට ෙපන්වන්න තිබුණා, සංහිඳියාවට යන ගමන 
ශක්තිමත් කරන්න කළ යුතු ෙද් කරන්න අපි බැඳී සිටිනවා කියලා. 
හැබැයි, අපි ඒක හරියට කියාත්මක ෙනොකරපු නිසා තමයි 2014 
වන ෙකොට අපට ලැබුණු ඡන්ද පමාණය 12ක් දක්වා පහළ බැස්ෙසේ  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක අමතක කරන්න එපා.  2009  
දී තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු ෙවන්න අපට ඡන්දය දීපු ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් අෙපන් ෙවන් ෙවලා ගිහින් අපට විරුද්ධව ඡන්දය 
දුන්නා. නැත්නම්, ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. දැන් මම 
දකින්ෙන්, නැවත වරක් අපට අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබන බවයි. ෙම් 
අවස්ථාෙවන් අපි පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
සිංහල  ෙබෞද්ධයන් විතරක් ෙනොෙවයි ජීවත් වන්ෙන් කියන එක 
අපි පිළිගන්නට  ඕනෑ.  අෙප් රෙට් විවිධ ජන ෙකොටස් ජීවත් වනවා. 
ෙම් රට බහු සංසක්ෘතියක් තිෙබන,  විවිධ ආගම් අදහන ජනතාවක් 
ජීවත් වන රටක්. ෙම් රෙට් විවිධ භාෂා කථා කරන ජනතාවක් 
ජීවත් වනවා. එතෙකොට ඒ විවිධාංග පාගා දමන්ෙන් නැතුව, ඒවා 
ආරක්ෂා කරමින් සංහිඳියාවට යන ගමන අපි තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරන්න කටයුතු කෙළොත් පමණයි අර අවුරුදු 30ක් අපට මුහුණු 
ෙදන්න සිදු වුණු සාපෙය් වාතාවරණය සදහටම අපට ඉවත් කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ ගමන යන්න තමයි දැන් අපි 
සූදානම් වන්ෙන්.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, 
එතුමා ෙම් සම්බන්ධව ෙපෞද්ගලික තීරණයක් ගන්ෙන් නැහැ 

කියලා.  ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අද සවස 5ට  සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ආරාධනා කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
එතුමා කියා තිෙබනවා, "සම්මුතියකට එන්න පුළුවන් නම් මම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ පමණක් ෙනොෙවයි, ආගමික නායකයන් 
එක්ක, සිවිල් සමාජයත් එක්ක ෙම් ගැන කථා කරන්න සූදානම්" 
කියලා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  පිට රටවල  සිටින අෙප් විද්වතුන් 
එක්ක පවා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් කියන එක එතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. අපි ෙම්කට කුලප්පු ෙවන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. අපි සියලුම ෙදනාෙග් අදහස් විමසනවා.  
ව්යවස්ථාෙවන් පිට යනවා නම්, නැත්නම් නීතියකින් පිට කටයුතු 
කරනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරයක් නැතිව ඒක කරන්න 
බැහැ. ඒක ෙහොඳට හිෙත් තියා ගන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, පවතින ව්යවස්ථාව තුළ 
තමයි කරන ෙදයක් කරන්ෙන් කියලා.  ඒ සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දය  ලබා ෙගන,  ඊටත් 
අමතරව ව්යවස්ථාෙව් සමහර ෙකොටස් ෙවනස් කරනවා නම් 
ජනමත විචාරණයකටත් යන්න සිද්ධ වනවා. අෙප් සරත් 
අමුණුගම මන්තීතුමාත් ඒක ෙහොඳට දන්නවා. තුෙනන් ෙදකක් 
පමණක් මදි. ෙම් වාෙග් වැදගත් අවස්ථාවක් කරුණාකරලා 
ෙද්ශපාලන සටන් පාඨයකට පරිවර්තනය කරන්න එපා. අපි ෙම් 
කථා කරන්ෙන් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්  ෙහොඳ ගමනක් 
යන්නයි. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් තිරසාර සංවර්ධනයකට ෙම් රට 
ෙගන යන්නයි. ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය ෙගොඩනඟන්න අපට 
පුළුවන් නම්, අෙප් ගමන සාර්ථකව යන්න පදනම කර ගත 
යුත්ෙත් එයයි කියලා මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා තව කාරණයක්  සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා 
පරණගම ෙකොමිෂන් වාර්තාව සහ  උදලාගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කියලා. එතුමා ඒක 
කර තිෙබනවා. පරණගම ෙකොමිසෙම් අවසාන වාර්තාව තවම පිට 
ෙවලා නැහැ. ඒ අවසාන වාර්තාව පිට වන ෙකොටත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් සභාගත කළ යුතුයි. ෙමොකද, 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් 
සභාගත කෙළොත් පමණයි ඒවා පසිද්ධ කරන්න, නැත්නම් මහ 
ජනයාට ලබා ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයකට අපට යන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. එය public document එකක් වන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් අනුමත කළාම පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා කියවමින් සිටිෙය් 
මානව හිමිකම් භාර එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙකොමසාරිස් ෙසයිඩ් අල් 
හුෙසේන් මහතා ශී ලංකාව ගැන සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් 
කරපු වාර්තාව පිළිබඳවයි.  එම වාර්තාෙව් 11 වන පිටුෙව් 57 වන 
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

“57.  In the course of its investigation, OHCHR obtained access to 
the unpublished reports of several domestic investigations, 
including the 2006 Udalagama Commission and the 2012 Army 
Court  of Inquiry.  These reports confirm OHCHR’s  concerns 
about their lack of independence……..”  

Then, again the same reference is made to the 
Paranagama Commission.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම වාර්තාවන් ඉදිරිපත් 
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මානව හිමිකම් මහ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් 
කාර්යාලයට පරණගම ෙකොමිෂන්  සභා වාර්තාෙව් පිටපතකුත් 
ලැබුණාය කියා එතැනත් සඳහන් ෙවනවා. ෙම් ෙගොල්ලන් 
උදලාගම ෙකොමිසෙම් වාර්තාව සහ පරණගම ෙකොමිසෙමන් දැනට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා මා 
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දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා පත් කර ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට දුන්නාට පසුව, 
ජනාධිපතිවරයා ඒක අල්මාරියක දමා වසා තබා ගන්න බැහැ 
කියන කාරණය පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිට නැවත වරක් කියන්න 
අපට ෙම් කරුණම පමාණවත් ෙවනවා. ජනාධිපතිවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එම 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ෙකන්ම ෙම් ෙගොල්ලන් 
පිළිඅරෙගන තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙම් වාර්තාව දැක්කාය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා කියන්න ඕනෑ, ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් ෙම් වාර්තාවල දමන්න එපාය කියා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
අරෙගන නිගමනවලට ඒෙමන් ඒ අයත් කරලා තිෙබන්ෙන් වැරදි 
වැඩක්. ෙමොකද,  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පසුව පමණයි, 
එය නිල වාර්තාවක් හැටියට අපට පිළිගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
කවුරුහරි ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ට පිටපතක් දුන්න පළියට, ඒක 
කියවා ෙගන ඇවිල්ලා නිගමනවලට එන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට බැහැ. - 

[Interruption.] Both Udalagama and Paranagama 
Commission Reports. They acknowledge that they have got 
copies; they have read them and then, they have 
recommended various things. What I am saying is, they 
cannot do so because only when such a report is presented in 
Parliament it becomes a public document. So, the 
authenticity of the report that they are quoting is not 
established when it is not presented in Parliament.  Now they 
can do so since it has been presented in Parliament.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
This is one of the rare occasions where a Presidential 

Commission report has been tabled in Parliament.  
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Precisely. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
In fact, the standard practice has been for it to 

disappear into history without ever being tabled. So, this 
is a very important step forward.   
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Hon. Minister, what I am saying is, I acknowledge that 

and I say that this should be the mode of operation in the 
future also. All the Commission reports must be presented 
in Parliament and made public documents.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට විෙශේෂ 
ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන 
දන්නවා. දැන් අපට නැවත වරක් අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් අවස්ථාෙවන් අප උපරිම පෙයෝජනයක් 
ගන්න ඕනෑ. මම දකින විධියට එ ෙසේ උපරිම පෙයෝජනයක් 
ගත්ෙතොත් පමණයි, ජයගහණයක් ලැබුවාය කියන එක අපට 

කියන්න පුළුවන්  ෙවන්ෙන්. දැනට වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අර පුළුල් වාර්තාව 2017 දී  මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වීෙමන් අනතුරුව ශී ලංකාව මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලෙය් න්යාය පතෙයන් සදහටම ඉවත් කර ගන්න 
පුළුවන් වුණු දවසට තමයි, ජයගහණයක් කළාය කියන එක අපට 
කියන්න පුළුවන්. දැනට වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. අපිට ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරන්න තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසය ෙවනෙකොට වාචික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. එතෙකොට අද සිට ජුනි මාසය ෙවන ෙකොට අප තවත් 
සුබවාදි පියවර ගණනාවක් ගන්න ඕනෑ, එහාට වාර්තා ෙවන 
විධියට. විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර පජාව අපට අවශ්යයි. 
ඇත්තවශෙයන්ම, ෙම් රජය කරන වැඩ කටයුතු පදනම් කර ෙගන 
GSP Plus එක, ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපා හවුෙලන් දමපු ධීවර තහංචි 
යනාදිය ඉවත් කරන තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවමින් පවතින බව 
අප දකිනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් දැන් විශාල වශෙයන් එන්න 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. මට මතකයි, අපි නිව්ෙයෝර්ක් ගමන ගිය 
අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා ඇෙමරිකාෙව් පධාන විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් ගණනාවක් හමු වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එක්ෙකෙනකු කිව්වා, ෙඩොලර් මිලියන 500ක් ආෙයෝජනය කිරීමට 
ඒ ෙගොල්ලන් සූදානමින් ඉන්නවාය කියා. ෙම්වා ලැහැස්ති කෙළේ, 
අෙප් තානාපති කාර්යාලෙයන් ෙනොෙවයි.  

අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා 
ඇෙමරිකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගය ඇතුව 
ඇෙමරිකාෙව් පධාන ෙපෙළේ ආෙයෝජකෙයෝ ෙගනැල්ලා 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා දුන්නා. ෙමතැන තමයි 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ජයගහණය තිෙබන්ෙන්. මම නම් කියන්ෙන් 
ඒෙකන් පාෙයෝජනයක් ගන්න කියලයි. 2016 ජුනි වන විට, ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් කරලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 2017 ජුනි මාසෙය් ඒ පුළුල් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙලොකු පගතියක් අපි ෙපන්නුෙවොත් 
අර ජයගහණය ෙගෙනන තැනට යන්න පුළුවන් කියන එකත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනෙයන් පැහැදිලිව 

කිව්වා මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා කියලා. ෙම් විවාදය ඉල්ලුෙවත් අපි. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙදන්ෙනක් කථා කළාට පස්ෙසේ ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමාට ෙනොෙවයි අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. කරුණාකර 
විපක්ෂයට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. මම උෙද් ඉඳන් ෙම් විවාදය 
අහෙගන ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා කථා කෙළේ 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ෙවන් කරපු කාල ෙව්ලාෙවන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතුමා අමාත්යවරෙයක්. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 

කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා කථා කළා. 
කරුණාකර ෙමතැනදී සාධාරණ ෙවන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් කථා ෙදකට ෙපර. ඒ 
අතරතුර අමාත්යවරු ෙදන්ෙනක් මැදිහත් ෙවලා ඒ අවස්ථාව 
ගත්තා. අමාත්යවරු කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු. ෙමොන 
පක්ෂෙය් හිටියත් ඔවුන් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු. විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් විමල් වීරවංශ මැතිතුමාටයි. ඇයි, ඒ 
මන්තීතුමාට ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැතුව කථා වාර ෙදකක් 
කරන්න දුන්ෙන්? අපි එයට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ පක්ෂ 
නායකෙයෝ හැටියට. [බාධා කිරීම්] No, wait! I have nothing to 
do with you. I am only speaking to the Chair. -[Interruption.] 
No, wait! [බාධා කිරීම්] නැහැ. මංගල ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න 
ෙකෝ. අපි ෙම්ක විසඳා ගන්නම්. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න 
ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] නැහැ. ඔබතුමා ඉඳගන්න. ඔබතුමා ෙනොෙවයි 
ෙන් කථානායක. කථානායකතුමායි, අපියි පැමිණි එකඟතාවක් 
තිෙබනවා. කථානායකතුමායි, අපියි පැමිණි එකඟතාව 
උල්ලංඝනය කරන එක සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන ෙද්ට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් 

ෙදන්න. මම ෙමතැනදී කටයුතු කරන්ෙන් ෙමතැන තිෙබන නම් 
ලැයිස්තුව අනුව.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena 
පශ්නය ෙම්කයි. ෙමතැනදී විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 

නැඟිට්ටට පස්ෙසේ, - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා කථා කෙළේ එක්සත් ජනතා 

නිදහස් සන්ධානයට ෙවන් කරපු කාලෙයන්.  මා ළඟ තිෙබන ෙම් 
ලැයිස්තුෙව් ඊළඟට තිෙබන්ෙන් ගරු ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාෙග් 
නමයි. ෙමතැන තිෙබන ලැයිස්තුවට අනුවයි මම එතුමාෙග් නම 
කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ට ෙම් පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කථා කරගන්න. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] මට දීපු ලැයිස්තුෙව් 
තිෙබන ඊළඟ නමයි මම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාට 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් ගැන කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනය විසින් ස්වාමිනාදන් 

ඇමතිතුමාට කථා කරන්න කිව්වාට පස්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් වග 
කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] You cannot challenge that. The  
Hon. Wimal Weerawansa's name is not on the list. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා දැන් කථාව කරන්න ඉල්ලන්ෙන්ත් 

නැහැ.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඉල්ලන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ලැයිස්තුෙව් නම නැති 

ෙකෙනකුට ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි එක්ක එකඟතාවකට ආවා, කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදනවා කියලා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක ඔබතුමා කථානායකතුමා හරහා ෙමතැනට දැනුම් ෙදන්න 

කටයුතු කරන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබන කථික 

ලැයිස්තුෙව් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් නම තිෙබන්ෙන් 
අන්තිමට.  [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් නම 
ලැයිස්තුෙව් අන්තිමටයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි කණ්ඩායමක් හැටියටයි  කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ අනුවයි 

කථා කරන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් අමාත්යතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Rehabilitation, 
Resettlement and  Hindu Religious Affairs) 
Mr. Presiding Member, today's Debate about the 

UNHRC Report is an important factor and I do not 
understand why they are disturbing the speakers. -
[Interruption.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, මට දීලා තිෙබන ලැයිස්තුෙව් නම් තමයි මම 

කියන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මට ලැබිලා තිෙබන ලැයිස්තුව අනුවයි 
මම නම කිව්ෙව්. [ෙඝෝෂා කිරීම්]   පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු විනාඩි 
දහයකට තාවකාලිකව අත් හිටු වනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනා 

අනවෙබෝධෙයන් කටයුතු කිරීම සිදු වූෙණ්, ඊළඟ කථිකයා කවුද 
යන්න පිළිගැනීම පිළිබඳ තත්ත්වයක් සම්බන්ධවයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කනගාටුව පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි. ඊළඟ කථිකයා  ෙලස විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.01] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා ඉතාම ෙකටිෙයන් 
පැහැදිලි කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් ෙම් 
දක්වාම අපට අහන්නට ලැබුෙණ් ජනවාරි 08වන දින 
ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධෙයන් පැවැති හංස මැතිවරණ 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වුණු අයෙග් කථා පමණයි. පධාන 
වශෙයන්ම  ෙම් විවාදය ඉල්ලුෙව් අපියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මම 
ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව්දී සමහර උගත් 
මන්තීතුමන්ලා ෙපන්වන්නට උත්සාහ කළා, හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් තිබුණු ඇතැම් දුර්වලතා 
නිසායි ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයකට ෙම් පශ්නය වර්ධනය වුෙණ් 

කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම 1983 කළු ජූලිෙයන් පස්ෙසේ තමයි, -
එවකට ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය නමින් ෙම් ආයතනය 
පැවතුෙණ්- ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්ත්, එයට 
අනුබද්ධිත සුළු ජාතීන් සුරැකීෙම් අනු කමිටුෙව්ත් ශී ලංකාව 
මාතෘකාවක් බවට පත් වුෙණ්. 1983 කළු ජූලිය ඇති වීෙමන් 
පස්ෙසේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට අනුබද්ධ සුළු ජාතීන් 
සුරැකීෙම් අනු කමිටුව 983/16 දරන ෙයෝජනාව ෙගනාවා. ඒ 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා ශී ලංකාෙව් ඇති වුණු තත්ත්වය පිළිබඳව 
කරුණු වාර්තා කරලා, ශී ලංකා රජෙයන් ෙම් පිළිබඳව පශ්න 
කරන්න කියලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1983 දී විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පශ්න කිරීම කළාට 
පස්ෙසේ 1984 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම්වරයාට ලිඛිතව වාර්තා කළා, 
අහඹු ෙලස සිදු වුණු සිදුවීමක් පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
සිද්ධියට තුඩු දුන් තස්තවාදී කියාකාරකම් පිළිබඳවද ඔබ අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා. ඒ ලිපිය යැව්වා කියලා පශ්නය නතර 
වුෙණ් නැහැ. 1984 ෙපබරවාරි 06 සහ මාර්තු 16 අතර කාලෙය්දී 
නැවත ලංකාෙව් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් සම්මත 
වුණා.  

ඒ කාලෙය් ෙදමළ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තී වී. 
නවරත්නම් මහත්මයා ජිනීවාවලට ගිහිල්ලා, ෙම් කාලෙය් 
සුමන්තිරම් මන්තීතුමා කරන භූමිකාව රඟ දැක්වූවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  චැනල් 4 වාෙග් ඒ කාලෙය් තිබුණු ෙවනත් නාලිකාවක් 
ස්විට්සර්ලන්තය පුරාම කළු ජූලිෙය් ඇතැම් රූප රාමු 
ෙයොදාගනිමින් වාර්තා වැඩසටහනක් ෙපන්නුවා. ඒ නිසා ජිනීවාවල 
ශී ලංකාව මාතෘකාවක් වී තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනෙය් 
වරදක්, එෙහම නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ කියන පුද්ගලයාෙග් 
වරදක් මතය කියලා කවුරු හරි ෙපන්වන්න උත්සාහ කරනවා 
නම්, ඒ තර්කය සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැෙටනවා. 1983 කළු 
ජූලියත් සමඟ තමයි ලංකාව ජිනීවාවල මාතෘකාවක් බවට පත් 
වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් මූලික හරයට 
කවුරුවත් ෙමම සාකච්ඡාව ෙගන ආෙව් නැහැ. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙගන එන ෙයෝජනාවට ශී ලංකා රජය සම හවුල් 
කාරෙයක් බවට පත් වුණා. එම නිසා ෙමම කියාමාර්ගය පිළිබඳව 
විෙව්චනාත්මකව කරුණු දැක්වූ චීනය, පාකිස්ථානය,රුසියාව වැනි 
රටවල් අසරණ වුණා. නමුත් ශී ලංකා රජයම තම කැමැත්ෙතන් 
ෙමහි සම අනුගාහකෙයක් බවට පත්වුණා. ෙම් ෙයෝජනාව, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් මහ ෙකොමසාරිස් 
ඉදිරිපත් කරපු පිටු 200කට වඩා වැඩි වාර්තාවත් එක්ක 
සම්පූර්ණෙයන් එකතු ෙවනවා -බද්ධ ෙවනවා-. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාව -එහි 
තිෙබන නිගමන, නිර්ෙද්ශ- සාදරෙයන් පිළිගන්නවා කියලා ඒ 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ශී ලංකාව සම අනුගාහකෙයක් වීම මඟින් 
-[බාධා කිරීමක්] අෙන්! ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, මට ටික 
ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. සමාෙවලා 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් 
වාර්තාවටත් ඒ පිළිගැනීම ලැබුණා. ශී ලංකා රජෙය් හමුදාව පිළිබඳ 
ඉතා බරපතළ ෙචෝදනා රැසක් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව 
අරෙගන බැලුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට එය ෙත්රුම් ගන්නට 
පුළුවන්. එක පැත්තකින් කියනවා, අෙප් ආරක්ෂක හමුදාව සිවිල් 
ජනයා ඉලක්ක කර ෙගන බර අවි පහාර එල්ල කළා කියා. අනික් 
පැත්තට කියනවා, නීති විෙරෝධී ෙලස පැහැර ගැනීම් කළා; ලිංගික 
වධ හිංසා පැමිෙණව්වා කියලා. අෙප් ආරක්ෂක හමුදාව ලිංගික වධ 
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හිංසා පැමිෙණව්වා විතරක් ෙනොෙවයි ෙවනත් ආකාරයකින් 
පුද්ගලයන් බලහත්කාරෙයන් රඳවා තබාෙගන වධ දුන්නා කියා 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ආරක්ෂක හමුදාවකට එල්ල කරන්න 
තිෙබන යුද අපරාධ ෙලස ගැෙනන සියලුම ෙචෝදනා මානව 
හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳ විභාග 
කළ යුතුයි කියලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට එම වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිබුණා, ෙදමුහුන් 
උසාවියක් ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙපන්වන්න උත්සාහ 
කරනවා, ෙම් පිහිටුවන්ෙන් ෙදමුහුන් උසාවියක් ෙනොෙවයි  කියලා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙගන එන ලද, ශී ලංකා රජය 
සාදරෙයන් පිළිගන්නා ලද, සම අනුගාහකත්වය  දරන ලද ඒ 
ෙයෝජනාව ෙහොඳින් සලකා බැලුෙවොත් ඇත්ත කථාව  
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙන්වි. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය සහ ෙවනත් 
රටවල විෙද්ශීය විනිසුරන්, නීතිඥයන්, අධි ෙචෝදකයන්, 
පරීක්ෂකයන් ෙමම සමස්ත කියාවලියටම ඇතුළත් ෙවනවා. එක 
පැත්තකින් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් කාර්යාලයක්                  
ශී ලංකාව තුළ සථ්ාපිත ෙවනවා. ෙම් කියාදාමය ෙමෙහයවන්න ඒ 
කාර්යාලයට සම්පූර්ණ නිදහස ලැෙබනවා. සත්ය ෙසවීෙම් 
ෙකොමිසමක් එක පැත්තකින් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ ෙකොමිසෙම් 
පාෙපෝච්චාරණය ෙවනවා. ඊළඟට ෙවනම අධිකරණයක් -ෙදමුහුන් 
අධිකරණයක්- කියාත්මක ෙවනවා. විෙද්ශීය විනිසුරන් නඩුව 
අහන, විෙද්ශීය විනිසුරන් විසින් නඩුව ෙමෙහයවන, විෙද්ශීය 
නීතීඥයන්, විෙද්ශීය අධි ෙචෝදකයන් ෙම් රෙට් අධිකරණ 
කියාදාමෙය් ෙකොටස්කරුවන් හැටියට ඇතුළු ෙවනවා. විවිධ 
රජයන් විවිධ අවස්ථාවල ලංකාෙව් ෙකොමිෂන් සභාවලට 
විෙද්ශිකයන්ෙගන් උපෙදස් අරෙගන ඇති; විවිධ රජයන් සමහර 
පරීක්ෂණ කරන්නත් විෙද්ශිකයන්ෙග් උදව් අරෙගන ඇති. හැබැයි, 
පිවි කවුන්සිලෙයන් පස්ෙසේ නඩු අහලා දඬුවම් ෙදන අධිකරණ 
කියාදාමයකට කිසිම විෙද්ශිකෙයක්ව සම්බන්ධ කර ගත්ෙත් 
නැහැ. අහන්න හදන නඩුව ෙමොකක්ද? ෙමොන වරද කරපු නඩුවද 
ෙම් අහන්න හදන්ෙන්? දශක තුනක් ෙම් රට විනාශ කළ එල්ටීටී 
තස්තවාදය පරාජයට පත් කිරීමට පුෙරෝගාමීව කැප වුණු ආරක්ෂක 
හමුදා හරියට වැෙඩ් කළාද, යුද අපරාධ කළාද නැද්ද කියන එකයි 
ෙම් නඩුෙවන් අහන්ෙන්. ෙම් අධිකරණ කියාදාමයට මානව 
හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් කාර්යාලය පවත්වාෙගන යාම ඇතුළු ෙම් 
අධිකරණ කියාදාමයට අවශ්ය කරන මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ෙවනත් බාහිර පාර්ශ්වයන් 
විසින්. ඒ අය මුදල් වියදම් කරලා ඒ අය නඩුකාරෙයෝ වාඩි කරවලා
-ලංකාෙව් එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනකුත් තියා ගනීවි- ෙම් නඩුව 
අහන්ෙන් ශී ලංකා රජෙය් හමුදාව ෙනොකළ අපරාධයක් කළා 
කියලා ඔප්පු කරන්න මිසක් ෙවනත් කුමන අරමුණක් සපුරා 
ගන්නද? ශී ලංකා රජෙය් හමුදා යුද අපරාධ කෙළේ නැහැ කියලා, 
සමූහ වශෙයන් සිවිල් ජනයා මරා දැමුෙව් නැහැ කියලා ඔප්පු 
කරන්න සල්ලි වියදම් කරෙගන, කාර්යාල ඇරෙගන, විෙද්ශීය 
නඩුකාරයන් ෙයොදාෙගන, නීතීඥයන් ෙයොදාෙගන ෙමෙහේ නඩු 
අහන්න ඒෙගොල්ලන්ට තිෙබන රුදාව ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජයගහණයක් ෙලස 
අර්ථකථනය ෙවන්ෙන් විශාල පාවාදීමකට බව අපට 
ෙනොෙත්ෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් පිළිබඳව ෙගොඩනගන තර්ක 
ෙබොරුව, මිථ්යාව මත සම්පූර්ණෙයන් පදනම් වුණු ඒවායි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතැන තව ෙදයක් ෙවනවා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සිටි කාලෙය් යුද්ධය අවසන් ෙවලා දින කිහිපයකට 
පස්ෙසේ, 2009.05.23 වන දින එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ 
ෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහත්මයායි, ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයයි ඒකාබද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. එතැන 
ගිවිසුමක් නැහැ. ඒකාබද්ධ නිෙව්දනයක් තිෙබන්ෙන්. ලංකාවට 
රාජ්ය නායකෙයක් ආෙවොත්, අෙප් රාජ්ය නායකයායි ඒ රාජ්ය 

නායකයායි ඒකාබද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් ආවාමත් ඒකාබද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කරනවා. ඒ නිෙව්දනෙය් අන්තිම ෙඡ්ද ය උපුටාෙගන තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, අපි විෙද්ශීය ෙහෝ ෙද්ශීය 
පරීක්ෂණයකට එකඟ වුණාය කියලා. එෙහම නැහැ. ඒ  සිංහල 
පරිවර්තනය මම කියවන්නම්: 

"අන්තර් ජාතික මානව අයිතිවාසිකම් හා මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය 
කිරීම් පිළිබඳ වගවීෙම් කියාවලිෙය් ඇති වැදගත්කම මහ ෙල්කම්වරයා 
සඳහන් කෙළේය." 

මහ ෙල්කම්වරයා විසින් වගවීෙම් ඇති වැදගත්කම ද සඳහන් 
කළා: 

"රජය ෙමම දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීමට අවශ්ය කියාමාර්ග 
ගනු ඇත." 

ෙමම දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වීමට අවශ්ය 
කියා මාර්ග ගනු ඇත. ඒ අනුව තමයි ෙකොමිෂන් වාර්තා 
කිහිපයක්ම ගත්ෙත්, ෙම් දුක් ගැනවිලි සත්යයද, කියන තරම්  
ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ඒ තමයි අවශ්ය 
කියාමාර්ග. ෙදමුහුම් ෙහෝ ෙද්ශීය ෙහෝ පරීක්ෂණයක් කරලා 
ආරක්ෂක හමුදාව බිල්ලට ෙදන එකඟතාවක්  ෙමතැන 
ෙකොෙහේවත්  නැහැ. ඒ නිසා අද ෙබොරුවලින් තමයි ෙම් පාවාදීෙම් 
ෙමෙහයුම හැඩගන්වන්න හදන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණය ගැන 
''දිවයින'' පත්තෙර් සමඟ පැවැති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ෙමන්න ෙමෙහම 
උත්තරයක් ෙදනවා.  ''දිවයින'' පුවත් පත ෙම් විධියට පශ්නය 
අහනවා. ෙම්ක ෙම් ෙයෝජනාවට සම්පූර්ණ එකඟතාව ෙදන්න 
කලින් කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්. 

"ප. - දැන් ෙම් පරීක්ෂණවලදී විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් යුද 
සමෙය් සිටි හමුදා නිලධාරින් වෙග් ඉහළ අය ෙගන්වලා පශ්න 
කරයිද?" 

"පි. - ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පරීක්ෂණ පටන් ගත්තායින් පස්ෙසේ 
පරීක්ෂණ පටන් ගන්නා වූ යාන්තණය සම්බන්ධෙයන් 
අවසාන තීන්දුවක් නැති වුණත්, ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධව 
අවංකවම විධිමත් පරීක්ෂණ කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. එතැනදී 
ෙම් වාර්තාෙවන් කියැෙවනවා, වඩාත් වැදගත් ෙවන්ෙන් 
උදාහරණයක් හැටියට තුවක්කුව පාවිච්චි කරපු හමුදාෙව් 
ෙසොල්දාදුවාට වඩා ඒකට නිෙයෝග දුන්න කට්ටිය ගැනයි අපට 
වැඩිපුර ෙසොයන්න ෙවන්ෙන්.  අපි දන්නවා, විනයානුකූල 
හමුදාවක් ඉහළින් නිෙයෝගයක් නැතුව තමන්ෙග් තෘප්තියට 
ෙහෝ තමන්ෙග් වාසියට කවදාවත් ෙම්වා කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා." 

එතෙකොට ෙමතැනදී  එෙහම ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
මානසිකත්වෙය්ම ඉඳලා, එය පිළිෙගන තමයි ෙම් උත්තරය 
ෙදන්ෙන්. යුද්ධයට නිෙයෝග දීපු අය තමයි අල්ලාගන්න යන්ෙන්. 
එතෙකොට පැහැදිලියි, විෙද්ශීය විනිසුරුවරුන් එනවා, විෙද්ශීය 
නීතිඥයන් එනවා, අධිෙචෝදකයන් එනවා, පරීක්ෂකවරු එනවා, 
ෙදමුහුම් උසාවියක් දමනවා, ඒ උසාවිය නඩු අහනවා, හමුදාව යුද 
අපරාධ කළාද කියලා බලනවා. "ෙදපාර්ශ්වෙය්ම" කියලා තැන් 
තැන්වල තිබුණාට ඒෙකන් එල්ටීටීඊ පර්ශ්වය ගැන ෙමොකවත් 
ෙසොයන්න ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ සඳහා එල්ටීටීඊ එෙක් 
නායකෙයෝ කවුරුවත් දැනට ඉතුරු ෙවලා නැහැෙන්. ඒ වාර්තාෙව් 
ෙබොරුවට එෙහම තිබුණාට, රජෙය්  ආරක්ෂක හමුදාව  ෙකොටු 
කරගැනීෙම් අධිකරණ ෙමෙහයුමක් බවට ෙම් ෙයෝජනාව පත් 
ෙවනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් වාර්තාව මානව හිමිකම් ගැන කථා 
කරෙගන ඇවිල්ලා කියනවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මක කරන්න කියලා. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට 2009 දී ජිනීවාවලදී ශී ලංකා රජය ජයගහණය 
කරපු ෙයෝජනාව දැන් ෙමතැනදී උපුටා දැක්වූවා. මහින්ද සමරසිංහ 
ඇමතිතුමා තමයි එදා ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ ෙයෝජනාව 
මඟින් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක 
කිරීමට ශී ලංකා රජෙය් තිෙබන කැමැත්ත ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා.  
හරි ඉතින්, ඒ නිසා තමයි උතුරු පළාත් සභාව පිහිෙටව්ෙව්. ඒ නිසා 
තමයි ඊට පස්ෙසේ නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව වඩාත් සකිය කෙළේ. 
ඒදා ඒ ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවනෙකොට උතුරු පළාත් සභාව 
පණගන්වලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අදහස හැර, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිෙබන ෙපොලිස් බලය, ඉඩම් බලය, මුදල් 
බලය කියන ඒ ඔක්ෙකෝම ෙගඩිය පිටින් පිරිනමනවා කියන එක 
ෙනොෙවයි ඒ ෙයෝජනාෙවන් කිව්ෙව්. නමුත් දැන් ෙමොකක්ද 
කරන්න යන්ෙන්? "දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පූර්ණ වශෙයන් බලාත්මක කිරීම" කියලා දැන් එකඟ ෙවනවා. ඒ 
අනුව ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කිව්වා මම අහෙගන සිටියා, ෙපොලිස් බලතල, 
ඉඩම් බලතල ඇතුළු සියල්ල අපි පළාත් සභාවලට බුක්ති විඳින්න 
ෙදනවා කියලා. 

ඊළඟට ෙම් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාෙව්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සාදරෙයන් පිළිගන්නා ෙම් වාර්තාෙව්   උතුරු 
පළාෙතන් හමුදාව ඉවත් කරගැනීම, එෙහම නැත්නම් 
මිලිටරිහරණෙය් ඇති අවශ්යතාව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට, උතුෙර් හමුදාව ඉවත් ෙවනවා. -මිලිටරිහරණය ෙවනවා
- අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙනක් පැත්ෙතන් 
පළාත් සභාවට ෙපොලිස් බලතල යනවා. උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත් සභා ෙදක ෙයෝජනා ෙදකක් සම්මත කරෙගන ඒකාබද්ධ 
ෙවයි. ඊළඟට ඒ පළාත්වල ෙපොලිස් බලතල කියාත්මක වන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි. හමුදාව මිලිටරිහරණය ෙවයි. ෙම් කියන 
එකඟතාව අනුව ඒ පියවරට යන්න ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
පියවරට යන බව ෙපන්වලා, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් මැද හරිෙය් තිෙබන 
මානව හිමිකම් සමුළුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙවනවා. 
අවසානෙය් ෙවන්ෙන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් අඩංගු පූර්ණ බලය කියාත්මක කරන උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාවක් පිහිටුවීම දක්වා ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරියට යෑමයි. 

එතැනින්ද නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනෙත් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් සංෙශෝධනය කරන්න 
පුළුවන්. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කළාම ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට අරෙගන දඬුවම් ලබා 
සිටින සියලුම එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් නිදහස ලබනවා. අපරාධ 
යුක්ති විනිශ්චය ෙකොමිෂන් සභාව එදා සිරිමාෙවෝ මැතිනියෙග් 
රජය කාලෙය් විෙශේෂ නීතියක් පැෙනව්ෙව්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ මර්දනය කරපු හමුදාව යුද අපරාධ කළාද කියලා 
ෙසොයන්න ෙනොෙවයි. ඒ රජෙය් හමුදාවත් එක්ක සටන් කරපු 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අයට විරුද්ධව නඩු අහන්නයි. නමුත් 
අද ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක් ද? එල්ටීටීඊය කරපු අපරාධ ගැන 
ෙහොයන්න විෙශේෂ නීතියක් ද ෙම් හදන්ෙන්? නැහැ. එල්ටීටීඊය 
පරද්දපු හමුදාව ෙමොකද කෙළේ කියලා ෙහොයන්න විෙශේෂ නීතියක් 
තමයි ෙම් හදන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් විෙශේෂ නීතිය හදන්ෙන් 
අතීතයට බලපාන ආකාරයට. යුද්ධය කරන ෙව්ලාෙව් අෙප් 
හමුදාව රැක්ක නීතිය, එදා තිබුණු නීතියයි. එදා ෙනොතිබුණු නීතියක් 

දැන් අතීතයට බලපාන ආකාරයට ඇති කරනවා. ඒ නීතිය 
අතීතයට බලපාන ආකාරයට ඇති කරලා නඩු අහනවා; ෙදමුහුන් 
උසාවිෙය් නඩු අහනවා. එෙහම නඩු අහලා ෙම් රෙට් ආරක්ෂක 
හමුදාව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසේනාධිනායක, ආරක්ෂක ෙල්කම් 
හැටියට කටයුතු කළ අය  සහ  ආරක්ෂක අංශවල තවත් පධානීන් 
ෙකොටු කර ගැනීෙම් ෙමෙහයුමක් බවට ෙමය පත් කරනවා. ඒක 
වළක්වන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් ෙයෝජනා ජයගහණයක් 
හැටියට ෙමොන තරම් අර්ථ කථනය කරන්න ගත්තත්, අද ෙමොන 
තරම් ව්යාජ කථාවලින් ෙම් කාරණය වහන්න හැදුවත්, 
පාෙයෝගිකව  ෙම් ෙයෝජනා කියාවට නැංෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාවට  ෙම් කරුණු වැටෙහන එක වළක්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරන්ෙන් 
අත්අඩංගුෙව් ඉන්න සියලුම එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් ඇතුළු 
වරදකාරයන් ෙවලා ඉන්න සියල්ලන්ම එළියට ගන්නයි. සමහර 
ෙවලාවට ආරක්ෂක හමුදාවට විරුද්ධව ෙදමුහුන් උසාවිෙය් සාක්ෂි 
ෙදන්ෙන් ඒ අය ෙවන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට බලන්න. මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාෙව් 
කියනවා, මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනත අෙහෝසි කරන්න කියලා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, ශී ලංකා රජයත් පිළිගත් 
ෙයෝජනාෙවන් කියනවා එය සංෙශෝධනය කරන්න කියලා.   
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙකොමසාරිස්ෙග් 
වාර්තාව නිකුත් වුණාට පස්ෙසේ ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් 
කළ කථාෙව්දී කියනවා, "තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
සමාෙලෝචනය කර අවලංගු කිරීම හා ඒ ෙවනුවට සමකාලීන 
ෙහොඳම ජාත්යන්තර භාවිතයන් හා අනුකූල වන තස්ත විෙරෝධී නීති 
ඇති කිරීම, මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත සමාෙලෝචනය කර 
සංෙශෝධනය කිරීම" කියලා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  

එදා වර්ධරාජා ෙපරුමාල් මහත්මයා උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභාවට දී ඇති බලය ඉක්මවා පාවිච්චි කරන ෙකොට, ෙදමළ ජාතික 
හමුදාවක් හදන ෙකොට, ෙදමළ ජාතික හමුදාවක් හදලා ෙදමළ 
ඊළාම් ෙකොඩිය ඔසවන ෙකොට, ඒ බලය ඉක්මවා යන පවණතාව 
මර්දනය කරන්න මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනත තුළින් ලැබුණු 
බලය තමයි ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයා පාවිච්චි කෙළේ. මහජන 
ආරක්ෂක ආඥා පනත සංෙශෝධනය කිරීම කියන්ෙන්,  හදිසි 
තත්ත්වයකදී ජනාධිපතිවරයාට බලය පාවිච්චි කරන්න  ඒ පනෙත් 
තිෙබන තිෙබන වගන්ති ටික ඉවත් කිරීමයි. එක පැත්තකින් 
ජනාධිපතිවරයාට හදිසි තත්ත්වයකදී බලය පාවිච්චි කරන්න 
තිෙබන පනත සංෙශෝධනය කිරීම ෙහෝ අෙහෝසි කිරීම ෙකෙරනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් ඇති බලය පූර්ණ වශෙයන් ලැෙබනවා. ඒ ලැෙබන 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් බලය ඉක්මවා වැඩ කටයුතු 
කරන විට, ඒක පාලනය කරන්න ජනාධිපතිවරයාට තිෙබන 
අයිතියත්, හැකියාවත් ෙම් පනත අෙහෝසි කිරීම නිසා නැති 
ෙවනවා.  

මානව හිමිකම් සුරැකීමයි, මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනතයි 
අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? ෙමය සුද්දාෙග් කාලෙය් පටන් තිෙබන පනතක්. ෙම් 
පනත හදිසි තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න තිෙබන පනතක්. 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක එෙහම පනතක් තිෙබනවා. ඒ පනෙත් 
ෙමොකක්ද තිෙබන වරද? මානව හිමිකම් ගැන කථා කරමින් ෙම් 
රට ෙකො ෙහේටද ඇද ෙගන යන්න හදන්ෙන් කියලායි අපි අහන්ෙන්.   

ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට පැමිණිලි කරලා, නඩු 
අහලා, ඒෙකන් ලැෙබන තීන්දුව අපි කියාත්මක කරන්න බැඳී 
සිටිය යුතුද, නැද්ද කියන පශ්නය මීට කලින් ආවා. හිටපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගවිනිසුරු සරත් එන් සිල්වා මැතිතුමා ඉන්න කාලෙය්  උසාවිෙය් 
ඒ නඩුව  විභාග වුණා. ලංකාෙව් නීති පද්ධතියට පටහැනි, 
ව්යවස්ථාවට පටහැනි එකඟතා, ගිවිසුම් ජනාධිපතිවරයා විෙද්ශ 
රටකදී අත්සන් කළත්,  එය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
නැහැ කියලා එතුමා තීන්දුව දුන්නා.  

ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාවට ගලපා ගන්න බැරි එකඟතාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කරෙගන තිෙබන බවයි මාෙග් විශ්වාසය. 
අවශ්ය කරන ආකාරයට විෙද්ශීය විනිසුරුවරුන්ෙගන් නඩු 
අහන්න, ෙද්ශීය වශෙයන් නීති පද්ධතිය ෙවනස් කරනවා. අපි 
අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදා ෙම් විධියට 
අධිකරණයකට  ෙගෙනන්න ෙමොකක්ද කරපු වරද? ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂක හමුදා ෙම් විධිෙය් ෙදමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටුවලා, ෙම් 
විධියට මඩවන්න, ෙම් විධියට වද ෙදන්න, ඔවුන් ෙම් රටට කරපු 
වරද ෙමොකක් ද? එල්ටීටීඊය විනාශ කළ එකද, පරාජයට පත් කළ 
එක ද? ඒක රජෙය් හමුදාවක වගකීම ෙනොෙවයි ද? ෙමොන රටද 
තමන්ෙග් රෙට් තිබුණු අභ්යන්තර කැරැල්ලක්, තස්තවාදයක් 
මර්දනය කර ඉවර කළාට පස්ෙසේ, ඒ ඉවර කළ හමුදාව ගැන 
ෙමෙහම ෙහොයන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 1989 දී 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මර්දනය කළා. මර්දනය කළාට පස්ෙසේ 
වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත ෙගනාවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විනාශ කළ අය  වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත 
ෙගනැල්ලා ආරක්ෂා කළා.  එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මර්දනය 
කරන විට හමුදාවට ලැබුණු රැකවරණය ඒකයි. නමුත් එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය ඉවර කළාට හමුදාව ෙවනුෙවන් වගකීෙමන් ආරක්ෂා 
කිරීෙම් පනත් එන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ ෙවනුවට එනවා ෙදමුහුන් 
උසාවි දමලා, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට සහ බටහිර රටවලට 
ඕනෑ කරන ආකාරයට දඩයම් කිරීම සඳහා වූ කියාදාමය එනවා. 
ෙම්ක සාධාරණ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක යුක්ති සහගත 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක පිළිගත යුතු ද? ෙම්ක ජයගහණයක් 
ද? ෙම්ක ජයගහණයක් හැටියට අර්ථකථනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ආරක්ෂක හමුදාවල ඉන්න ලක්ෂ සංඛ්යාත දරුවන් 
අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වචන පිළිෙගන සද්ධ ෙනොකර සිටියාට 
ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය ඔවුන්ට ඇස් පනාපිට ෙපෙනන ෙකොට ඒ 
අය ශාප කරන එකක් නැද්ද? අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි, මානව 
හිමිකම් කඩ ෙවලා තිෙබනවා නම්, එවැනි සිදුවීම්  තිෙබනවා නම් 
අෙප් අධිකරණවලට පුළුවන් ඒ බව ඔප්පු කරන්න. අෙප් අධිකරණ 
පද්ධතිය තුළ ඒවා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. 1971 අෙපේල් අරගලය 
මර්දනය කළාට පසුව යුද හමුදාව හා ෙපොලීසියට ෙවනම නඩුවක් 
ආවා ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි රූප සුන්දරි යෙග් ඝාතනය 
සම්බන්ධෙයන්. එහිදී වරදකරුවන්ට දඬුවම් කළා. එතෙකොට ෙම් 
රෙට් අධිකරණය එතැනදීත් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙචම්මනී සමූහ මිනීවල පිළිබඳව පරීක්ෂණ ෙකරුණා. කිෂාන්ති 
කුමාරස්වාමි කියන ෙදමළ සෙහෝදරිය දූෂණයට ලක් ෙකොට මරා 
දැමීම පිළිබඳව අධිකරණෙය් නඩු විභාග වුණා.  ඒවා හමුදාව කළා 
කියලා,  නඩු තීන්දු ෙදද්දී ඒ අයව සුද්ධ කෙළේ නැහැ. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට ඊෙය් ෙපෙර්දා උතු ෙර් අධිකරණයකින් අෙප් යුද 
හමුදාෙව් සාමාජිකයන් ෙදෙදෙනකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර 
දඬුවම් ලබා දුන්නා. තවත් මරණ දඬුවමට ලක් වුණු  සුනිල් කියලා 
හමුදාෙව් රණවිරුෙවක් ඉන්නවා.  

අධිකරණ පද්ධතිෙය් ෙම් තීරණ අපි පිළිගත්තත් නැතත්, 
අධිකරණ පද්ධතිය භාවිතාෙවන් ඔප්පු කරලා ෙපන්වලා 
තිෙබනවා, යම් කිසි බලය ඉක්මවා යාමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, එවැනි සිද්ධීන් පිළිබඳව ෙවනම නඩු අහලා වරදකරුවන් 

ෙවනවා නම් දඬුවම් කරන්න පුළුවන් බව.  නීතිය එෙසේ  තිෙබනවා 
නම්,  බලය ඉක්මවා ගිය අවස්ථාවක ඒකට වුවමනා කරන පිළියම් 
ෙනොකර  ෙමොන ෙහේතුවක් මත ද ෙවනම ෙදමුහුන් උසාවියක් 
හඳලා අතීතයට බලපාන ආකාරයට නීති හදන්ෙන්? යුද්ධය කරන 
ෙව්ලාෙව් ෙනොතිබුණු නීතියක්  ෙම් අවස්ථාෙව් ඇති කරන්ෙන් 
ඇයි? යුද්ධයක් කරන ෙකොට තමන්ෙග් රෙට් නීතිය ගැන 
හමුදාවක් දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ නීතිය රැකෙගන තමයි හමුදාව 
යුද්ධ කරන්ෙන්. අපි යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 6කට පසුව ඒ 
යුද්ධය කරපු කාලයට බලපාන විධියට අලුත් නීතියක් හදනවා. ඒ 
අලුත් නීතිය රකින්න හමුදාව බැඳිලා නැහැ. හමුදාව බැඳිලා 
ඉන්ෙන් ඒ ෙව්ලාෙව් තිබුණු නීතියට අනුව වැඩ කරන්නයි. 
ෙනොතිබුණු නීතියක් පස්ෙසේ හදලා අතීතයට බලපැවැත්ෙවන 
ආකාරෙයන් කියාත්මක කිරීම හරි ද? ඒ අතීතයට බලපැවැත්ෙවන 
ආකාරෙයන් කියාත්මක කිරීෙමන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙලෝකෙය් යුද අපරාධ කරපු 
සාහසිකයන් පිරිසක් හැටියට හංවඩු ගැහීමයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා තමිල්නාඩුෙව් ෙජයලලිතා ෙම්කට 
කැමති නැහැ; කරුණානිධි ෙම්කට කැමති නැහැ කියලා. 
 TamilNet එකත් ෙම්ක විෙව්චනය කරනවා කියලා කියනවා. අපි 
දන්නවා, ෙබදුම්වාදයට වාසිදායක ඕනෑම පියවරක් ආවාම ඒ ඒ 
කණ්ඩායම් අතර තිෙබන ෙද්ශපාලන තරගෙය් දී විවිධ පකාශ සිදු 
කරන බව.  සුෙර්න් සුෙර්න්දන් මහත්මයා, - ෙගෝලීය ෙදමළ 
සංසදෙය් පකාශකයා - එතුමා තමයි CNN නාලිකාවට කිව්ෙව් 
මහින්ද රාජපක්ෂව මරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සුෙර්න් සුෙර්න්දන් 
මහත්මයා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න 
"Sunday Island" පුවත් පත.  2015.09.28 වන දින  "Sunday 
Island" පුවත් පතට පකාශයක් නිකුත් කරමින් සුෙර්න් සුෙර්න්දන් 
කියනවා, "ෙම් ෙයෝජනාව අපි සාදරෙයන් පිළි ගන්නවා. ඉමහත් 
උද්දාමෙයන් අපි ඒක පිළි ගන්නවා විතරක් ෙනොෙවයි, සැලකිය 
යුතු ජාත්යන්තර මැදිහත්වීමක් සිදුවීම අගය කරනවා" කියලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, "බිතාන්ය මහ රැජිනෙග් ආණ්ඩුවට එක්සත් 
ජනපද රජයට සහ යුෙරෝපීය රටවල ආණ්ඩුවලට තමන් ස්තුති 
කරන බවත් සුෙර්න් සුෙර්න්දන් මහත්මයා කියනවා. කරුණානිධි, 
 ෙජයලලිතා ෙදෙගොල්ලන් අතර තිෙබන ෙම් වඩාත්ම ෙදමළ ෙපේමී 
වීෙම් තරගයට ඒ ෙගොල්ලන් කරන පකාශ ඇති. හැබැයි, ෙම් 
ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදය ඇතුළු ෙම් ෙමෙහයුම පිටුපස සිටි නියම 
බඩු ටික, ෙම් ෙමෙහයුම පිටුපස දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කියාත්මක 
වුණු සියලු ෙදනා පිළිෙගන ඉවරයි, අවශ්ය තත්ත්වය අපට 
නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ෙම්කද ජයගහණය? 
ෙම්කද ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙවනස? ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙයෝජනාවට අපි සම අනුගාහකත්වය දරලා අෙප් 
ෙයෝජනාවට ඇෙමරිකාව එකඟ වුණා කියලා කිව්වාම හරි ද?  දැන් 
ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය ජාත්යන්තර අධිකරණයකට 
ෙගනයන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාම කියනවා කම තුනයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. එකක් තමයි ෙරෝම පඥප්තියට අත්සන් 
කරලා තිෙබනවා නම් ෙකළින්ම ෙනදර්ලන්තෙය් ෙහේග් නුවර 
තිෙබන ජාත්යන්තර අපරාධ අධිකරණයට ෙම් පශ්නය 
ෙගනයන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාම කියනවා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමා ඒකට අත්සන් කෙළේ නැහැ කියලා.  
ෙහොඳයි. ඊළඟ කමය තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
අධිකරණයක් පිහිටුවන්න ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් ෙයෝජනාවක් 
සම්මත කරගන්න පුළුවන්.  නමුත් ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුළ ඒක 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, චීනය හා රුසියාව එයට එකඟ වන්ෙන් 
නැති නිසා.  තුන්වැනි කමය ෙමොකක්ද? අදාළ ෙචෝදනාවට ලක් 
වුණු රෙට් ආණ්ඩුව එකඟ කර ෙගන විෙශේෂ අධිකරණයක් 
පිහිටුවීම. ඔය කම තුෙනන් එකක් විතරයි කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියන විධියට දැන් ෙම් පළමුවැනි 
කමයටත් බැහැ, ෙදවැනි කමයටත් බැහැ. ආරක්ෂක මණ්ඩලය 
තුළ  එෙහම ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගන්න  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
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තුන් වැනි, අවසාන කමය තමයි  අදාළ ආණ්ඩුව එකඟ 
කරවාෙගන, කර ගැනීම.  දැන් මීට කලින් ෙම් වාෙග් ආණ්ඩු 
හැදුෙව් ෙකොෙහේද?  ඉරාකෙය් හැදුවා.  ඉරාකෙය් ෙදමුහුන් 
උසාවියක් හැදුවා. සදාම් හුෙසේන් එල්ලා මැරුෙව් ඒ ෙදමුහුන් 
උසාවිෙයන් ලබා දුන් තීන්දුව මතයි. ඊළඟට සියරාලිෙයොන්වල 
හැදුවා. ඊළඟට කාම්ෙබෝජෙය් හැදුවා. කාම්ෙබෝජෙය් හැදුෙව් 
ෙපොල්ෙපොට්ෙග් පාලනෙයන් සිදු වුණු අපරාධ ගැන ෙසොයන්නයි.  

හැබැයි දරුණු තස්තවාදයක් පරාජයට පත් කරලා ජාතියට 
නිදහස හා ජයගහණය හිමි කර දුන් තමන්ෙග්  ආරක්ෂක හමුදාවට 
එෙරහිව ඉතිහාසෙය් පළමු වැනි වතාවට  ෙදමුහුන් උසාවියක් පණ 
ගැන්ෙවන   අවස්ථාව ෙමය  බවට පත් වනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අද ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් ෙදමුහුන් උසාවිය පිහිටුවීමට                 
අදාළ අණපනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට ෙම්ෙක් තිෙබන     
ඇත්ත භයානකකම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙර්වි. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙම් විවාදය ඉල්ලුෙව් ෙම් සත්ය කරුණු 
ටික ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි. ෙමොන පක්ෂවල මන්තීවරුන් 
වුණත් අප කවුරුත් ඒ ලබපු සහනයට හා නිදහසට කෘතෙව්දී 
වන්නට ඕනෑ. ජීවිත අවදානම දරා ෙගන සටන් වැදුණු රණ 
විරුවන් ගැන අප කවුරුත් කෘතෙව්දී වන්නට ඕනෑ. ඒ අය 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙම් රෙට් 
අම්මලා තාත්තලාෙග් දරුවන්.  ඒ දරුවන් දිනා දුන් ජයගහණය 
භුක්ති විඳින ගමන්, ඒ සාමය, නිදහස භුක්ති විඳින ගමන් ඒ අයව 
දඬු කෙඳේ ගහන ෙමෙහයුමකට පණ ෙදන්න අත ඔසවන්න අපට 
පුළුවන් ෙවන්න බැහැ. එෙහම ෙවන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුෙව්, අපි විපක්ෂෙය් හිටියා කියලා එෙහම ෙවන්න බැහැ. අප 
කාටත් ඒ වග කීම තිෙබනවා. ඒ නිසායි අප කියන්ෙන්, අද ෙමොන 
ෙබොරුවලින් ෙම්ක වහන්න හැදුවත්, ඒකට අදාළ අණපනත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතැම් 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්න තමුන්නාන්ෙසේලා පියවර ගන්නා විට 
ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය මීට වඩා ෙහළි ෙවනවා, නිරාවරණ 
ෙවනවා කියලා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා අප ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලන්ෙන් කරුණාකරලා ෙම් අපරාධයට ඉඩ ෙදන්න 
එපා කියලායි. ජාත්යන්තර වශෙයන් එකඟ වුණු පමණින් ෙම්ක 
නීත්යානුකූල වන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි මීට කලින් දීපු නඩු 
තීන්දුවලදී පිළිගැනුෙණ්. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හැටියට මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමා ෙම්කට එකඟ වුණු පළියට, ශී ලංකා රජය සම 
අනුගාහකත්වයක් දැරූ පළියට ෙමය අෙප් නීතිෙය් ෙකොටසක් 
බවට පත් විය යුතු නැහැ.  එෙහම ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අප 
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පියවර ගන්නවා නම්, ජනමත 
විචාරණයකට භාජන කිරීෙමන් මිස ෙම් පියවර ගන්න එපා කියලා. 
ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදාව යුද්ධ කරන ෙකොට ෙනොතිබුණු 
නීතියක් දැන් හදලා, ඒ අලුත් නීතියට අනුව ඔවුන් වරදකාරෙයෝද, 
නිවැරැදිකාරෙයෝද කියා බලන එක යුක්ති සහගත නැහැ. ඒ 
කියාදාමය යුක්ති සහගත නැහැ. එෙහම කියාදාමයක් පටන් 
ගන්නවා නම්; ෙදමුහුන් උසාවියකින් එෙහම කියාදාමයක් පටන් 
ගන්නවා නම්, ජනතාවෙග් මතය විමසීමකින් ෙතොරව එය කළ යුතු 
වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය ජනවාරි 8 වැනිදා 
ජනාධිපතිවරණය දිනුවා නම්, පසු ගිය අෙගෝස්තු 17 වැනිදා මහ 
මැතිවරණය දිනුවා නම්, එෙහම නම් ජනමත විචාරණයක් තියලා 
ෙම් මතය ජයගහණය කර ගන්නත් තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවන 
එකක් නැහැ. ෙම්ක ෙම් රෙට් අනාගත පැවැත්ම සමඟ බැඳුණු 
පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ අවදානම ෙමොකක්ද? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙහොඳයි. මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ඊළඟ අවදානම ෙමොකක්ද? ෙම් ෙදමුහුන් අධිකරණෙයන් සමූහ 
මිනිස් ඝාතනයක් ෙහෝ යුද අපරාධ ෙලස සැලෙකන ෙදයක් සිදු වී 
ඇති බවට තීන්දුවක් ආෙවොත්,  ආරක්ෂාව සඳහා වග කීම  - R2P - 
Responsibility to Protect - යන ජාත්යන්තර ෛනතික 
සංකල්පයට අනුව ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? දැනටමත් උතුරු පළාෙත් 
මහ ඇමති සී.වී. විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමා මුළු ෙලෝකයටම 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කර යවා තිෙබනවා, 1948 ඉඳලා හැම 
රජයක් යටෙත්ම ෙදමළ ජනතාව සමූහ වශෙයන් ඝාතනය වනවා,  
ඔවුන්ට හිරිහැර සිදු වනවා, අපරාධ සිදු වනවා කියලා.  "ෙම් රජය 
යටෙත් අපට ආරක්ෂාව නැහැ" කියලාත් තිෙබනවා.   

යුද අපරාධයක්, සමූහ මිනිස ් ඝාතනයක්, ෙතොග වශෙයන් 
සිවිල් ජනයා මරා දැමීමක් සිදු වී තිෙබන බවට ෙම් ෙදමුහුන් 
උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ආෙවොත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා 
මණ්ඩලෙයන් ඒ තීන්දුව බලවත් ෙලස උපෙයෝගි කර ෙගන උතුරු 
හා නැෙගනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ ෙකොට ෙවනම රාජ්යයක් ෙලස 
පිළිගන්න කියා කියන්න පුළුවන්. “අපට ෙම් රජෙය් හමුදාෙවන් 
ආරක්ෂාව නැහැ. රජෙය් ෙපොලීසිෙයන් අපට ආරක්ෂාව නැහැ. 
අහවල් නඩු තීන්දුෙවන් ඒක සනාථ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපට ආරක්ෂාව නැහැ. ආරක්ෂාව සඳහා වග කීම කියන සංකල්පය 
යටෙත් අපව ෙවනම රාජ්යයක් හැටියට පිළිගන්න” කියන තැන 
දක්වා ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට යනවා. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලා සහ 
අප අතර ඇති වන සම්පදායික විවාදයක් කර ගන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සහ අප අතර සිදු වන සම්පදායික ෙද්ශපාලන 
මත ගැටුෙම් ෙකොටසක් බවට පත් කර ගන්න එපා. ෙම්ක ෙම් 
රෙට්, ජාතිෙය් අනාගතය පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙම් රෙට් යුද 
හමුදාෙවන් වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් තිෙබන 
නීතියට අනුව ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න.  වරදක්  සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්  අෙනක් නඩු අහනවා වාෙග් තිෙබන 
නීතියට අනුව ෙම් රෙට් උසාවි පද්ධතිය තුළ ඒ නඩු අහන්න. 
අධිකරණය ස්වාධීන නැහැ කියනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් 
අධිකරණය ස්වාධීන කරන්න. අධිකරණය ස්වාධීන කරලා නඩු 
අහන්න. එෙහම නැතුව අන්තර්ජාතික වශෙයන් එන බලපෑම්වලට  
යටත් වන්න එපා. දැන් අපට කියනවා, ආර්ථික සම්බාධක 
පැනෙවනවා කියලා. ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ෙලෝකෙය් 
ෙමොන රටකටවත් සම්බාධක පනවා නැහැ. එෙහම කරන්න ජිනීවා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට බලයකුත් නැහැ. සම්බාධක 
පැනෙවනවා කියා බිල්ෙලෝ ෙපන්වලා ෙම් රෙට් ජනතාව බය 
කරලා, යටත් වීම ඊට වඩා ෙහොඳයි කියලා අර්ථකථනය කරන්න 
හදනවා. ෙම්ක පිළිගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලන්ෙන් ෙම් යටත් 
වීම ජයගහණයක් හැටියට හුවා දක්වලා මීට සම්බන්ධ ඇත්ත, 
නිවැරදි මතය සමාජගත වීම වළක්වන්න එපා කියලයි. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන  ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙමන්න ෙමෙහම 
පකාශයක් කළා.  එතුමා විසින් කරන ලද පකාශය  2015.10.12 
වැනි දින  “ලංකාදීප”  පුවත් පෙත් පස් වැනි පිටුෙව් පළ වී තිබුණා.   

එතුමා කළ පකාශයක් එම පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"ජිනීවාවල පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසම අෙප් රට 
ගැන ගත්ත තීරණවලදී අපි රටක් ෙලස ජාත්යන්තර වශෙයන් ගත් 
ජයගහණය අනික් පැත්ත හරවන්න අන්තවාදී ෙද්ශපාලකයන් කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා. එහිදී රට තුළ ෙනොසන්සුන්තාවක් ඇති කරන අසත්ය 
පතුරවන නැතිව පටු අන්තවාදී හඬට කන් ෙදන්න එපා කියලා මම 
ජනතාවට කියනවා. එහිදී රාජ්ය මාධ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන මාධ්ය ජනතාව 

1025 1026 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන් සත්යය ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ෙහොඳින් ඉටුකිරීම ගැන 
මම ඔවුන්ට ස්තූති කරනවා. දැන් අපිට තිෙයන්ෙන් රටක් ෙලස ඉටු කළ 
යුතු කාර්යයකුයි." 

ස්තුති කරන්න වටිනවා තමයි. ෙමොකද, මාධ්යවල අප ෙම් 
ෙපන්වන මතය නිෙයෝජනය වන්න අද ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් බලනවා ෙම් මතයට පුළුවන් තරම් අඩු 
කාලයක් දීලා හංස පූට්ටුවට අයිති විපක්ෂයට වැඩි කාලය දීලා, 
සන්ධානෙය් ඇමතිවරුන් හැටියට ඔ ෙහේ කටයුතු කරන අයත් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට හුවා දක්වා ෙමතැන කථා 
කරන්න තිෙබන අයිතිය හා අවකාශයත් සීමා කරන්න, ෙකොටු 
කරන්න. ඒ නිසයි අප ඒ අවස්ථාෙව් නැඟී සිටිෙය්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. අප කියන්ෙන්, ෙමය නිවැරැදි ෙදයක් නම් ෙම් 
අදහස්වලට බය ෙවන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ කියලායි. "දිවයින" 
ඉරිදා පුවත් පත මෙගන් ෙම් ගැන සාකච්ඡාවක් අරෙගන ගියත්, ඒ 
අයට තිෙබන විවිධ බලපෑම් ෙහේතුෙකොටෙගන එය පළ කෙළේ 
නැහැ. අපි කියන්ෙන් නැහැ ඒ අය එය තමන්ෙග් කැමැත්ෙතන් පළ 
ෙනොකර සිටියාය කියා. ඇත්ත කථාව, ෙමහි සත්ය තත්ත්වය 
පිළිබඳ කරුණු දැනගන්න තිෙබන අවස්ථාව අහුරා තිබීමයි. එෙහම 
ෙනොකර ෙම් ගැන අප අතර නියම බුද්ධිමය සංවාදය කරමු. 
වැදගත් විධියට ඒ සංවාදය කරලා ෙමහි ඇත්ත ෙහොඳ ෙහෝ ඇත්ත 
නරක ෙත්රුම් ගනිමු. ෙබොරු ෙහොඳ ෙහෝ ෙබොරු නරක ෙනොව, 
ඇත්ත ෙහොඳ ෙහෝ ඇත්ත නරක ෙත්රුම් ෙගන, රට ෙබ්රා දීපු 
ආරක්ෂක හමුදාව බිල්ලට ෙනොදී, ජාතිය දිනාගත් සාමය හා 
සුරක්ෂිතභාවය බිල්ලට ෙනොදී, රෙට් ඒකීයභාවය අවදානමට 
ෙහළන අනතුරුදායක මාවතකට ෙම් රට ඇද වට්ටන්ෙන් නැතිව, 
ජාත්යන්තර බලවතුන්ෙග් දඩ බිමක් බවට ෙම් රට පත් ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැතිව, මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් කාර්යාලය ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩුකාරයාෙග් කාර්යාලය බවට පරිවර්තනය වන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැතිව ෙම් අවදානම කලින් ෙත්රුම් ෙගන ෙමතැනින් 
ගැලවීම සඳහා පියවර ගන්න ඔබ සියලුෙදනාට හැකි ෙව්වා කියා 
පතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සටන් විරාම ගිවිසුම ගැනත් 
මුල් අවස්ථාෙව් සිට අප ෙම් ගරු සභාෙව් අනතුරු හඟවන  විට 
අපට පති උත්තර විධියට ලැබුෙණ්, එහි තිෙබන වාසිදායක යැයි 
කියන, සුබදායක යැයි කියන, අනර්ඝ යැයි කියන කරුණු 
සමූහයක්.  උණු වතුර ළිංවලින් නාන්න හැකි වීම, නාගදීපය 
වඳින්න පුළුවන් වීම වාෙග් සුන්දර කථා අපට අහන්න ලැබුණා. 
එබඳුම, ඒ වර්ගෙය්ම සුන්දර කථා එදාට වඩා කටවල් ෙගොඩකින් 
අද ඇෙහමින් තිෙබනවා. ෙවනස තිෙබන්ෙන්, එදා ෙනොතිබුණු 
කටවල් ෙගොඩක් අද එකතු වී තිබීමයි. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
බුරුත්තක් ගත්තා. ඒ බුරුත්ෙත් ෙකොන්තාත්තුව බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් සියලු කියා දාමයන්ට අවශ්ය කරන සුජාතභාවය 
ලබා දීම. එතැනට වැෙටන්ෙන් නැතිව ෙබොරු කරුණු මත ෙනොව 
සත්ය කරුණු මත වාද කරලා අපි කවුරුත් ෙමහි ඇත්ත නැත්ත 
රටට ෙපන්වමු. ඒ පිළිබඳ වගකීම ඔබ සියලුෙදනාට තිෙබන බව 
අවධාරණය කරමින් මම මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා.  

එතුමාෙග් කථාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු 
මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා.   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 1.32] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී පවත්වපු කථා මම 

ඇහුවා. ඒ කථාවල කිසිම-  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හරයක් නැද්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කාෙග්වත් කථාවල හරයක් නැහැ කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. 

ඒ ෙයෝජනාවලිය ගැන කිසිම අවෙබෝධයක් නැතිවයි සමහරුන් 
කථා කෙළේ. එතුමන්ලා එක්ෙකෝ ඒ ෙයෝජනාවලිය කියවා නැහැ. 
එක්ෙකෝ එය ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති නැහැ. ෙමොකක්ද එහි 
තිෙබන 6වන ෙයෝජනාව? එහි පැහැදිලිව සඳහන්ව තිෙබනවා, "... 
නීතිඥයන්, අභිෙචෝදකයන් හා විමර්ශකයන්ෙගන් සමන්විත 
විෙශේෂ උපෙද්ශක කාර්යාලයක සහභාගීත්වය..." කියා. එය 
පළමුවැනි කාරණයයි. ෙදවැන්න ෙමොකක්ද? විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කිව්වා, ෙමහිදී කියා කරන්ෙන් අෙප් රෙට් නීතියට 
අනුව ෙනොෙවයි කියලා. ෙමහි 6වන ෙයෝජනාෙව් පැහැදිලිව 
කියනවා, "....ඇතුළු ශී ලංකා අධිකරණ යාන්තණයක බලය 
යටෙත් අවශ්ය බව ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් වැදගත් වන 
බවට සහතික කිරීමට කැමැත්ෙතමු." කියලා. අෙප් රෙට්, එනම්                        
ශී ලංකා අධිකරණ යාන්තණයක බලය යටෙත් තමයි ෙමය 
කියාත්මක වන්ෙන්. එෙහම නම්, ෙමොනවාද ෙම් කියන 
සහභාගිත්වය? සහභාගිත්වය 4ක් ෙවන්න පුළුවන්. එකක්, 
නිරීක්ෂකයන්. තවත් එකක්, තාක්ෂණික සහාය. එෙහම නැත්නම්, 
නීතිමය සහාය. එෙහමත් නැත්නම් විනිශ්චයකාරවරුන්. කවුද 
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ෙමය තීන්දු කරන්ෙන්? එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානය ද? නැහැ. 
ෙම් තිෙබන්ෙන්, ෙයෝජනා අංක 20. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමා, ෙහොඳට අහෙගන ඉන්න. එහි සඳහන් ෙවනවා,                     
"ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ෙග් එකඟත්වය 
ලබාෙගන, ඉහත කී පියවර කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය 
උපෙදස් හා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා ..... දිරිමත් කිරීමට 
කැමැත්ෙතමු." කියා. ෙමහි තිෙබනවා ඊට ඉස්සර ෙවලා තිෙබන 
සියලු ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්ෙන්, ශී ලංකා රජය සමඟ 
සාකච්ඡා කර ඔවුන්ෙග් එකඟත්වය ලබාෙගන බව. එෙහම නම් 
ෙමොකක්ද පශ්නය? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බාධා කරනවාට සමා වන්න. ඔබතුමා කියන 

ෙද් ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන් නම්- [බාධා කිරීමක්] 20වන 
ෙයෝජනාෙවහි කියන්ෙන්, "procedures mandate holders to 
provide..." කියායි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
No.  I will read it for you. It states, I quote : 

"20. Encourages the Office of the High Commissioner and relevant 
special procedures mandate holders to provide, ........" 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
There you are. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Wait, wait. 

"......in consultation with and with the concurrence of the 
Government of Sri Lanka, advice and technical assistance on 
implementing the abovementioned steps." 

It states, "With the concurrence of the Government of 
Sri Lanka". 

ඔබතුමාත් දැන් ජාතිවාදිනුත් එක්ක පැටලිලා පල් ෙවලා 
ඉන්ෙන්.  "ඩඩ්ලිෙග බෙඩ් මසල වෙඩ්" කියලා ඒ කාලෙය් කිව්වා. 
අද ඒෙක් ෙදවන එක. ෙලනින් කියා තිෙබනවා, ''අන්තවාදය 
පළමුව රඟ දක්වනවා, ෙදවන වර රඟ දක්වන්ෙන් විගඩමක්''ය 
කියලා. අද වෙම් කියන කට්ටිය විගඩමක්. ගරු මන්තීතුමනි, අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "වම" නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ලජ්ජා නැති 
වුණාට අපි කවදාවත් ඔය තත්ත්වයට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ඒක 
මතක තබා ගන්න. ලජ්ජා නැතුව කථා කරන්ෙන් නැතුව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පතිපත්තිය තබා ගන්න. අද පිළිගන්ෙන් නැහැ, 
වාසු පිල. තමුන්නාන්ෙසේ අද ඉන්ෙන් තුට්ටු ෙදෙක් ජාතිවාදීන් 
එක්කයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අඩු ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැසිෙරන්න දැන ගන්න. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක මා ෙහොඳට දන්නවා. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දන්න නිසා ෙන් පසු ගිය දවස්වල කුණුහරුපත් කිව්ෙව්. [බාධා 

කිරීමක්] ඒ තමයි කඩා ෙගන වැටීම. ඒ තමයි කඩා ෙගන වැටීම. 
දැන් ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද? එතුමාත් කථාවක් පවත්වනවා. 1970 
ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා, පැරදි-පැරදී. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 
ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවලිෙය් "ෙපර වදනට අදාළ ෙඡ්ද" යටෙත් 
පීපී. 4.හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීභාවය, නිදහස, සමගිය හා ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව 
ෙකෙරහි ඇපකැප වන බවට පතිඥා ෙදමින්"  

අෙප් ස්ෛවරීභාවයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට යටත්වයි ෙම් 
ෙයෝජනාවලිය ෙගෙනන්ෙන්.  

ඊළඟට පීපී. 12.හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"..... සියලුම ශී ලාංකිකයන්ට සාමකාමී හා ඒකීය භූමියක් තුළ මානව 
හිමිකම් පූර්ණ වශෙයන් භුක්ති විඳීම සඳහා ඇති අයිතිය ගැන නැවත පතිඥ 
ෙදමින්, "  

අෙප් රෙට් "unified nation" කියලායි කියන්ෙන්. රට ෙබදීමට 
විරුද්ධව, එකම රටක් තුළ සියලුම ශී ලාංකිකයින්ට සාමකාමීව 
ජීවත් වීෙම් අයිතිය ගැන නැවත පතිඥා ෙදමිනුයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
ෙයෝජනාවලිෙය් පීපී. 21 යටෙත් LLRC එක ගැන ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? පීපී. 21. යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් ඇති හිතකර 
නිර්ෙද්ශ ඵලදායී ෙලස කියාත්මක කරන ෙමන් ශී ලංකා රජෙයන් ඉල්ලා 
සිටිමින්," 

දැන් ෙම් සභාෙව් කිව්වා, දරුසම්ාන් වාර්තාවත් කියාත්මක 
කරන්නය කියලා. LLRC වාර්තාෙව් favourable proposals ටික 
කියාත්මක කරන්න කියලායි ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබන්ෙන්. 
සියල්ලම කියාත්මක කරන්න කියලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙයෝජනාවලිෙය් පීපී. 23 බලන්න. ඒ 
ෙයෝජනාවලිය ෙමවැනි තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න සිදු වුෙණ් ඇයි 
කියලා ඔවුන් කියනවා. 

ඒ ෙයෝජනාවලිෙය් පීපී. 23. යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

".......මානව හිමිකම් කවුන්සල ෙයෝජනාව මගින් ඉල්ලා සිටි විමර්ශනය 
අවශ්ය වූෙය් වගවීම පිළිබඳ විශ්වාසනීය ජාතික කියාවලියක් ෙනොමැති වූ 
නිසා බව හඳුනා ගනිමින්," 

ෙම්කම ෙන්ද, අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමා දැන් ටික 
දවසකට කලින් කිව්ෙව්?  

ෙගෝමින් දයාසිරි මහත්මයා 2015 ඔක්ෙතෝබර් 04වන දා "ඉරිදා 
ලංකාදීප" පතයට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

"..... ඇෙමරිකාව වැනි රටවල් සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹීෙම්දී ඔහු සිදුකර 
ඇත්ෙත් ෙම් රෙට් ජනවාර්ගික පශ්නය විසඳීම සඳහා ශක්තිමත් පෙව්ශයක් 
ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමය. ෙමහිදී අප අමතක ෙනොකළ යුතු 
කාරණයක් වන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී ෙමම පශ්නය 
සම්බන්ධයන් වන අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් ෙනොකිරීෙම් විපාකවලට අපට 
දැන් මුහුණ දීමට සිදුවී තිෙබන බවය."  
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ෙමන්න, එතුමාම කියන කථාව. අද එතුමා ඉන්නවා, වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට වඩා ඉදිරිෙයන්.  

තවදුරටත් එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මුල් අවස්ථාෙව්දීම අප කළ යුතුව තිබුෙණ් අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකට 
යෑමය. එය කළ යුතුව තිබුෙණ් යුද්ධය අවසාන වීමත් සමගමය. පසුගිය 
රජය එම පියවරට ෙනොගිය නිසා අපද අද ෙමෙලස අනාථ තත්ත්වයට 
පත්වී තිෙබ්."  

ෙමන්න ෙම්කයි අද තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 
ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් බලන්න, ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු 
ඇමතිතුමා කියන එක. ඒකම තමයි එතුමා කියන්ෙන්ත්.  

සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින "මව්බිම" පතෙය් මාධ්ය 
සාකච්ඡාෙව්දී එතුමා ෙමෙහම කියනවා: 

"යුද සමෙය් සිදුවූ බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කිරීමට එකඟ වීඇති බැවින් එම 
ලිහිල් තත්ත්වය ඇති විය හැකි බව ඔහු ෙපන්වා දුන්ෙන්ය."  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවදුරටත් එතුමා ෙමෙහම කියනවා:  

"යුද හමුදාවට නීතියක් තිෙයනවෙන්. නිකන් අහිංසක මිනිස්සු මරන්න 
බැහැෙන්. පරීක්ෂණයක් කරලා වැරැදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදන්න ඕන. 
ඒකෙන් ශිෂ්ටසම්පන්නත්වය කියන්ෙන්. මට හිෙතන්ෙන් එතෙකොට ෙම් 
පශ්න ඉවර ෙවයි." 

ඉන් පසුව තවදුරටත් එතුමා ෙමෙහම කියනවා: 

"අපට යුද්ධෙය්දී චීනය, ඉරානය, පාකිස්තානය, වියට්නාමය, රුසියාව 
සහෙයෝගය දුන්නා. ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව ඒ ෙවලාෙව් නිහඬව හිටිය. 
තමිල්නාඩුෙව් පවා ජයලලිතයි, කරුණානිධියි නිහඬව හිටිය. ඒක නිසා 
තමයි එදා ජයගහණය කරගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

අපට වැරදුෙණ් යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ කරන්න ඕන ෙද්වල් ටික 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා බාහිර බලපෑම් එන්න කලින් අෙප්ම පරීක්ෂණයක් 
කළා නම් ෙම් පශ්නය ඔඩුදුවන්ෙන් නැහැ.." 

ෙම් කියන මනුෂ්යයා තමයි දැන් ගිහිල්ලා විහාර මහාෙද්වි 
උද්යානෙය් ගස් යට වාඩි ෙවන්ෙන් ජාතිවාදීන් එක්ක.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 

නැහැ. පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමාටත් කථා කරන්න 
අවස්ථාව තිෙබනවා ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බලන්න, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කියන එක.  

"ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට අනුකූලව සියලු පළාත් සභාවලට ඵලදායි ෙලස කටයුතු කළ 
හැකි බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, ශී ලංකා රජය දිරිමත් කිරීමට ද 
කැමැත්ෙතමු. " 

නමුත් එතුමා කිව්ෙව් ෙමොනවා ද? ඉඩම් බලතල, ෙපොලිස් 
බලතල  ගැන. පළාත් සභාව ඵලදායී විධියට ෙගන යන්න තමයි 
ෙමතුමන්ලාෙග් 16 වන ෙයෝජනාෙවන් කියලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන වරද? අනික, එතුමන්ලා ෙහේතු 
කියනවා. ෙම් තරම් දුර්වල ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්නට  එතුමන්ලා  
ෙහේතු කියනවා. ඒ ෙහේතුව තමයි පීපී. 6. යටෙත් සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන්.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"2015 ජනවාරි මාසෙය්දී හා අෙගෝස්තු මාසෙය්දී පැවැති ඓතිහාසික 
නිදහස් හා සාධාරණ  පජාතන්තවාදී මැතිවරණ ගැන සතුටු ෙවමින්,"   

ඊළඟට, පීපී. 8. යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"මානව අයිතිවාසිකම්වලට වැඩි වැඩිෙයන් ගරු කිරිම සහ යහපාලනය හා 
පජාතන්තික ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රජය 
විසින් 2015 ජනවාරි මාසෙයන් පසුව ගන්නා ලද පියවර සතුටින් 
පිළිගනිමින්,"  

ඊළඟට පීපී. 9. යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 "අල්ලස් ගැනීම, දූෂණ, වංචා හා බරපතළ වැරදි ෙලස  පාවිච්චි කිරීම 
පිළිබඳ ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන පැවැත්වීම, එම විමර්ශනවල වැදගත්කම 
අවධාරණය කිරීම සහ දුර්විපාක බලපැවැත්වීම වැළැක්වීෙමන් ෙතොරව හා 
යහපාලනෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීමට ශී ලංකා රජය විසින් දරන ලද 
පයත්න සතුටින් පිළිගනිමින්,"   

ෙම් විධියට දිගටම කියනවා,  ෙම් වාෙග් දුර්වල ෙයෝජනා, ෙම් 
තරම් අඩු ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පත් කරපු පරණගම ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් වාර්තාව. ෙම්ෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංගමෙය් 
ෙයෝජනාව ගැනෙන්. කියවන්නෙකෝ පරණගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාව. 

එහි Paragraph  47 යටෙත් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්?  
 

I quote:  
"It is clear to the Commission that this doctrine may be engaged as 
it concerns the allegations relating to the ‘white flag killings’ of 
LTTE leaders and the images of executions that have formed the 
subject matter of a series of Channel 4 television broadcasts. The 
Commission is of the view, as found by the LLRC, that there are 
matters to be investigated in terms of specific instances of 
deliberate attacks on civilians. These matters must be the subject of 
an independent judicial inquiry. There are credible allegations, 
which if proved to the required standard, may show that some 
members of the armed forces committed acts during the  final 
phase of the war that amounted to war crimes giving rise to 
individual criminal responsibility." 

ෙම් පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව. ෙම්ක  UN වාර්තාවට 
වඩා එහාට යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වාර්තාෙව් 
Paragraph 450 යටෙත් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්?  

I quote:  

"The Commission takes the view that the extra-judicial executions 
of 18 May 2009 that were dubbed ‘White Flag Killings’ in the 
Channel 4 programmes must be the subject of an independent 
judicial inquiry.  These events are alleged to have led to the deaths 
of Balasingham Nadesan, the head of the political wing of the 
LTTE, and Seevaratnam Pulidevan, the LTTE’s head of the peace 
secretariat, and others who are said to have emerged under the 
protection of a white flag and on assurances of their personal safety. 
If proven, such conduct undoubtedly qualifies as a war crime under 
the Hague Regulations, …" 

ෙමෙහම සඳහන් වන්ෙන්, පරණගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාෙව්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් වාර්තාව. ෙම්වා 
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ෙපන්වා දීලා නැහැ, UN වාර්තාෙව්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
Channel 4 එක ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? පරණගම ෙකොමිෂන් 
සභා වාර්තාව Channel 4 එක පිළිගන්නවා.  Channel 4 එෙක් 
තිෙබන ඒවා පරීක්ෂා කරන්නය කියනවා.   Sir, Paragraph 77 of 
the Report states, I quote: 

"This Commission is acutely conscious of the ‘Channel 4’ 
allegations. It is critical of Channel 4 for not releasing the original 
video footage to the GoSL, but accepts that despite some opinions 
to the contrary, the weight of independent expert analysis of the 
video footage suggests the images are unlikely to be faked. The 
Commission  is  mindful of the fact that forensic pathology and 
other corroborative expert evidence support the video footage as 
genuine. '' 

Paranagama Report එෙක් Paragraph 427 යටෙත් කියනවා, 
"the Commission endorses the authenticity of the C4 
footage"  කියා. ෙමොකද, ඒවා ගැන කියන්ෙන්?  ෙම් UN එෙක් 
ෙයෝජනාව, ජාත්යන්තරය ෙගෙනන ෙයෝජනාව ගැන කථා 
කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනාව, -පරණගම 
කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ෙහොඳ යාළුවා. ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමතැන සිටිනවා ද දන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා දන්නවා, ෙකොච්චර යාළුද කියා.  කළුතරට ආවාම  
හමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි එතුමා පත් කෙළේ. ඒ 
මිතයාෙග් ෙයෝජනාව ෙම්කයි. එෙහනම් ෙමොකක්ද තව කථා 
කරන්ෙන්? ෙම්ක ද තමුන්නාන්ෙසේලා UN වාර්තාවට ඉස්ෙසල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නය කිව්ෙව්. ෙම්ක UN  
වාර්තාවට ඉස්ෙසල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා නම් ෙම් 
රට විනාශයි. ඒ  නිසා තමයි අෙප් රජය ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත්. 
ෙම්ක දැම්මා නම් ෙම්වා එනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
ෙයෝජනාවල.  

ඊළඟට, තව ෙමොනවාද කියා තිෙබන්ෙන්? 

In Paragraph 428, it states, I quote:  

"…the Commission has acted on the assumption, which of course 
can be displaced by evidence, that the images depicted are genuine."   

Channel 4 එක genuine කියා කියනවා.  

It further goes on to state, I quote: 

"The assistance of the Advisory Council has contributed to this 
Commission’s decision that the Channel 4 allegations require a 
proper judicial enquiry …" 

ෙම්වා කරන්න එපායි කියා අපිත් කෑ ගැහුවා. එතුමන්ලා 
Paragraph 76 යටෙත් ෙම්ජර් ජනරාල් උදය ෙපෙර්රාව quote කර 
තිෙබනවා: 

".....Major General Udaya Perera, former Chief of Staff,  stated :  

'More than the Government of Sri Lanka, it is we, the army, who 
should take responsibility, if that cowardly killing happened at the 
hands of our men.’ " 

අද එතැනවත් නැහැ, ෙම් සිටින ඊනියා වාමාංශිකෙයෝ.  අර 
army එෙක් උදය ෙපෙර්රා සිටින තැනකවත් ෙම් ඊනියා 
වාමාංශිකෙයෝ නැහැ. ඒ වාෙග්ම Paragraph 461 යටෙත් 
ඉසයිපියාෙග් ඝාතනය ගැන කියන ෙද් බලන්න.  

I quote:  

"In November 2013 Channel 4 Television released footage of 
Shoba alias Isaipriya as a prisoner of the SLA. She was a high 
profile member of the LTTE press and communication wing. 
Images of her dead body also shown by Channel 4, clearly suggest 
arbitrary execution. The Commission has also received first hand 
information of this disappearance from the family of Isaipriya." 

ෙමෙහමයි කියන්ෙන්.  ඊළඟට තිෙබනවා, පභාකරන්ෙග් පුතා 
ගැන කියන ටික. පභාකරන්ෙග් පුතා ගැන  finding එක 
ෙමොකක්ද?  පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් Paragraph 463 
යටෙත් ෙමෙහම කියනවා.     

I quote: 

"In February 2013, a series of photographs emerged depicting 
Balachandran Prabahakaran, the 12-year old son of the LTTE 
leader. The images suggest that he was in a bunker alive and well in 
May 2009. The allegation is that he was then in the custody of the 
SLA. Not long afterwards he is shown dead on the ground with his 
chest pierced by bullets. Whilst both sets of photographs are said to 
have been taken, a few hours apart with the same camera.586 
Forensic pathologists instructed by Channel 4 suggest that the child 
was executed. Clearly if this allegation is proven, this is a clear 
breach of the laws of war. At least one  serving senior Sri Lankan 
General, Major General Udaya Perera, has stated the importance of 
an investigation into this alleged atrocity.The need for war crimes 
investigations has even been supported, more recently, by the 
former Commander of the SLA, now Field Marshall Sarath 
Fonseka.” 

ෙම් බලන්න,  principle එක ගැන ඒ ෙගොල්ලන් කියන ෙද්.  
Paragraph 59 states, I quote: 

"This Commission feels compelled at the outset to correct a view 
of ... some within Sri Lanka who seek to deny the international 
community any right to investigate what took place in the final 
stages of the conflict.  

ඔන්න කියන ෙද්. ජාත්යන්තර පරීක්ෂකයින් එපායි කියන 
උදවිය ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පත් කළ පරණගම 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව කියන ෙද් බලන්න. එම වාර්තාෙව් 
Paragraph 449 ෙමෙහම කියනවා.  I quote:  

“… the truth must be ascertained as regards the fate of the majority 
of those disappeared persons whose fates are hitherto unknown. 
This, the Commission feels is a vital contribution to reconciliation.” 

දැන් බලන්න, ඒෙක් Commonwealth Judgesලා ගැන කියන 
ෙද්.  අද කියනවා, ජාත්යන්තර පරීක්ෂකයින් එපාය කියා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා පත් කළ පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 
ජාත්යන්තර පරීක්ෂකයින් ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?   

Paragraph 616 of that Report states, I quote:  

"... it is the view of this Commission that a successful experiment in 
The Gambia in 1981, following an upheaval in which many died, 
may possibly be viewed with favour. In that instance a court which 
was part of the national legal system, known as the Special Division 
of the Supreme Court of Gambia, was set up taking on some judges 
from the Commonwealth."  

ඒ කියන්ෙන්, එදා hybrid court එකක් Gambiaවල දැම්මා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පත් කළා, Sir Desmond de 
Silvaව. Sir Desmond ෙමොකද, කියන්ෙන් Gambia ගැන.  Sir 
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Desmond in an interview first referred to this as the first 
internationalized court after Nuremberg and Tokyo. එයාෙග් 
comment එක ෙමොකක්ද? He said, "I came to the conclusion 
that justice could only be seen to be done if in fact the 
prosecutors all came in from outside and the judges all came 
from outside." 

ෙමන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් judges ලා කියන 
කථාව. "සියලුම prosecutors ලා පිට රටින් ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
සියලුම judges ලා පිට රටින් ආෙවොත් විතරයි, නියම ස්වාධීන 
පරීක්ෂණයක් තියන්න පුළුවන්." කියන එකයි  කියන්ෙන්. අපි 
ෙම්වායින් ෙකොච්චර අඩු කර තිෙබනවා ද? ගරු අගාමාත්යතුමා, 
ගරු  ජනාධිපතිතුමා එකතු ෙවලා ෙම් ෙයෝජනාවලින් ෙමොන තරම් 
අඩු කරද තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙයෝජනාෙව් බලපෑම අපට ෙනොෙවයි, 
තිෙබන්ෙන්.  ෙදමළ ජාතික සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
විපක්ෂ නායකතුමාට, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට, ගරු 
සරවනපවන් මන්තීතුමාට, -එතුමන්ලාටයි ෙම්ෙක් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. අපට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් 
ඔක්ෙකෝම කැලඹිලා තිෙබන්ෙන්.  

අනික, කියනවා hybrid  අධිකරණයක් ගැන. ෙමොකක්ද ඒ 
hybrid කියන වචනෙය්  definition එක. ෙම් තිෙබන්ෙන්, hybrid 
court එක ගැන UN term එක. ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන්ෙන් 
"...where also international law was to be applied" කියායි 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම්ෙක් ජාත්යන්තර නීතියක් කියාත්මක 
වනවා ද? ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් "කියාත්මක කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද" 
යටෙත්,  අංක 6 යටෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකළින්ම 
කියනවා, "..ශී ලංකා අධිකරණ යන්තණයක බලය යටෙත්" කියා. 
එතෙකොට ෙකොෙහොමද hybrid ෙවන්ෙන්? ෙම් hybrid  කියන 
වචනය  Oxford Dictionary එෙක් නැහැ, විපක්ෂ නායකතුමනි. 
ෙම්ක UN term  එකක්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් term 
එකක්. එතෙකොට ඒෙක් definition එක ඒ ෙගොල්ලන් දීලා 
තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් ජාත්යන්තර නීතිය 
යටෙත්යි. නමුත් ෙම් විභාග කිරීම කරන්ෙන් ශී ලංකා නීතිය 
යටෙත්යි. දැන් ෙම්කට කවුද විරුද්ධ? ෙම් බලන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා කියා  තිෙබන එක.   ඔක්ෙකෝම  කියන්ෙන්, 
අසත්ය කර තමයි.   ෙම්කට විරුද්ධ ෙමොකද කියන එක ගැන 
එතුමා කියූ කථාව 2015 සැප්තැම්බර් 28 වන දා "මව්බිම" පුවත් 
පෙත් ෙමෙසේ සඳහන්ව  තිෙබනවා: 

"කියාන්විත ෙඡ්දය අංක 01 - ෙමම ෙයෝජනාෙව් පළමු කියාන්විත 
ෙඡ්දෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ලංකාව පිළිබඳ මෑතකදී නිකුත් කරන ලද 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ යුතු බවයි..."  

ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවලිෙය්, පළමුවැනි කියාත්මක කිරීෙම් 
පරිච්ෙඡ්දෙය් අවසානෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

".........නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ශී ලංකා රජය උනන්දු කරමින් 
ඇගයීමට ලක්කරමු."  

බලන්න, වචන දමලා අහිංසක මිනිසුන් අමාරුෙව් දමන හැටි? 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙනොෙවයි, ඔය ඉන්න ආචාරිෙයක් 
කියන්ෙන්. ඕනෑ ඕනෑ තැනකට හරවන්න පුළුවන් ආචාරිෙයෝ 
ඉන්නවා, ආචාර්ය පට්ටම් දමාෙගන. ගිය ගිය තැන විනාශයි. ඒ අය 
මහින්ද රාජපක්ෂව හම්බ ෙවනවා කියන්ෙන් එතුමාෙග් අවසානය 
තමයි. එෙහම තමයි හැෙමෝම හම්බ වුණාම. එයා තමයි ෙම්ක 
පටලවන්ෙන්. පළමුවන කියාන්විත ෙඡ්දෙයන් කියන්ෙන්, 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ යුතු බවයි. නමුත්, ඇත්තටම ෙකටුම්පත් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්, "නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ශී ලංකා 
රජය උනන්දු කරවමින් ඇගයීමට ලක්කරමු" කියායි. 

ඊළඟට බලන්න, 4වන කියාන්විත ෙඡ්දය යටෙත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"විෙද්ශීය රටවලින් මූල්යමය සහ දව්යමය ආධාර ලබා ගැනීමට ඉඩ දිය 
යුතුය. ෙමමඟින් සිදු වන්ෙන් ෙම් ඇති කරන නව යාන්තණෙය් වැදගත් 
අධිකරණමය සහ ෙවනත් ආයතනවල ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් පවා වි ෙද්ශ 
බලවතුන් විසින් ෙගවන තත්ත්වයක් ඇති වීමයි." 

ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවලිෙය් 4වන කියාත්මක කිරීෙම් 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය ඇතුළු ජාත්යන්තර 
පාර්ශ්වකරුවන්ෙගන් මූල්යමය, දව්යමය හා තාක්ෂණික සහාය ලබා 
ගැනීම සඳහා එම එක් එක් යාන්තණයට නිදහස ලබාදීම සඳහා රජය 
දක්වන කැමැත්ත ද පිලිගන්ෙනමු."  

ඒ මිනිස්සු කියන්ෙන් එෙහමයි. ඒෙකන් අනික් ඒවාට අප 
technical support, financial support ගන්ෙන් නැද්ද? ෙමොකක්ද 
ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? ඔක්ෙකොම වැරැදි විධියට තමයි අර්ථ 
කථනය කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, 8වන කියාන්විත ෙඡ්දෙය් තිෙබන කාරණාව බලමු. 
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් සාක්ෂි 
ෙනොතිබුණත්, පරිපාලනමය කියාදාමයකින් ආරක්ෂක හමුදාවලින් ඉවත් 
කළ යුතු ෙව්." 

බලන්න, ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවලිෙය් 8වන කියාත්මක 
කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය ෙහෝ මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය 
කිරීම්වලට සම්බන්ධ යැයි සාධාරණ අධිකරණ කියාවලියක් මගින්, 
වරදකරුවන් වූ ආරක්ෂක හා බුද්ධි ඒකක සාමාජිකයන් ඇතුළු කිසිදු 
අෙයක් ආරක්ෂක හමුදාවලට බඳවා ගැනීමට ෙහෝ ආරක්ෂක හමුදාවල 
රඳවා ගැනීමට කිසිදු ඉඩකඩක් ෙනොපවතින බවට තහවුරු කරමින්, සියලු 
ශී ලාංකිකයන්ෙග් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා පවර්ධනය කිරීම  
ඉලක්ක කර ගත් පුහුණු වැඩසටහන් හා ෙපෝත්සාහන ලබාදීම් වැඩි කිරීම 
දිරිගන්වනු කැමැත්ෙතමු." 

පරිපාලන කටයුතුවලින් ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදන්න කියලා ෙම් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවාද? අධිකරණ කියා මාර්ග තිෙබන අයට 
දඬුවම් ෙදන්න කියාත් ෙනොෙවයි එහි කියා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කට්ටියව හමුදාෙවන් අයින් කරන්න කියායි  තිෙබන්ෙන්. 
තනිකරම ෙබොරුෙවන් ෙම් ෙගනියන්න හදන්ෙන්. ෙම් නිසා දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ එෙක් ස්ථාවරය 
TamilNet එෙක් සඳහන් ෙවනවා. මා එයත් කියන්නම්. 

"යුද අපරාධ සහ මානව හිමිකම් කඩවීම පිළිබඳව විමර්ශනය 
කිරීම සඳහා ෙද්ශීය යාන්තණයක් සුදුසු යයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ඇෙමරිකාව ෙයෝජනා කිරීම නැවතත් මහා ජන 
සංහාරයක් ඇති කරවන, කටු කම්බි වැටවල් සහිත සරණාගත 
කඳවුරු යළි ඇති කරවන්නට පදනමක් දැමීමක් බව එල්ටීටීඊ 
හිතවාදී TamilNet ෙවබ් අඩවිය කියයි." 

ඔවුන් තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා. "මානව හිමිකම් කඩවීම් 
සහ යුද අපරාධ සම්බන්ධව පසු ගිය දා ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ඉදිරිපත් ෙකරුණු ෙයෝජනාවල 
ගැඹුරු අර්ථයක් ඇති බව ෙදමළ ජනතාව ෙත්රුම් ගත යුතුව ඇත. 

1035 1036 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

එම ෙයෝජනාවලින් කියැෙවන්ෙන් ෙද්ශීය යාන්තණයක් මඟින් 
ෙමය කළ යුතු බවයි. එය යළිදු මහා මිනිස ් ඝාතනයකට හා 
කටුකම්බිවලින් වට කළ කඳවුරු ඇති කිරීමට අත වැනීමකි. 
යුද්ධයකින් පසු සාධනීය සංහිඳියාවක් උෙදසා ජාත්යන්තර 
පරීක්ෂණයක් අවශ්යයි. යුද්ධය අවසන් වුවත් ෙදමළ ඊළමක් 
ෙවනුෙවන් වන සටන තවමත් අවසන් නැත. ෙම් අන්දෙම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් හැ ෙඟන්ෙන් ඊළාම් රාජ්යෙය් ගමන් 
මඟ තවත් අවස්ථාවකට අවතීර්ණ වීමක් පමණක් වන බවයි. ෙමය 
ෙදමළ ජනතාවට ෙවස්වළාගත් ආශිර්වාදයක්. මන්ද, සතුරන් 
කවුද, උන්ෙග් ෙහන්චයියන් කවුද යන්න පැහැදිලිව ෙත්රුම් 
ෙබ්රුම් කර ගැනීමට හැකිවන නිසාය." 

TamilNet එක කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපරාධයට සම්බන්ධ 
හතුරන් සහ ඔවුන්ෙග් ෙහන්චයියන් කවුද, හතුරන් කවුද කියා 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් කියලායි. ෙමොවුන් ෙනොකියන එකම ෙදය 
ෙමොකක්ද? අ ෙප් මිතුරන් කවුද කියන එකයි. මිතුරන් ෙම් ඉන්ෙන්, 
කියවන කට්ටිය. ගුණදාස අම රෙසේකරලා, ෙම් සභාෙව් ඉන්න 
විමල් වීරවංශලා. ෙම් කට්ටිය තමයි මිතුෙරෝ. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ෙලොත් විරුද්ධයි. අපිත් විරුද්ධයි.  

ෙමන්න බලන්න, මෙග් ළඟ විස්තර තිෙබනවා. පැරීසිෙය් 
ගහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරුන්ට ගහන්න එනවා 
50ක්. ෙමොකටද? UN එෙක් ෙයෝජනාවට එකඟ වුණාය කියලා. 
අන්න පංශෙය් ෙදමළ ෙකොටි. අන්න ඒකයි, ෙම්ෙගොල්ලන් අතර 
තිෙබන ෙවනස. ඒක කියනෙකොට ෙම් හැම එක්ෙකනාම 
ෙකොටිෙයක් කරන්න යනවා. එතෙකොට ෙම් මිතෙයෝ කවුද? අවුරුදු 
30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා. මා අහනවා, ෙකොයි 
සිංහල ජාතිවාදියාෙග් ඇ  ෙඟ්ද ෙල් බින්දුවක් ෙහල්ලුෙණ් කියලා. 
එදා තිබුණු ෙජ්වීපී එකට, එදා තිබුණු ෙහළ උරුමයට ෙකොටිෙයෝ 
කවදාද ගැහුෙව්? කවුද ගැහුෙව්? ගල් කැටයක් ගැහුවාද, මවිල් 
ගහක්වත් ෙහල්ලුවාද? නැහැ.  

අවුරුදු තිහකදී ඔවුන්ෙග් ඇ ෙඟ් හැප්පුෙණ් නැහැ, එක 
එල්ටීටීඊකාරෙයක්. කාවද මැරුෙව්?  ගාමිණී දිසානායක. ඒ,  ඉන්දු
-ලංකා ගිවිසුෙම් ඉඳලා සාමය ෙවනුෙවන් කැප වුණු පුද්ගලයා.  
එල්ටීටීඊ එක මැරුෙව්, ලලිත් ඇතුළත්මුදලි; රණසිංහ ෙපේමදාස 
වැනි ෙකොටින් එක්ක කථා කරපු කට්ටිය.  ඇයි, ඒ කට්ටිය 
මැරුෙව්? අපි ඉන්න නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
මතවාදය ෙගනියන්න අමාරු. ෙමොකද, අප කියන කථා ඇහුවාම 
ෙදමළ ජනතාව හිතනවා, "ෙමෙහම සිංහලෙයෝ ඉන්නවා, එෙහම 
නම් ෙම් ෙගොල්ෙලොත් එක්ක අපට ගමනක් තිෙබනවා" කියලා. 
නමුත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියන කථා තමයි එල්ටීටීඊ එක උතුරට 
ගිහින් මාර්කට් කරන්ෙන්. "ෙමන්න සිංහලෙයෝ, ෙමන්න සිංහල 
නායකෙයෝ. ෙම් මිනිස්සු ඉන්නාතාක් කල් කවදාවත් අපට ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන්නට බැහැ.  ඒ නිසා අපට ෙවනම රාජ්යයක් ඕනෑ."  
කියලා කියනවා.  එක අන්තවාදයක් තවත් අන්තවාදයක් එක්ක 
එක තැනක සිට ගන්නවා.  ඒ නිසා අමරෙසේකරයි, ෙව්ලුපිල්ෙල් 
පභාකරනුයි, විමල් වීරවංශලායි, අද එක තැනකට  එනවා. ෙදමළ 
ෙකොටියි, ෙම් ජාතිවාදීනුයි එකට හිටගන්නවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ෙයෝජනාවට විරුද්ධව.  දැන් ෙවන කවුද, විරුද්ධ? මා 
ළඟ තිෙබන ෙම් පත්තරෙය් විස්තර  තිෙබනවා. 

ජීනීවා ෙකොමිසෙමන් හයිබිඩ් අධිකරණයක් ෙනොදුන්නාට 
කරුණානිධි, රාම්ෙදෝස් ඉන්දියා රජයට තර්ජනය කරනවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ විරුද්ධයි  හයිබිඩ් අධිකරණයක් ෙනොදුන්නාට.  හයිබිඩ් 
අධිකරණයක් දුන්නා කියලා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ විරුද්ධයි. 
ෙදෙගොල්ෙලෝ එකට. කරුණානිධි, රාම්ෙදෝස්, වයසක ගුණදාස 
මහත්තයා ෙම් ඔක්ෙකොම එකට. එක්ෙකෙනක් ෙදොස් කියනවා, 
දුන්නා කියලා. අෙනක් ෙකනා ෙදොස් කියනවා ෙනොදුන්නා කියලා.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් 05 සඳුදා 'මව්බිම' පත්තරෙය් ෙම ෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"ෙද්ශීය යාන්තණයකින් යුද අපරාධ ෙසොයන ජිනීවා තීන්දුවට ජයලලිතා- 
කරුණානිධි විෙරෝධය"  

ඒ වාෙග්ම බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පළාත් සභා              
මන්තී ආනන්දි මහත්මිය ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා. කවුද, 
ෙම්ක වාර්තා කරන්ෙන්? කීර්ති වර්ණකුලසූරිය. ආනන්දි 
මහත්මියෙග් සිංහල top-class; ෙහොඳ සිංහල දැනුමක් තිෙබන 
ෙකෙනක්. ඇයව ජිනීවාවලදී interview කළාම ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ඒ ගැන 'දිවයින' පත්තරයක ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව සහ ඇමරිකානු ෙයෝජනාව තමා 
මුළුමනින්ම ෙහළා දකින බව ඇය පැවසුවාය" 

එහි තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් වනවා:.  

"අපි යුක්තිය  ඉල්ලා සිටි නමුත් එක්සත් ජාතීන් සහ ඇෙමරිකාව අපට 
යුක්තිය ඉටු කෙළේ නැත යැයි ආනන්දි තවදුරටත් සඳහන් කළාය. අප 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙකෙර් තැබූ සියලු බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ 
වැටුණා යැයි පැවසූ ආනන්දි සසිදරන් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් උතුෙර් 
සිදු වූ ජාති ඝාතන ගැන වාර්තාෙව් කරුණු දක්වා නැතැයි පළ කළාය." 

ෙමන්න ෙම් ෙදෙගොල්ෙලෝ එකට හම්බ ෙවන හැටි. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ ඔක්ෙකොම එකයි. ෙම් කට්ටිය තමයි  ෙම් රෙට්  ෙම් 
පශ්නය යුද්ධයක් කෙළේ. ෙම් පරම්පරාෙව් අතීත නායකෙයෝ. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙවනස තිබුෙණ්  එදා  නායකයන්ට තිබුෙණ් නැති 
රැවුල ෙම් කට්ටියෙග් වර්තමාන නායකත්වයට තිබුණා. එච්චරයි. 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙකොණ්ෙඩ් වවලා තිබුෙණ් නැහැ;  ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙකොණ්ෙඩ් වවලා තිබුණා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇන්ද  ඇඳුම්වලට  වඩා 
ෙවනස් ඇඳුමක් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ   ඇන්ෙද්.  ෙම් එකම පරම්පරාව.  
ෙම් කාලකණ්ණි පරම්පරාව නිසා තමයි අද ෙම් රට  ෙම් 
තත්ත්වයට වැටුෙණ්.  

මතක තියා ගන්න, අද  එක තැනකට ෙම් රට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ජනවාරි 08වන දා වරම ඉල්ලන ෙකොට අෙප් "100 
දිනකින් අලුත් රටක් හදන දිනෙපොත"හි අංක 93 යටෙත් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අපි කිව්වා, පැහැදිලි විශ්වාසවන්ත පරීක්ෂණයක් තියලා 
ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන  ෙසොයනවා කියලා. ඒකට තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාව අපට  ජනවාරි 08ෙවනි දා වරම දුන්ෙන්. අපි ෙබොරු 
කියලා වරම් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා තවදුරටත් ෙම් රට 
කාලකණ්ණි  කරන්නට එපා. ෙම් රෙට් අවුරුදු  තිහක් තුළදී අෙප් 
ෙහොඳම දරුෙවෝ මැරුණා; අෙප් ෙහොඳම නායකෙයෝ මැරුණා. මම 
එදා සිටිය කණ්ඩායෙම් නායකයා  තමුන්නාන්ෙසේලා එදා මරලා 
දැම්මා. ෙමොකටද? පළාත් සභාවලට සහෙයෝගය ෙදනවායි කියලා. 
විමල් වීරවංශ උන්නැහැ විළි ලජ්ජා නැතුව, ඇඳුම් ඇඳෙගන 
ගිහිල්ලා එතැන වාඩි ෙවලා කිව්වා, "අපි තමයි දැන් පළාත් 
සභාෙව් remote control එක"  කියලා. ඒක හදපු කාලෙය් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? "පළා බබා අපට එපා, පළාත් සභා යනු ඊළමකි".  ඒක 
තමයි එදා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැහුව පළමුවන ෙපෝස්ටර් එක. 
"බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් සිට වයඹ පළාත් සභාවට යෑමට වීසා 
බලපතයක් අවශ්යය."  ඔන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එදා 
ෙපෝස්ටර්. අද අපරාෙද් කියන්න ඕනෑ නැහැ, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට මම ඉතාමත් ෙගෞරව කරනවා. එහි නායකයා 
පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, කිසිම ෙකෙනකුට ජාතිවාදය 
අවුළුවන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා.  අන්න, ෙරෝහණ 
විෙජ්වීරෙග් ආරම්භක ස්ථාවරය; ෙරෝහණ විෙජ්වීර එදා 1982 
යාපනයට ගිහිල්ලා කිව්ව කථාව; ෙදමළ ජනතාවට දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දුව. අන්න, එතැනට අද නැවත ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ෙහොඳයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වාෙග් අවස්ථාවාදිෙයෝ නැතිවීම. ඒ පක්ෂය පිරිසිදු කර ගන්න 
ෙහොඳම අවස්ථාවක් ෙම්. අද මම කියනවා, ෙම් ෙවලාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාෙව්ත්, ෙම් රෙට්ත් වෙම් ස්ථාවරය පදර්ශනය කරන්ෙන්, 
සමසමාජ, ෙකොමියුනිස්ට් වාසුලා ෙනොෙවයි, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණයි කියලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක අපට විශාල 
පශ්න තිබුණා. නමුත් ෙහොඳක් කරනවා නම් අපි ඒ ෙහොඳ කියනවා. 
මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] එකට යෑමක් ෙනොෙවයි. 
සමහර තැන්වලදී එකට යනවා. සමහර තැන්වලදී ෙවන් ෙවනවා. 
ඒක අපට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ජාතික ස්ථාවරයකට යම් 
ෙකෙනක් එනවා නම්, එයා අෙනක් ෙකොයි එකට විරුද්ධ වුණත් 
මට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එපමණයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
චන්දිකා කුමාරණතුංග මැතිනියත් එක්ක ගහගත්තු කාලෙය්ත් 

ෙම් ගරු සභාෙව් විරුද්ධ පැත්ෙත් ඉඳෙගන මම කිව්වා, චන්දිකා 
කුමාරණතුංග මහත්මිය ෙම් ජාතික පශ්නය විසඳන්නට 
ෙයෝජනාවක්  ෙහට ෙගෙනනවා නම්, වැලිකඩ හිරෙගදර බල බලා 
හරි ඒ සඳහා  මෙග් අත් ෙදකම උස්සනවා කියලා. අපි ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  මිනිස්සු මරලා, මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ලංසුවට තබලා 
ඡන්ද කරන ෙද්ශපාලනය අපි ළඟ නැහැ. ෙම් රෙට් ඒ කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලනය කරනවාට වඩා  ෙගදර යන එක ඊට වඩා ෙහොඳයි.  

අද  ලජ්ජා නැතුව  විහාරමහාෙද්වී පාර්ක් එෙක් ෙකොමියුනිස්ට්, 
සම සමාජ අය රැස්වීම් තියනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන්ද 
එදා ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහතා කියපු කථාව. එදා දිස්තික් 
සභා ඉල්ලනෙකොට ගරු ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මහතා කථා කළා. ඒ 
මම ඉතාම  ගරු කරන නායකෙයක්.  ඉතාම  ෙශේෂ්ඨත්වෙයන් 
අදත් පුදන නායකෙයක්.  ඒ අයත් එදා කළු පැල්ලමක් ගා ගත්තා. 
එදා තමයි පළමුවරට අපට ෙදමළ ජාතීන්ෙග් ඡන්ද ටික නැති 
වුෙණ්. එදා 1960 මාර්තු මැතිවරණෙය්දී  ෙෆඩරල් පක්ෂෙය් 
නායකයා වූ ෙද්වනායගම් පරද්දලා ෙපොන්නම්බලම් සෙහෝදරයා 
චාවකච්ෙච්රි ආසනය දිනුවා. අෙප් වෙම් ව්යාපාරයට එෙහම 
කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිබුණා. 1947 දී පළමුවන  manifesto එක 
සම සමාජ පක්ෂයට ලියා දුන්ෙන්ත් උතුෙර් සෙහෝදරෙයක්.  
එෙහමයි එදා තිබුණු තත්ත්වය.  අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ සිංහල සම 
සමාජ, සිංහල ෙකොමියුනිස්ට්, සිංහල පජාතන්තවාදී වශෙයන් 
ෙබදිලා ඉන්නවා.   

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාවට බාධා 

කරන්න එපා.   

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කියනවා එකක්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ඕනෑ තරම් ගහන්න. ෙම් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත 
පරදුවට තබලා ගන්නා වූ ෙද්ශපාලන කියාවලියට යන්ෙන් 
නැතුව, ජාතික සමගිය කියන එකට විතරක් අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න. ෙම් රට ෙගොඩ අරෙගන ශී ලාංකිකයන්ෙග් රටක් බිහි 
කිරීමට එකතු ෙවන්න කියලා මම සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 

මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 2.02] 

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஐ.நா. 

மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் 
ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு நன்றி.  எனக்கு ன்  ேபசிய அைமச்சர் 
மாண் மிகு ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் மிகத் திறைமயாகத் 
தன  க த் க்கைள ன்ைவத்தார். அவர் பரணகம 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகயி ந்  பல விடயங்கைள 
இங்ேக சுட் க்காட் னார். ஆனால், ஐ.நா. மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயிேல அத ைடய ஆைணயாளர் தாக்கல் ெசய்த 
அறிக்ைகயில் ஒ  விடயத்ைத மிகத் ெதளிவாகக் 
குறிப்பிட் க்கின்றார். பரணகம ஆைணக்கு வின் 
அறிக்ைக, அதற்கு ன்னர் வந்த உடலகம ஆைணக்கு வின் 
அறிக்ைக எல்லாவற்ைற ம் அறிந்  ெதாிந்ததற்குப் 
பின்னர்தான், ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
ஆைணயாளர் தன் ைடய அறிக்ைகயிேல, “இலங்ைக 
நாட் ன் நீதித் ைறயில் நம்பிக்ைகயில்ைல; நம்பகத்தன்ைம 
இல்ைல; நீதித் ைறைய நம்பகத்தன்ைம ைடயதாக 
நடத் வதற்கு ஒ  ெபாறி ைற இல்ைல” என்ெறல்லாம் 
குறிப்பிட்டைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயி ம், எங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயி ம், இலங்ைகயில் ஓர் உள்ளக விசாரைண 
நடத்தப்பட ேவண் ம் என்ற க த் க்கள் 

ன்ைவக்கப்பட்டெபா , நாங்கள் அைத 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல; அதற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவித்ேதாம். 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் ஆைணயாளாினால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைகயி ள்ள - இ தியாக ெஜனீவா 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற 
தீர்மானத்தி ள்ள - பல விடயங்கைள எம்மால் 
ஏற் க்ெகாள்ள யாததாக இ ந்தா ம், அதில் சில நல்ல 
விடயங்கள் இ ப்பைத ம் நாங்கள் வரேவற்றி க்கின்ேறாம். 
அந்த அறிக்ைகயில் ‘சர்வேதச விசாரைண’ பற்றிக் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல; ‘ேபார்க்குற்றங்கள்’ என்ற 
வார்த்ைதகள் நீக்கப்பட் விட்டன; ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 
நிலங்களி ந்  இரா வத்திைர ெவளிேயற்ற 
ேவண் ெமன்  ஆைணயாளரால் வழங்கப்பட்ட 
அறிக்ைகயி ந்த ெசாற்பதங்கள் நீக்கப்பட் விட்டன. ஐ.நா. 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் ஆைணயாள ைடய 
அறிக்ைக ெவளிவந்தேபா  நாங்கள் அைனவ ம் அதைன 
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வரேவற்றி ந்ேதாம். ஆனால், இ தியாக அெமாிக்கா 
ெகாண் வந்த பிேரரைணயில் - அதில்  இலங்ைக நா ம் 
இைணந் ெகாண்ட  - நான் ஏற்ெகனேவ நீக்கப்பட்டதாகக் 
குறிப்பிட்ட ேபார்க்குற்ற விசாரைண, தமிழர்க ைடய 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்களி ந்  இரா வம் 
ெவளிேயற்றப்பட ேவண் ம் என்பன ேபான்ற வார்த்ைதப் 
பிரேயாகங்கள் இல்லாத காரணத்தால் நாங்கள் 
மனவ த்தமைடந்ேதாம். அந்த அறிக்ைகயிேல அந்த 
வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கள் இல்லாவிட்டா ம், ஐ.நா. மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயி ைடய தைலவர் குறிப்பிட்டவா  
hybrid court - கலப்  நீதிமன்றம் என்ற வார்த்ைதக ம் அதில் 
இடம்ெபறவில்ைல. இதனால் இந்த அறிக்ைகைய ன்  
நாங்கள் வரேவற்றெபா  எ த்தி ந்த அந்த நிைலப்பாட் ல் 
எங்க க்குப் பல சங்கடங்கள் ஏற்பட்டன. இ ந்தா ம், இந்தப் 
பிேரரைணயில் நாங்கள் வரேவற்கக்கூ ய சில அம்சங்க ம் 
இ ப்பதைன ஒத் க்ெகாண்ேடாம். உதாரணமாக, ச் 
சிபாாிசுகளி ம் இ க்கக்கூ ய ஓர் அம்சம் அதன் 
இ திப்பகுதியிேல இ க்கின்ற ‘நிைலமாற் க்கால நீதி’ -
transitional justice என்ப தான்.  

இலங்ைக நா  ேராம் உடன்ப க்ைகயில் 
ைகெய த்திடாத காரணத்தினால் ேநர யாக சர்வேதச 
விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கான சாத்தியம் 
ேகள்விக்குறியான காரணத்தினா ம் உள்ளக விசாரைணயில் 
நம்பகத்தன்ைம இல்ைலெயன்பதா ம் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவ ஆைணயாளர் அவர்கள் அந்த அறிக்ைகயில் ‘கலப்  
நீதிமன்ற’ விசாரைணெயான்ைறச்  சிபாாிசு ெசய்தி ந்தார். 
ஏெனன்றால், ேராம் சாசனத்திேல இந்த நா  
ைகெய த்திடாததால் ஒ  சர்வேதச விசாரைணைய 
ஏற் க்ெகாள்ளாத நிைலைமயில் இ க்கின்றெபா , 
இவ்வாறான விசாரைணையக் ெகாண் வ வதாக இ ந்தால், 
அ குறித்  ஐ.நா. ெபா ச்சைப அல்ல  பா காப் ச் 
சைபயினால் தீர்மானம் எ க்கப்பட ேவண் யதாக இ க்கும். 
அதைன நைட ைறப்ப த் வதில் ஒ  சங்கடமான 
நிைலேயற்ப ம். ஏெனன்றால், ஒ  நாட் ன்மீ  இவ்வாறான 
ஒ  தீர்மானம் ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயினால் 
ெகாண் வரப்ப கின்றேபா  ஒவ்ெவா  நா ம் நிச்சயமாக 
தங்க ைடய நாட் ன் நலன்கைளப் பா காக்கக்கூ ய 
வைகயில் சிந்தித் த்தான் அப்ப யான சந்தர்ப்பத்திேல 
அதற்கு ஆதர  ெதாிவிக்கும் அல்ல  எதிர்க்கும். இவ்வாறான 
சந்தர்ப்பங்களில் சீனா, ரஷ்யா ேபான்ற இரத்  அதிகாரம் 
ெகாண்ட நா கள் சர்வேதச விசாரைணெயன்  

ன்ைவக்கப்ப கின்ற பிேரரைணக்கு எதிராகச் சில 
ேவைளகளில் தங்க ைடய இரத்  அதிகாரத்ைதப் 
பாவிக்கலாம். அந்தவைகயில், ஐ.நா. மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயினால் ெகாண் வரப்பட்ட தீர்மானத்தின்மீ  அந்த 
நா கள் இரத்  அதிகாரத்ைதப் பாவித்தி ந்தால் எங்க ைடய 
நிைலைம ப ேமாசமாக இ ந்தி க்கும். 

அைதவிட, ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் ஆைணயாளாின் இ தியான தீர்மானம்  
நம்பிக்ைக தரக்கூ ய ஓர் அம்சத்ைதக் ெகாண் க்கின்ற . 
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயிேல 
எ க்கப்பட் க்கின்ற தீர்மானத்திேல  நம்பிக்ைக 
தரக்கூ யதாக பல விடயங்கள் இ ந்தா ம் 
நிைலமாற் க்கால நீதி - transitional justice என்ற க்கியமான 
ஒ  பகுதி இ ப்ப  எங்க க்கு ஆ தலாக இ க்கின்ற , 
கம்ேபா யா ேபான்ற சில நா களிேல அப்ப யான ஒ  
நிைலைம உ வாக்கப்பட் ந்த . அதாவ , கலப்  நீதிமன்ற 
விசாரைணகள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. அ மட் மல்ல, 
‘நிைலமாற் க்கால நீதி’ ைறயில் க்கிய விடயங்கள் 

குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன. அதாவ , “உண்ைமைய 
ெவளிக்ெகாணர்தல், குற்றவாளிகைளத் தண் த்தல், 
இழப் க்க க்குப் பாிகாரம் ேத தல், குற்றம் நடந்ததற்கான 
காரணங்கைளக் கண் பி த்  ெபாறி ைற அைமப் க்கைள 
மாற் தல்” ஆகிய தன்ைமயான - அ ப்பைடயான 
வழி ைறகேள அைவயாகும். குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கேள அதில் தன்ைமயான அங்கமாக இ க்க 
ேவண் ெமன் ம் தீர்மானத்தின் அந்தப் பகுதி மிகத் 
ெதளிவாகத் ெதாிவித்தி க்கின்ற . 

உண்ைமைய ெவளிக்ெகாணர்தல் என்ப  மிக ம் 
க்கியமாகும். இந்தப் ேபார் ஏன் ஏற்பட்ட  என்ப ம் 

இந்தப் ேபார் நைடெபற்ற காலத்தி ம் அதற்குப் பின்ன ம் 
எவ்வள ரம் குற்றங்கள் இைழக்கப்பட் க்கின்றன 
என்ப ம் ெவளிக்ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். இங்கு 
ேபார்க்குற்றங்கள் இைழக்கப்பட் க்கின்றன; 
மனிதாபிமானச் சட்டங்கள் மீறப்பட் க்கின்றன; மனித 
உாிைமச் சட்டங்கள் மீறப்பட் க்கின்றன என்பவற் க்கான 
சாட்சியங்கள் பதியப்பட் , அைவ நி பிக்கப்பட்டால், 
transitional justice - நிைலமாற் க்கால நீதிப்ெபாறி ைற 
என்  ெசால்லக்கூ ய ைறைமயின்கீழ் திய 
விசாரைணகைள அல்ல  ேதைவப்பட்டவா  mechanisms - 
ெபாறி ைறகைள உ வாக்குவதற்கான நிைலைமகைள 
ஏற்ப த்தலாம் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

குற்றமிைழத்தவர்கள் இந்த நாட் ல்தான் இ க்கிறார்கள். 
அந்தக் குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க ம் இந்த 
நாட் ேலதான் மிக அதிகமாக இ க்கிறார்கள். ஆதலால், 
அதற்ெகா  ெபாறி ைற இந்த நாட் ேல ஏற்படேவண் ம். 
சர்வேதச விசாரைணெயன்ற வைகயில், கலப்  நீதிமன்றம் 
அதாவ  hybrid court என்ற ைறையப் பாீட்சித் ப் பார்த்த 
சில நா களில் அ  நைட ைறக்கு வந்தைதக் காட் , 
அப்ப யான ஒ  ைற இந்த நாட் க்குத் ேதைவெயன்பைத 
ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் ஆைணயாளர் அறிந்  
ெதளிவாகச் சிபார்சு ெசய்தைத நாங்கள் வரேவற்ேறாம். 
அதைன ஒ  சிறந்த ைறயாகக் க திேனாம். ஏெனன்றால், 
ஒ  சர்வேதச விசாரைண ேதைவெயன்பைத நி பிப்பதற்கும் 
அதைன நிைறேவற் வதற்கும் பல சங்கடங்கள் இ க்கின்ற 
காரணத்தினா ம் ஒவ்ெவா  நாட் ன ம் ஆதரைவத் 
ேத வதில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகளின் காரணத்தினா ம் 
ஒ  கலப்  நீதிமன்றம் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக 
அைம ெமன்  நாங்கள் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத வரேவற்ேறாம்.   

அெமாிக்க நாட் ல் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கும் 
அெமாிக்கப் பிரதிநிதிக க்கும் இைடயில் 2011ஆம் ஆண்  
ஒக்ேராபர் மாதம் 24ஆம் திகதி தல் ன்  நாட்கள் ஏற்பட்ட 
சந்திப்பின்ேபா  ேபார்க்குற்றங்கள் இைழக்கப்பட்டைமக்காக, 
மனித உாிைமகள் மீறப்பட்டைமக்காக, மனிதாபிமானச் 
சட்டங்கள் மீறப்பட்டைமக்காக ஒ  சர்வேதச விசாரைண 
ேவண் ெமன்ற இணக்கப்பா கள் ஏற்பட் ந்தெபா தி ம், 
அேத வார்த்ைதப் பிரேயாகங்க டன் ெகாண் வரப்பட்ட 
அந்தப் பிேரரைணைய மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் 
ெவற்றிெபறச் ெசய்வதற்காக ஆதரவளிப்பதற்குப் பல நா கள் 
தயக்கம் காட் ன. அ  தங்கைளத் தி ப்பித் தாக்குெமன்  
அவர்கள் நிைனத்தார்கள். உண்ைமயாக நாங்கள் 
நிைனத்தவா  இந்தப் பிேரரைண அைமயவில்ைல. ஆனால், 
இன்ைறக்கி க்கின்ற நிைலைமெயன்ன? இந்த நாட் ேல 
ேபார்க்குற்றம் இைழக்கப்பட் க்கின்ற . 2014இல் 
நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் பிள பட்ட, ரண்பாடான 
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நிைலயி ந்த . ரஷ்யா, சீனா ேபான்ற கிட்டத்தட்ட 11 
நா கள் அந்தத் தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பாக இ ந்தன. ஆனால், 
இப்ெபா  சர்வேதசேம ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யவா  
அெமாிக்கா, பிாிட்டன், சீனா, ரஷ்யா, இலங்ைக உட்பட அந்த 
அைவயிேல அங்கம் வகிக்கின்ற 47 நா க ம் இலங்ைகயில் 
ேபார்க்குற்றம் இைழக்கப்பட் க்கின்ற ; அ  
விசாாிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைதப் பாி ரணமாக ஏற் க் 
ெகாண் ப்ப  ன்ேனற்றகரமான , ெவற்றிகரமான  
என்  நான் க த் ச்ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 

ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
ஆைணயாள ைடய அறிக்ைகயில் பல பாிந் ைரகள் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அந்தப் பாிந் ைரகைள நிைறேவற்ற 
ேவண் மானால் அதற்குச் சில ெபாறி ைறகள் ேதைவ. 
அந்தப் ெபாறி ைறகள்தான் சர்வேதச நீதிமன்றமாக 
அைமந் , இந்த விசாரைணகைள நடத் வதற்கு ஒ  
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்க ெமன்ற க த்  இ ந்த .  
ஆனால், இப்ெபா  இ  உள்ளக விசாரைணதான் என்  
சிலர் வாதி கின்றார்கள். இலங்ைக அரசாங்கம்கூட 
அப்ப த்தான் ெசால்ல யற்சிக்கின்ற . ஆனால், இங்ேக 
சர்வேதசப் பங்களிப்  உண் . அப்ப  அந்தப் ெபாறி ைறக்கு 
நியமிக்கப்பட ேவண் ய நீதிபதிகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
நம்பகத்தன்ைமையப் ெபற்றவர்களாக 
இ க்கேவண் ெமன்ப  மிக ம் க்கியமான . அ  
எத்தைகய விசாரைணயாக இ ந்தா ம் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க ைடய நம்பிக்ைக - நம்பகத்தன்ைம அந்த 
நீதிமன்றத் க்கு இ க்குமாக இ ந்தால்தான் அைத தமிழ் 
மக்கேளா அல்ல  அவர்களின் பிரதிநிதிகளாக இ க்கின்ற 
நாங்கேளா அ  நம்பகத்தன்ைம ைடய நீதிமன்றம் - 
நீதிபதிகள் என்   ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும், அல்ல  
அைதப்பற்றிப் ேபசுவதில் அர்த்தம் கிைடயா . ஏெனன்றால், 
கடந்த காலத்தில் ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தி ம் சாி, அல்ல  
அதற்கு ன்ன ம் சாி இவ்வாறான நம்பிக்ைகயான 
வரலா கள் கிைடயா . மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
தைலவர் அல்-ஹுைசன்கூட இந்த நாட் ன் நீதித் ைறைய 
நம்பவில்ைல. அத ைடய ெபாறி ைறகள் 
நம்பகத்தன்ைம ைடயனவாக இ க்கவில்ைலெயன்  அவர் 
குறிப்பிட்டைத நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இலங்ைக 
அரசாங்கத்திேல - ெசன்ற ராஜபக்ஷ அரசாங்க 
ஆட்சிக்காலத்தி ம் சாி அதற்கு ன்ன ம் சாி  ரணமாக 
நம்பிக்ைக இழந்தி ந்தார்கள். 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
No. I have been allocated 25 minutes. Please look into 

that. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay. 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
எங்க ைடய மக்கள் ெசன்ற ஜனவாி 8ஆம் திகதி 

நைடெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்த ம் அதற்குப் பிறகு 
நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்த ம் அளித்த வாக்குகள் மிகத் 
தீர்க்கமான ைவ உலகத் க்கு 
எ த் க்காட் யி க்கின்றன. கடந்த காலங்களில் குறிப்பாக, 
ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் ஐ.நா. ெசயலாளர் நாயகத் டன் 
ேசர்ந்  ைகெயாப்பமிட்  ெவளியிட்ட அறிக்ைகைய 
நிைறேவற்றாத  மட் மல்ல, இரா வத்ைதத் 
தமிழர்க ைடய ேதசத்திேல, அதாவ  வடக்கு - கிழக்கு 

வதி ம், குவித்  தமிழர்க ைடய இன 
அைடயாளங்கைள அழித் விடக்கூ யவாறான 
நடவ க்ைககளில் ஈ பட அ மதித்தி க்கிறார்கள். அந்த 
இரா வத்தினர் எம  மக்க ைடய நிலங்கைள அபகாித்  
ேவளாண்ைம ெசய்கின்றனர்; ெபளத்தர்கள் இல்லாத 
இடங்களில் த்த ேகாவில்கைளக் கட் வ கின்றனர்; வர்த்தக 
நடவ க்ைககளி ம் ஈ பட்  வ கின்றனர். இவ்வா  
இரா வத்ைதக் குவித்  ைவத்  எங்கைள அடக்கியாள்வ  
மட் மல்ல, அைனத்  விடயங்களி ம் அவர்கள் 
தைலயி வதற்கும் அ மதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். மிக ம் 

க்கியமாக, நான் ன்  குறிப்பிட்டவா  மக்களிடமி ந்  
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அந்த நிலத்ைதப் ெபளத்த, சிங்கள 
மயமாக்குகின்ற நடவ க்ைககேள ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அேதேநரம், எங்க ைடய மக்கள்  காணாமற்ேபானவர்கைளப் 
பற்றிய விபரம் எ ம் ெதாியாமல், கண்ணீர் 
விட் க்ெகாண்  உங்க ைடய ஆைணக்கு க்க க்கு 

ன்னால் எத்தைனேயா தடைவகள் ெசன்  வாக்கு லம் 
ெகா த்தி ந்தார்கள். ஆனால், இன்ன ம் அவர்கைளப் பற்றி 
ஒ  ம் ெசால்லவில்ைல.  

எதிர்காலத்திேல தமிழ் மக்க ைடய இனப்பிரச்சிைனத் 
தீர் க்கு அவர்க க்ெகன்  ஒ  சுயநிர்ணய உாிைமத் 
தத் வம் இ க்க ேவண் ம். அதில் நிலம், நிலத்ெதாடர்ச்சி, 
இனம், ெமாழி, கலாசாரம் என்பன மிக க்கியமாகக் 
க தப்ப கின்றன. எனேவ, அவர்க க்குாிய இடங்கைள 
அழித் விட்டால் இனப்பிரச்சிைனக்கு தீர்  ேதடேவண் ய 
அவசியம் இல்ைலெயன்ற அ ப்பைடயில் ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
ெசயற்பட்டார். அதனால் எங்க ைடய மக்கள், நாங்கள் 
இன்னா க்கு வாக்குப்ேபா ங்கள் என்  ெசால்லாமேல, 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ராஜபக்ஷ க்கு எதிராக, ஒ  
நம்பிக்ைக டன் மிகத் தீர்க்கமாக ம் ல் யமாக ம் இன்  
ஜனாதிபதியாக இ க்கின்ற ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு, ன்னைரவிட அதிகமாக வாக்குகைள 
அளித்தார்கள். ஆனால், நாங்கள் ஜனாதிபதித் ேதர்த க்கு 

ன்ன ம் அதற்குப் பின்ன ம் ெபா த் ேதர்த க்கு 
ன்ன ம் அதற்குப் பின்ன ம் தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி 

அவர்க ட ம் சந்திாிக்கா பண்டாரநாயக்க அவர்க ட ம் 
தற்ேபாைதய பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ட ம் 
ேபச்சுவார்த்ைதயில் ஈ பட் ந்ேதாம். அதன்ேபா  
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்ப  சம்பந்தமாக எங்க க்கு ஒ  
நம்பிக்ைக தரப்பட் ந்த . இந்த நாட்ைட 
வழிநடத் வதற்கும் இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண்பதற்கும் 
தமிழ் மக்கள் அன்றாடம் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்கும் ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
குமார ங்க அவர்க ம் கூட் ச்ேசர்ந்தி க்கின்ற இந்த 
இைணப்பான  சிறப்பாக அைமந்தி ப்பைத நாங்கள் 

1043 1044 

[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

எண்ணிப் பார்த்ேதாம். எங்க ைடய தமிழ் மக்கள் கடந்த 
ஜனவாி 8ஆம் திகதி அளித்த வாக்குகள் மிக ம் 
தீர்க்கமானைவயாகும். ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ஜனாதிபதியாக வ வதற்கு அவர்க ைடய அந்த வாக்குகள் 
மிக ம் க்கியமாக அைமந்தி ந்தன. அவர்க ைடய அந்த 
நம்பிக்ைகைய சீர்குைலக்க விட யா ; அந்த நம்பிக்ைகைய 
நாங்கள் ன்ென த் ச் ெசல்ல ேவண் ம். தமிழ் மக்கள் 
ெகாண் ள்ள நம்பிக்ைக எந்த வைகயி ம் 

ண்ேபாகக்கூடா . எந்ெதந்த விடயங்களில் தீர் கள் 
காணப்பட ேவண் ேமா, அவற் க்குத் தீர்  காண்ப  ஆட்சி 
ெசய்பவர்க ைடய ெபா ப்பாகும். எங்கைளவிட, ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் பிரதமர் அவர்க க்கும் அந்தக் கடைம ம் 
ெபா ப் ம் உண் . த ல் எங்க ைடய 
இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணேவண் ம். அதற்கு 
இன் ள்ள சர்வேதச சந்தர்ப்பத்ைத அ சாித் ச் ெசல்வ  
அவசியமாகும். 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over now.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
I do not think. I have not finished my 25 minutes.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, your time is over now. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
No, I do not think.  Sir,  at what time did I start? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You started at 2 o'clock. Now the time is 2.25 p.m. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Please give me a few minutes.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் இன்  ெதளிவாகத் 

ெதாிகின்றன. தமிழினத்தின் அைனத் ப் பிரச்சிைனக க்கும் 
அ ப்பைடயான இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண்பதில் 
இ த்த ப் க்கள் ேவண்டாம். அ  ஒ  க்கியமான 
பிரச்சிைனயாகும். ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தீர்மானத்திேல அ  ெதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இரா வத்தினரால் ஆக்கிரமிக் 
கப்பட்ட நிலங்கள் ெசாந்தக்காரர்களிடம் வி விக்கப்ப  
ெமன்  ஜனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  உங்க ைடய 
தரப்பினால் - ஜனாதிபதியினால் வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட . 
அேதேபால, ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
அந்தக் ைகதிகைள அ த்த மாதம் 7ஆம் திகதிக்கு ன்னர் 
வி தைல ெசய் ம் வைகயில்  ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
எங்க ைடய தைலவர் சம்பந்தன் அவர்க ம் ஓர் 
உடன்பாட் க்கு வந்தி க்கிறார்கள். அேதேபால் 
ைகதிக க்கும் வாக்கு தியளிக்கப்பட் க்கிற . அவர்கள் 
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ப  பற்றி ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் அறிக்ைகயில்கூட 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற .  

அ ேபால், காணாமற்ேபானவர்களின் கு ம்பங்க க்கு 
பதில் ெசால்லப்பட ேவண் ம்; ெபண்க ைடய பா காப்  
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ெறல்லாம் பல விடயங்கள் 
அந்த அறிக்ைகயிேல ெசால்லப்பட் க்கின்றன. ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயினால் தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்டேபா  அதற்கு இலங்ைக ம் இணக்கம் 
ெதாிவித்  அந்தப் ெபா ப்ைப ஏற்பதாகக் கூறியி க்கின்ற . 
அந்தத் தீர்மானங்கைள நிைறேவற் வதாக அரசாங்கத்தின் 
தரப்பில் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு மங்கள 
சமர ர அவர்கள் வாக்கு தி அளித்தி க்கிறார். 
அதற்கைமயத்தான் பல நா க ம் தீர்மானத் க்கு 
ஆதரவளிக்க ன்வந்தன. எனேவ அதன் பாிந் ைரகைள 
நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.  

அ த்ததாக, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டைதப்ேபால 
'நிைலமாற் க்கால நீதி'- transitional justice மிக க்கியமான 
விடயமாக இ க்கின்ற . அதன் அ ப்பைடயில் 
குற்றவாளிகைள விசாாிப்பதற்குச் சர்வேதச நா களின் 
பங்களிப் டனான நைட ைறக்கு நிச்சயமாக அந்த 
நீதிமன்றம் உாித் ள்ளதாக இ க்கின்ற . குற்றவாளிகள் 
கண் பி க்கப்பட ேவண் ம். அந்த குற்றங்க க்குத் 
தண்டைன வழங்கப்பட ேவண் ம். இனிேமல் இவ்வாறான 
ேபார்க்குற்றங்கள் நிகழாமல் த க்கப்பட ேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு இழப்பீ கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இவ்வாறான விடயங்கள் மிக ம் ல் யமாக, 
ெதளிவாக அதிேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இந்த 
அரசாங்கம் கடந்தகால ஆட்சியாளர்கைளப்ேபால 
ஏமாற்றக்கூடா . ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தைலவர் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால் யி க்கிறார். 
அ  அந்தத் தீர்மானத்தி ம் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற . 
இலங்ைக அரசின் நடவ க்ைககளில் ன்ேனற்றம் 
இல்லாவிட்டால் அ த்த கட்ட நடவ க்ைகயாக சர்வேதச 
ச கம் ன்ென க்க ேவண் ய  என்னெவன்ப  பற்றி மிகத் 
ெதளிவாகச்   ெசால்லப்பட் க்கிற :  “Should    there     be 

 insufficient progress, the Human Rights Council should 
consider further international action to ensure 
accountability   for     international    crimes.”    இ    ஒ  

க்கியமான பகுதியாகும். இ  அந்தப் ேபரைவ 
ஆைணயாள ைடய அறிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் 
ேபரைவயின் தீர்மானத்ேதா  ேசர்த்  வாசிக்கப் 
பட் க்கின்ற . ஆனப யால், இன்  ஏற்பட் க்கின்ற 
இந்தச் சூழ ல் - ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ஜனாதிபதி 
அவர்கள் தைலைமதாங்குகின்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் 
ஐக்கியப்பட் க்கின்ற இச்சூழ ல் - எங்க ைடய தமிழ் 
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மக்கள் உங்க ைடய அரசாங்கத் க்குத் தீர்க்கமாக 
வாக்களித்தி க்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்ைத நீங்கள் சாியாகப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். அ ேபால தமிழ் மக்க ம் இதைன 
ந வவிடக்கூடா . இல்ைலேயல், அதற்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ய  நீங்கேளா அல்ல  நாங்கேளா மட் மல்ல, 
சர்வேதச ம் ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவ ம் 
ேசர்ந் தான். நான் இப்ெபா  வாசித் க்காட் யைதப் 
ேபால, ஒ  சர்வேதச விசாரைணைய உலக நா கள் 
அைனத் ம் ஆதாிக்கின்ற ஒ  சூழல்தான் - நிைறேவற்றப்ப 

கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பம்தான் கடந்த தடைவ இந்தத் 
தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட காலத்திேல ஏற்பட் க்கின்ற . 

நாங்கள் எங்க ைடய மக்களின் வாக்குகைள, 
ஆைணையப் ெப வதற்காக தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் ஒ  நம்பிக்ைகையக் ெகா த்ேதாம். 
அதாவ , நாங்கள் ஐக்கிய இலங்ைகக்குள் சமஷ்  
அ ப்பைடயில், தமிழர்க ைடய பிரேதசங்களில் தமிழர்கள் 
தன்னாட்சி ெசய்வதற்காக வாக்களிக்கேவண் ம் என்  
ேகட்டதற்கிணங்க, அவர்க ம் அதைன ஏற்  
வாக்களித்தார்கள். உங்க க்கு வாக்களித்த அேதமக்கள், அேத 
எண்ணத்ேதா  மிகப் ெப மளவில் வாக்களித் த் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்ைபத் ெதாி ெசய்தி க்கின்றார்கள். 
அதைன நீங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Please, wind up now.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Give me one more minute.  

ஆனால், 20ஆம் திகதி ெவளிவந்த “ ரேகசாி” 
பத்திாிைகயின் தற்பக்கத்தில் விஹாரமகாேதவி ங்கா 
திறந்தெவளி அரங்கில் எ க்கப்பட்ட ைகப்படம் 
பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள . அதிேல இங்கு குரெல ப்பிய ெகளரவ 
உ ப்பினர் ரவன்ச அவர்கைள ம் இட சாாித் தைலவர்கள் 
என்  ெசால்லக்கூ யவர்கைள ம் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கிற . மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்த்தன அவர்க ம் 
இ க்கிறார். அவர்கள் என்ன ெசால் யி க்கின்றார்கள்? 
“சிங்கள ேதசத்ைத உ வாக்குேவாம்!” என்  அந்தக் 
கூட்டத்திேல மிகப் பகிரங்கமாகச் ெசால் யி க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் கூறிய அந்த வாக்கியங்கள் என்ன? “இப்ேபா ம் 
சிங்கள ெபளத்த மக்கள் அைமதியாக இ ந்தால் இந்த 
நாட்ைடக் கட் க் காப்பாற்ற யா . ஆகேவ, அன்  த்தம் 

ந்த டன் சிங்கள மக்கள் சிங்கக் ெகா கைள ஏந்தி இந்த 
நாட்ைட எவ்வா  பா காத்தனேரா, அேதேபால் மீண் ம் 
சிங்கக் ெகா கைள ஏந்தி இந்த நாட்ைடக் காப்பாற்ற 
அைனத் ச் சிங்களவர்க ம் ன்வரேவண் ம். இந்த 
நாட்ைடச் சிங்கள நாடாகேவ பா காத்  எம  இரா வ 

ரர்கைள ம் எம  மக்கைள ம் பா காக்க ேவண் ம். 
சிங்கள நாட்ைட உ வாக்க நாம் அைனவ ம் ஒன் பட 
ேவண் ம்” என்  கூறியி க்கின்றார்கள். 

இவ்வாறான வார்த்ைதகள் மிக ம் இன விேராதமான, 
ேபாினவாத ாீதியானைவயாகும். இந்த நாட்ைடத் தனிச் 

சிங்கள ெபளத்த நாடாக மாற் வதற்கு, அதாவ  
ெதன்னிலங்ைகயிேலா அல்ல   இலங்ைகயி ேமா 
சிங்கள இராச்சியத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு இவர்கள் 

யற்சித்தால், அதைன மற்றவர்க ம் ஆதாிப்பதாக 
இ ந்தால், அ  தமிழ்ப் பிரேதசத்திேல தானாகேவ ‘தனித் 
தமிழீழ’ இராச்சியெமான்  உ வாகுவதற்கு வழிசைமக்கும் 
என்பைத ம் எச்சாிக்ைகயாக நான் உங்க க்குக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். நீங்கள் தனிச் சிங்கள நாட்ைட உ வாக்க 
நிைனத்தால், இப்ேபா  சர்வேதசம் இந்தப் பிேரரைணைய 
ஏகமனதாக நிைறேவற்றியைதப்ேபான்  தமிழர்க ைடய 
ேதசத்திேல ஒ  தமிழ் இராச்சியத்ைத உ வாக்குவதற்கு 
நிச்சயம் ைணநிற்கும்; சர்வேதசம் அதைன ஆதாிக்கும் 
வைகயில் நாங்க ம் ேவைல ெசய்ேவாம் என்  
கூறிக்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  வணக்கம். 

 
[2.31p.m.] 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Rehabilitation, 
Resettlement and  Hindu Religious Affairs) 
Thank you, Mr. Presiding Member. Firstly, I wish to 

inform this august Assembly that the conduct of 
Parliamentarians has totally eroded. It was seen today just 
two hours ago by the way  the Opposition Members were 
behaving. I think, if it is allowed to happen continuously 
in this august Assembly, the entire Parliamentary system 
will be a failure. And I think the authorities concerned, 
especially the leaders of all political parties, should take 
necessary steps to safeguard the interests of Parliament.  

Today, Members of the Opposition have spoken many 
a time with regard to the UNHRC Report and our 
accountability in respect of this Report.  

Firstly, I should state that, as it was very clearly laid 
down by many speakers from the Government Benches, 
the pledge to address the  accountability came about in 
May, 2009 in the Joint Communiqué by the former 
President Mahinda Rajapaksa and the United Nations 
Secretary-General, Ban Ki-moon. The failure to take 
action resulted in appointing a committee to advise him 
on whether violations of international human rights and 
humanitarian law occurred during the war. During this 
war, there have been misdoings both by the armed forces 
as well as the LTTE and that has been spelt out very 
clearly in their communiqué.  

The Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights was requested by Council Resolution 
25/1, to monitor the human rights situation in Sri Lanka, 
especially to investigate into the alleged serious 
violations and abuses of human rights and related crimes 
by both parties in Sri Lanka during the period covered by 
the LLRC.  
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A special team was established by former High 
Commissioner, Navi Pillay, which consisted of three 
distinguished experts: Martti Ahtisaari, former President 
of Finland; Dame Silvia Cartwright, former High Court 
Judge of New Zealand; and Asma Jahangir, a former 
President of the Human Rights Commission of Pakistan. 
This inquiry was only a human rights investigation and 
not a criminal investigation. During this investigation, the 
Council had to face many constraints. Lack of access to 
Sri Lankan witnesses and witness protection concerns 
posed enormous challenges to this inquiry. The 
investigation team attempted to identify the patterns of 
violations of international human rights and humanitarian 
law perpetrated not only during the final stage of the 
armed conflict but during the whole period covered by the 
investigation.  

These patterns of conduct consisted of multiple 
incidents that occurred over time. These were often 
executed by a number of perpetrators who were in high 
command. When the Human Rights Council adopted 
Resolution 25/1 - when the investigation was on - the then 
Government of Sri Lanka categorically and unreservedly 
rejected and refused to engage in any related process in 
that inquiry. That was the stand of the former 
Government. The present Government had engaged more 
constructively with the High Commissioner on a possible 
note for accountability and reconciliation process, which 
has been accepted by them. 

The Government-invited Special Rapporteur stressed 
the importance of developing a comprehensive State 
policy on transitional justice through broad-based public 
consultation and participation.       

The introduction of the Nineteenth Amendment to the 
Constitution limited the powers of the Executive 
Presidency; re-introduced the limits of the Presidential 
terms and restored the Constitutional Council, which 
makes recommendations on appointments to the judiciary 
and the independent commissions. As you are all aware, 
the judicial system had been a complete failure during the 
last few years due to the appointments made by the 
former President on personal reasons and because of that, 
the entire judiciary is now collapsing. I, being a lawyer 
myself, would like to make this statement in this House.  

Since January, 2015, there had been a significant 
opening of space for freedom of expression; although 
reports of surveillance, interference and harassment of 
human rights defenders continued to be received at 
district level.  

The present Government lifted restrictions on access 
by journalists to the Northern region. His Excellency the 
President has appointed new civilian Governors for both  

Northern and Eastern Provinces and major security 
checkpoints have been removed. This was also greatly 
welcomed in the Northern Province.  The Government is 
still to embark on any comprehensive process of 
demilitarization. I will come to this subject a little later. 

Local civil society sources recorded 26 cases of 
harassment and intimidation by military and intelligence 
services in the North and the East during the period from 
January to August in 2015. This figure highlights the 
reality that the structures and institutional cultures that 
had been created earlier - the repressive environment of 
the past - remain in place and will require much more 
fundamental security sector reforms.  

One major continuing problem is the military 
occupation of private land. The Government has 
proceeded with land releases of 1,000 acres in 
Tellippallai and Kopay in the North; 1,000 acres in 
Sampur in the East;  in Iranamadu in Kilinochchi His 
Excellency the President a few weeks ago donated 
another 650 acres back to their worthwhile owners. It is 
noteworthy for me to say that under the direction of the 
His Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister, 2,650 acres have been released by this 
Government. 

Women head nearly 60,000 households in the 
Northern Province. Food insecurity, rising inflation and 
lack of livelihood opportunities have pushed these 
households further into debt.  

The Government reported that there are 258 detainees 
remaining; 60 had not been charged; 54 had prior 
conviction while the remaining cases were pending. I had 
the opportunity, prior to the fast by the detainees, to 
submit a note to the Cabinet requesting whether His 
Excellency the President can grant pardon to these 
detainees wherever there is no proper charge against them 
or there is lack of evidence and this is now being 
considered by His Excellency the President.   

The Prevention of Terrorism Act, which has long 
provided a legal context for arbitrary detention, unfair 
trials and torture remains in force. According to the civil 
society sources, from January 2015 to August in 2015, 19 
people had been arrested and 12 remain in detention.  

Although the Government has engaged in a dialogue 
with the Tamil diaspora groups in many ways, it has not 
yet taken steps to delist the numerous Tamil diaspora 
organizations and individuals. I think that may be 
necessary for us to protect the diaspora in the future and 
His Excellency the President as well as our Minister of 
Foreign Affairs are taking all the necessary steps, because 
we have to get the diaspora to come into the Northern 
Province for further development and investment.  
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During the period of 2014 to 2015, 112 incidents of 
hate speech against Muslim community have been 
reported and it was 22 since January 2015. Christian 
groups also reported such incidents. The Government 
announced plans to revise the Penal Code to criminalize 
hate speech and the amendments are now being 
processed. I had a word with the Hon. Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana and he mentioned that in a 
few weeks' time, the "hate speech law" may probably be 
presented to Parliament.  

There were no prosecutions in relation to the attacks 
by the Buddhist group “Bodu Bala Sena” on the Muslim 
community in Aluthgama in June, 2014, where four 
people were reportedly killed and 80 injured. While it has 
not always been possible to establish the identity of those 
responsible for these serious alleged violations, these 
findings demonstrate that there are reasonable grounds to 
believe that gross violations of international human rights 
law and  international humanitarian law had taken place 
and crimes were committed by all parties during the 
period under review.  

The investigation team also believes that the LTTE 
too killed Sinhalese, Muslims and Tamils who were not 
sympathetic towards them. They also investigated into the 
allegations of extrajudicial executions of identified LTTE 
cadres and unidentified individuals on or around 18th of 
May, 2009, some of whom known to have surrendered to 
the Sri Lanka Army. Facts remain to be established that 
the witnesses’ testimony and photography appears to be 
sufficient information that they were killed after being 
taken into custody. This is a serious violation by whoever 
in the military forces who had done this and it is going to 
have serious consequences.  

The investigations also revealed the arbitrary arrest or 
abduction of individuals by security forces and group 
members operating in unmarked “white vans”, which 
were able to pass through security checkpoints or enter 
into security force bases. No one was in a position to 
check them. The team also received information about 
hundreds of cases of enforced disappearances during the 
period under review, especially from the Northern and the 
Eastern Provinces. The Sri Lankan authorities carried out 
a widespread and systematic attack against the civilian 
population. The investigation team also documented the 
use of torture by security forces, particularly in the 
immediate aftermath of the armed conflict, when former 
LTTE members and civilians were detained en masse.  

Sexual violence by security force personnel was 
widespread against both male and female detainees, 
particularly in the aftermath of the armed conflict. There 
are reasonable grounds to believe that there had been 

violations of international human rights law and 
international humanitarian law relating to sexual 
violence. 

The LTTE cadres abducted youths in contravention of 
the Common Articles of the Geneva Convention and 
forcibly recruited them. Children under 15 were also 
recruited by the Tamil Makkal Viduthalai Pulikal - the 
Karuna Group -  after its split from the LTTE in 2004. 
Recruitment of children is a violation of the Geneva 
Convention. There are reasonable grounds to believe that 
the Government security forces may have known that the 
Karuna Group recruited children in areas under its 
control. This again indicates violation of the provision of 
the Convention. 

The shelling of hospitals is a very important matter. 
Hospitals in the Vanni and other medical units had been 
targeted. The recurrence of such shelling, despite the fact 
that the security forces were aware of the exact location 
of hospitals, raises a serious doubt that these attacks were 
accidental. Other civilian facilities in the no-fire-zones - 
humanitarian facilities and food distribution centres in 
particular - were also affected during that time.  

Directing attacks against civilian objects or against 
civilians not taking part in hostilities is a serious violation 
of international humanitarian law. By compelling 
civilians to remain within the area of active hostilities, the 
LTTE also violated its obligation under the law to take all 
feasible measures to protect the civilian population under 
its control against the effects of attacks from the security 
forces. 

As demonstrated in previous OHCHR Reports to the 
Human Rights Council, recent years have witnessed a 
total failure of domestic mechanisms to investigate, 
establish the truth, ensure accountability and provide 
redress to victims of serious human rights violations and 
abuses described above.  

As at 30th June, the Commission had received a total 
of 16,826 complaints of missing civilians and 5,000 
complaints relating to missing members of the security 
forces, and 2,200 were subsequently invited to give 
testimony at 47 public hearings in different districts. 

The present Government reinvestigated the death of 
27 prisoners during a security operation to control a riot 
at the Welikada Prison in November, 2012 and found that 
a number of those killed or injured had not been involved 
in the riot.  

In the case of the killing of protestors by army 
personnel at Weliweriya in August, 2013, an 
investigation conducted by the Human Rights 
Commission of Sri Lanka concluded in its Report in 2015 
that the death of three people, the injuries of another 36 
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and the destruction of property indicated that the security 
forces had used excessive force. It is also noted that the 
presence of senior officers at the scene suggested that the 
shooting could not have taken place without orders. So, 
there again, the armed forces have been cited to be a party 
to these shootings. This is a case of a conflict-related 
violation being successfully prosecuted and the remainder 
of many other such cases have stalled or are pending at 
various stages.The previous Government reported having 
intensified its investigations, but highlighted difficulties 
involved in summoning or interviewing potential 
witnesses and suspects who are now living abroad.  

The developments in 2015 in the investigation into 
gravesites at Mannar and Matale have highlighted 
ongoing forensic challenges and possible tampering with 
evidence. The presumption behind such systematic crimes 
is that those require some degree of organization to 
perpetrate. This challenge of addressing such crimes is 
even greater in an environment where the criminal justice 
system remains vulnerable to interference and influence 
by powerful political, security and military actors. 

The design of any truth-seeking and accountability 
mechanisms must be pursued through a process of 
genuine, informed and participatory consultation. The 
independence and integrity of key institutions such as the 
Attorney-General’s Department and the Human Rights 
Commission remained compromised. Therefore, the 
Government, by the Nineteenth Amendment to the 
Constitution, has taken steps today to see that there is 
independence of the Judiciary and the Human Rights 
Commission and now, it is the Constitutional Council 
which makes the appointments to the independent 
Commissions, not the Executive - the President. That is a 
fundamental step by which we can now retrieve the entire 
society.  

The security forces, the police and the intelligence 
services have enjoyed near total impunity and have not 
undergone any significant downsizing or reforms since 
the armed conflict. The military retains an oppressive 
presence in the war-affected areas of the North and the 
East, still occupying extensive private land, expanding 
into commercial economic activities and maintaining a 
culture of their own. I think His Excellency the President 
and the Hon. Prime Minister are taking necessary active 
action to see that these lands are given back to the 
owners. The military cannot do commercialized business 
there. The Government would also see that the lands, 
which are not being really and totally used for military 
operations, are given back to the legitimate owners. 

The history of Sri Lanka includes moments where 
governments pledged to turn the page and end such 
practices as enforced disappearances by "white vans", but 
their failure to address the issue meant that "white vans" 
could be reactivated when needed.  

The Government of Sri Lanka will  need to embark on 
fundamental reforms of the security sector and justice 
system, including a fully-fledged vetting process, to 
remove  personnel suspected of involvements in human 
rights violations. 

Then, "Conclusions and  Recommendations" of the 
Report  says that the investigation contained in the Report 
was born out of the past failure of the former Government 
of Sri Lanka to address accountability for the most 
serious human rights violations and crimes. Political will 
and concerted efforts are required to ensure that these 
violations and crimes do not recur.  

Sri Lanka needs to address the patterns of serious 
human rights violations and other international crimes 
that have caused such sufferings for all communities over 
decades if it is to prevent them from haunting its future.  

Sri Lanka should draw from the lessons learnt and 
good practices of other States that have succeeded with 
hybrid special courts, integrating expertise and such a 
mechanism will be essential to give confidence to all Sri 
Lankans. But, I think, even if we do not have a hybrid 
court, if we can have a domestic inquiry with technical 
assistance from abroad, it will be of great value  to deal 
with human rights violations in Sri Lanka.  

The Human Rights Council has played  a prominent 
role in accountability and reconciliation in Sri Lanka. 
Setting up of a high-level executive group to develop a 
coordinated, time-bound plan to oversee the progress in 
implementing the recommendations is contained in this 
Report.  Inviting the OHCHR  to establish a fully-fledged 
country presence to monitor the situation of human rights 
in the future is also  contained in the Report. 

So, there are immediate steps that we have to take. 
The present Government is already at it. His Excellency 
the President, the Hon. Prime Minister and the Hon. 
Minister of Foreign Affairs have been taking into 
consideration the whole investigation report very 
seriously and all necessary steps have been taken to look 
into human rights violations and  see that those will not 
recur. Whether it is the Tamil population that has been 
affected or whether it is the Sinhala population, basically, 
if the entire system - the country’s humanitarian grounds 
as well as judicial system - erodes, there will be no  
justice in this country and it will  become  a barbaric 
banana republic.  

So, Mr. Presiding Member, I thank you for giving me 
this opportunity to speak a few words in this regard 
today.  I feel that the present Government is taking all 
necessary steps to protect the interests of the Tamils as 
well as all communities in this country and  ensure that 
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these issues will not recur.  If their interests are not 
protected in the correct manner, these issues will recur 
and there can be more barbaric acts of violence as that 
happened during the last 30 years.  

So, I take this  opportunity to reemphasize this fact 
and I hope the international community will also consider 
it. I have also been given the responsibility to look after 
rehabilitation and resettlement of people and I am taking 
all endeavours to accomplish that. I must thank all the 
relevant authorities; His Excellency the President,  the 
Hon. Prime Minister and the Hon. Minister of Foreign 
Affairs again for giving me all the support in my 
endeavours to see  that the Tamils who have suffered for 
the last 30 years can at least regain their lands and regain 
fundamental rights as humans to live in Jaffna in the 
future. 

Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.53] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් 

කවුන්සලෙය් වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් විවාදෙය්දී 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉතා අපූරු අදහස් පළ කිරීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා.  එක පැත්තකින් ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය්  ගරු  මාෛව 
ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා  මන්තීතුමාෙග් අදහස වුෙණ්, උතුෙර් හා 
නැ ෙඟනහිර ඇති වුණු යුද්ධය මූලික කරෙගන ෙම් පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙසොයද්දී, මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් ෙම් වාර්තාව 
පිළිබඳව එතුමන්ලා තෘප්තිමත් නැහැ කියන එකයි. ඒකට ෙහේතු 
හැටියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, යුද අධිකරණ ගැන ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙදමුහුම් අධිකරණයක් ගැන 
කියැෙවන්ෙන් නැහැ, විශ්වාසනීයත්වයක් නැහැ, ෙරෝම පඥප්තියට 
අපි අත්සන් කෙළේ  නැහැ, එතුමන්ලා හිතපු විධියට ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණා.  ඒ නිසා ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය ෙම් ෙයෝජනාවට කැමැති නැහැ. සංකාන්තිෙය් යුක්තිය 
කියන ෙකොටස විතරයි ෙම් වාර්තාව තුළ එතුමන්ලාට තෘප්තිමත් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් හැටියට තිෙබන්ෙන් කියන එකයි 
එතුමන්ලා කියන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ලාට ෙම් ගැන කම්පනයක් 
තිෙබනවා; හද සසල වීමක් තිෙබනවා. ඒ එතුමන්ලාෙග් අදහස. 

හැබැයි, ඊට ටිකක් එහා පැත්ෙතන් ඉන්න විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාට අනුව ෙම් ෙයෝජනාෙවන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් රට ෙබදා 
දැමීමක්, ෙම්  උතුර හා නැ ෙඟනහිර එකතු කරන්න යන ගමනක 
ආරම්භයක්,  හමුදාව පාවා දීමක්, මහා විනාශක්,  මහා විපත්තියක්. 
ඒක තමයි විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් විගහය.  ඇත්තටම 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ෙවන්ෙන්?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි යුද්ධය ඇති වීමට ෙහේතු 
ෙද්ශපාලනමය ව ශෙයන් ෙසොයද්දී ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ 
පුද්ගලෙයෝ ෙද්ශපාලනිකව ඒ ෙහේතු විගහ කරනවා; ඒ පිළිබඳ 
ෙපොත් පත් ලියනවා. එතෙකොට ඒ අය හරිම පජාතන්තවාදීයි. ෙහේතු 
ෙහොයන ෙකොට යුද්ධය සඳහා ජාතිවාදයක් ගෑවිලාවත් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන අර්ථ දැක්වීම අනුව,  ජාතිවාදෙයන් හිස උදුම්මවා ගත් 
උදවිය, ජාතිවාදෙයන් ෙමො ළය නරක් කරගත් උදවිය ෙපොත් ලියන 
ෙකොට ජාතිවාදී නැහැ. එතෙකොට ෙම් මූලයන් හරියට 
හඳුනාගන්නවා. යුද්ධය ඇති වීමට ෙහේතු අහනෙකොට හරිම ඒ අය 
හරිම පශස්තයි. හැබැයි, යුද්ධය ඇති වීම වළක්වන උත්තර 
ෙහොයන්න ගියාම ඒ අය අමු ජාතිවාදීයි. එෙහම උත්තරයක් 
ෙහොයන ෙකොට ඒ අය අමු ජාතිවාදීයි. අපි දකින හැටියට 
ජාතිවාදීවවත්, පක්ෂවලට ගැති ෙවලාවත්, තමන් ඉන්න තැන් 
අනුවවත් පශ්නයකට උත්තර ෙසොයන්න බැහැ. අපි ඉෙගන ගත් 
ෙද්ශපාලනය අනුව නම්, ඕනෑම පශ්නයකට උත්තර ෙසොයන්න 
ඕනෑ විෂය මූලිකවත්, ඒ පවතින වටපිටාව පිළිබඳවත්, 
ඓතිහාසිකවත් ඒ පශ්න විගහ කරෙගනයි.  

මට ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත් එක්ක ෙනොෙවයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා දකින ස්ථාවරය අනුව එතුමන්ලාට ඒ 
පශ්නය විගහ කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි, අබමල් 
ෙර්ණුවක් ෙහෝ ෙද්ශපාලනය ඉෙගනගත් මිනිස්සු, ෙද්ශපාලන 
විඥානයක් තිෙබන උදවිය, ජාතිවාදෙයන් ඔළුව නරක් 
කරගත්තාට පසේසේ, පටු ෙද්ශපාලන මඩ ෙගොෙහොරුවලට 
වැටුණාට පස්ෙසේ, කක්කුටු ෙබනවලට ඇදෙගන වැටුණාට පස්ෙසේ 
ෙමොන තරම් පිරිෙහනවාද? ඒක මම අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
දැක්කා.  

මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් වාර්තාෙව් ඉතිහාසයයි, අද ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයයි ගත්තාම, නියෙපොත්ෙතන් කඩනන්න 
තිබුණු ෙද්වල් ෙපොෙරොවන්වත් කපන්න  බැරි මට්ටමට වර්ධනය 
කරගත් ෙඵතිහාසික ගලායෑමක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. සමහර 
පශන්වලට ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ෙඵතිහාසිකව උත්තර ෙසොයන්න 
තිබුණා. 

අද කවුරුවත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ, කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි 
ඝාතනය ගැන ජාත්යන්තර අධිකරණයක් ෙදන්න කියලා. 
බිඳුණුවැව හමුදා කඳවුෙර් ඇති වුණු සිද්ධිය ගැන ජාත්යන්තර 
අධිකරණයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? රෙට් තිබුණු 
නීතිය අනුව ඒවාට ඒ ෙමොෙහොෙත් කියාමාර්ගයක් ගත්ත නිසා. 
හැබැයි වැලිකඩ හිරෙගදර සිරකරුෙවෝ අමු අමුෙව් මරා දැම්මා. අපි 
ඒක දැක්කා. සිරකරුෙවෝ කුපිත ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් ඔවුන් මරා 
දැම්ෙම් ෙකොෙහොමද? මැරුෙණ් ෙකොෙහොමද? සිරකරුෙවෝ 
ෙවඩිතියා ගත්තාද? ෙමොකද වුෙණ් කියලා අද පශ්නයක් ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබනවා. රතුපස්වල වතුර ඉල්ලපු මිනිස්සුන්ට ෙවඩි 
තිබ්බා. ඒ මිනිස්සු මැරුණා. ඒ අයට ෙවඩි තියන්න කවුද නිෙයෝග 
නිකුත් කෙළේ කියලා අද පශ්නයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය වුණා. පගීත් එක්නැලිෙගොඩ ඝාතනය 
වුණා ෙහෝ අතුරුදහන් වුණා ෙහෝ එතැන පශ්නයක් ඉතුරුෙවලා 
තිෙබනවා. කටුනායකදී ෙරොෙෂේන් චානක මියගියා. ඒකට orders  
දීපු අයට තානාපතිකම් ලැබුණා. එතැනත් පශ්නයක් ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කළා නම්, එය ආරක්ෂා වන 
තරමට ජාත්යන්තරයට හරි කාට හරි ඇඟිලි ගහන්න තිෙබන 
ඉඩකඩ නැති ෙවනවා. ඒ පශ්න වැවුණා. ඉතිහාසෙය් වුෙණ් 
එෙහමයි. උතුෙර් පශ්නයට අදාළවත් එෙහමයි.  හැබැයි, යුද්ධය 
පැවැති  කාලෙය් දී රෙට් ජාතිවාදයක් තිබුණා නම්,  අද යුද්ධය 
ඉවර වුණාට පසුවත් ඒ ජාතිවාදී කුණු මඩ ෙගොෙහොරුෙව් 
ඉඳෙගනම අදත් ෙම් පශ්න දැක්ෙකොත් එෙහම උත්තරයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාව තෘප්තිමත් ෙවන්ෙන් 
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නැත්නම්, ෙගොඩාක් තෘප්තිමත් ෙවන කථාවක්  වීරවංශ මහත්මයා 
කළා.   ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාවට ඕනෑ කරන තරම් ෙපොෙහොර, වල් 
නාශක, කෘමි නාශක නියෙමට අත හැරලා  දුන්නා. ෙම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ මහත්මයා කියනවා සිරගත කරලා සිටින 
සිරකරුවන් නිදහස් කළාම ඇවිත් සාක්ෂි ෙදයි ලු. එතෙකොට 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් යුද්ධය නැහැ. යුද්ධය 
ෙහේතුෙවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන නඩු අහන්ෙන් නැතිව 
තියාෙගන ඉන්න එක හරි. එතෙකොට අපි අහන්ෙන් ජාතිවාදී 
විධියට හිතන  අයට, ෙම් පශ්නයට තව ඇඟිලි ගහන්න ඕනෑ අයට, 
ජාත්යන්තරයට වඩා වාසිදායක වන්ෙන් ෙමොකක්ද? වඩාත් 
වාසිදායක වන්ෙන් නඩුත් නැතුව, මුකුත් නැතුව අවුරුදු 9ක් 10ක්  
හිෙර් තියාෙගන ඉන්න එක ෙනොෙවයිද?  

ඇත්තටම දැන් කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, කරුණාට  
ඇමතිකම් ෙදනෙකොට අර මිනිස්සුන්ව නිදහස් කරලා දමන එකයි.  
එදා මුලින්ම නිදහස් කළා නම් අද ජාත්යන්තරයට අහන්න 
පශ්නයක් නැහැ. හරි අපූරු කථා.  මම දන්ෙන් නැහැ ඔළුෙවන් 
හිටෙගන ද කථා කෙළේ,  කටින් ද කථා කෙළේ කියලා.  උන්නැෙහේ 
කියනවා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මර්දනය කළාට පසුව, ඒ 
මර්දනය කරපු කට්ටිය ෙබ්රා ගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත ෙගනාවා ලු.  ඒක දැන් එෙහම 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියලා අහනවා.  ඒ කියන්ෙන්  විමල් 
වීරවංශ  හිටපු තැන අමතක කරලා, විමල් වීරවංශ දැන් කියනවා 
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය එෙහම පනතක් ෙගනාපු එක හරි 
කියලා.  පුදුම කථාවක් ෙන් ෙම්. ෙද්ශපාලනෙය් ෙපකණිවැල කැපූ 
තැනත් අමතක ෙවන තරමට ජාතිවාදය විසකුරුයි. ජාතිවාදය 
කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ජාතිවාදී විධියට ෙමොළය මංඥං වුණාම, 
ෙමොළය නරක් වුණාම තමන් උන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලාත් මතක 
නැහැ.  අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි.  අපිට ෙමොකක් හරි  ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ස්ථාවරයක් තිෙබන්න පුළුවන්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මම සිටින නිසා මට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරයක්  තිෙබනවා.  හැබැයි, මම ව්යාපාර 
පරිපාලන අධ්යයනෙය්  Management Degree  එකක් ගත් නිසා 
මට ව්යාපාර පරිපාලනය ගැන ෙත්ෙරනවා. මම ඉෙගන ගත්ත 
දැනුම සම්පූර්ණෙයන් අමතක කර ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ෙද්ශපාලනය විතරක් මතක් කර ගන්නවාද? ඉෙගන ගත්ත ෙද්වල් 
අඩු තරමින් මතක තිෙබන්න ඕනෑ.  ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා 
අපට උගන්වපු ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා. ජාතිවාදෙයන් 
ජාතිවාදය තුරන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ජාතිවාදය වපුරන එක විතරයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. එක ජාතිවාදයකට උත්තරය තව ජාතිවාදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක සිංහල ජාතිවාදයටත් එෙහමයි; ෙදමළ 
ජාතිවාදයටත් එෙහමයි. ෙදමළ ජාතිවාදෙයන් සිංහල ජාතිවාදයට 
උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම සිංහල ජාතිවාදෙයන් ෙදමළ 
ජාතිවාදයට උත්තර ෙහොයන්නත් බැහැ. මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාට ෙම්ක මදි ෙවන්න පුළුවන්. ඒ, 
එතුමන්ලා ඉන්න ජාතිවාදි යම් සථ්ාවරයක් නිසායි. හැබැයි, ඒකට 
සිංහල ජාතිවාදෙයන් උත්තර ෙහොයන එක හරිද? එතෙකොට හරි 
යන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් කියනවා, 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත තියා ගන්න ඕනෑය කියලා. 
තස්තවාදය නැතිව තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත තියා ගත්තාම 
වාසි ෙවන්ෙන් කාටද? වැඩ කරන කම්කරුවන් මර්දනය කරන්න, 
ශිෂ්යයන් මර්දනය කරන්න, -  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ඒක යටෙත් තමයි එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය තහනම් 

කෙළේ. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි, පක්ෂ තහනම් කරන්නයි. තමන් හිටපු පක්ෂයත් 

තහනම් කරපු බව දැන් මතක නැහැ. දැන් කියනවා, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත තියා ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒක ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් තිබුණු ස්ථාවරයක් 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක පසුව ආෙද්ශ කෙළේ  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

අනුමැතිෙයන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මුල මතක නැති වුණාම ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. 

ෙද්ශපාලන වශෙයන් වඳ පීදුණාට පස්ෙසේ, ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
නන්නත්තාර වුණාට පස්ෙසේ තව යන්න තැනක් නැහැ, ජාතිවාදෙය් 
වැෙටනවා හැෙරන්න. ජාතිවාදි මඩ ෙගොෙහොරුව මිසක ෙවන 
කිසිවක් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ ජාතිවාදයට ෙද්ශ ෙපේමී 
ෙපනුමක් තිෙබනවා. ඕනෑම ජාතිවාදිෙයක් තමන් ජාතිවාදිෙයක් 
කියනවාට වඩා කැමැතියි, ෙද්ශ ෙපේමිෙයක් කියලා කියන්න. 
ෙමොකද,  ජාතිවාදියා ෙවස ්වළාගන්ෙන් ෙද්ශ ෙපේමයත් එක්කයි. 
ඇත්තටම ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ෙම් පශ්නයට 
උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. තස්තවාදය නැතිව තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනතක් ඕනෑ නැහැ. ඒක කියන්න අයිතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  ඒක කියන්න බය නැති ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය තමයි, අද කථා කරන්ෙන් මුළු හමුදාවම 
වැරැදිකාරෙයෝ කරලායි. ඩයස්ෙපෝරාවට ෙපොෙහොර සපයනවාය 
කියලා මම කියන්ෙන් ඒකයි. ඩයස්ෙපෝරාෙව් මතවාදයට තමයි 
කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන්ෙග් ජාතිවාදි පැවැත්මට 
අරෙගොල්ලන්ෙග් ජාතිවාදි පැවැත්ම තිෙබන්න ඕනෑ. 
ෙදෙගොල්ලන්ම එක පිඟාෙන් කන්ෙන් ෙදකට ෙබදාෙගන. ඒ නිසා 
මුළු හමුදාවම වැරැදි කළා වාෙග් හිතාෙගන කථා කරනවා. එෙහම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් යුද්ධයක් ඉවර වුෙණ් මුළු 
හමුදාවම වැරැදිකාරෙයෝ කරලා ද, මුළු හමුදාවම අපරාධ කරලා ද, 
මුළු හමුදාවම සත්ී දූෂණ කරලා ද, මුළු හමුදාවම ළමයින් ඝාතනය 
කරලා ද? මුළු හමුදාවම වැරැදිකාරෙයෝ කරලා හිතන්ෙන් ෙමොනවා 
ගැන ද? මුළු හමුදාවම වැරැදිකාරෙයෝ කරලා හිතන්ෙන් තමන්ෙග් 
පැවැත්ම පිළිබඳවයි.  

දැන් මහ අපූරු හීනයක් හදනවා. ඒ හීනය මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාට මදි. ෙම් හීනෙය් දී යුද අධිකරණයක් 
ෙගෙනනවා, එහි ෙදමුහුන් අධිකරණයක් තිෙබනවා, අවසානෙය් 
ජාත්යන්තරය එනවා, අනිවාර්යෙයන් ඒෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා ෙම් 
ෙදක එකතු කරනවා, ෙම්ෙකන් රට ෙබෙදනවා. ෙම් වාෙග් විශාල 
කථාවක් හදනවා. එෙහම හීන හැදුවාට, ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ නම්, ඒවා රෙට් නීතිෙයන් 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ නම්, ෙම් රෙට් අපිත් ඉන්නවා නම් 
කවදාවත් ඒවා කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, 
අධිරාජ්යවාදින්ට න්යාය පතයක් තිෙබන බව. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයට න්යාය පතයක් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒෙගොල්ලන් අපි 
වාෙග් රටවල් පාලනය කරන කමයක් තිෙබනවා.  අපි ඒක 
ෙනොදන්නා බබ්බු ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ හැෙමෝෙග්ම න්යාය පත 
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තිබුණා වුණත් රටට තිෙබන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? රටට තිෙබන්න 
ඕනෑ, පජාතන්තවාදය පිළිබඳ අගය කිරීමක්. අපි නරුමෙයෝද? 
උතුෙර් ඉන්ෙන් අෙප් මිනිස්සු ෙනොෙවයි ද? නැෙඟනහිර ඉන්ෙන් 
අෙප් මිනිස්සු ෙනොෙවයි ද? ෙම් රෙට් මුස්ලිම් මිනිස්සු අෙප් රෙට් 
ෙනොෙවයි ද? ෙම් රෙට් ෙදමළ මිනිස්සු අෙප් රෙට් ෙනොෙවයි ද? ෙම් 
රෙට් සිංහල මිනිස්සු වාෙග්ම ෙදමළ, මුස්ලිම් හැෙමෝම අෙප් රෙට් 
මිනිස්සු. ඇත්තටම යුද්ධයක් තිෙබන ෙවලාෙව් දි මානව හිමිකම් 
සියල්ලම රකින්න බැහැ. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. යුද්ධයක් 
නැති ෙමොෙහොතක පරිසරයකදී තරම් යුද්ධයක් පවතින 
ෙමොෙහොතක මානව හිමිකම් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණය ගැන තර්කයක් නැහැ. හැබැයි, ඒ සිදුවීම් සිද්ධ වුණා නම් 
ඒ සිදුවීම්වලට අදාළව රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒවාට 
කවුරු ෙහෝ නිෙයෝග දුන්නා නම් ඒ නිෙයෝග දුන්නු ආකාරය 
පිළිබඳව රෙට් ජනතාව දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ඔක්ෙකොම එකට 
වහන්න බැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම වහලා මුකුත් වුෙණ් නැහැ වාෙග් 
යන්න බැහැ. ඒ කාරණයත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි කියනවා, ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදෙය් නාමෙයන්, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීෙම් 
කියාවලියක් ඇතුෙළේ උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාවට අදත් 
පජාතන්තවාදය ඕනෑ බව. ඒ අයට ඒ අයෙග් ඉඩකඩම් ඕනෑ. ඒ 
අයෙග් නැවත පදිංචිවීම් ඕනෑ. ඒ අයෙග් අතුරුදන් වුණු දරුවන්ට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා දැනගන්න ඕනෑ. ඒ අයිතිය ඔවුන්ට 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක හමුදාෙව් රණවිරුවන්ට කරන අෙගෞරවයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක හමුදාෙව් ෙසබළාට කරන අෙගෞරවයක් ෙනොෙවයි. 
හමුදාෙව් ෙසබළා කියාත්මක කරන්ෙන්  රෙට් නීතියයි. හැබැයි, ඒ 
නීතිය හමුදාෙව් ෙසබළා කියාත්මක කරපු සීමාව ෙමොකක්ද කියලා 
රට දැනගන්න ඕනෑ.  

ලිංගික අපරාධ සිද්ධ වුණා නම් ඒවාත් මුළු හමුදාව පිටම 
පටවන්න ෙහොඳ නැහැ. වැරදිකාරෙයෝ කවුද කියා දැන ගන්න 
ඕනෑ. ඒවාට නිෙයෝග දුන්ෙන් කවුද කියා දැන ගන්න ඕනෑ. ඒක 
ජාතිවාදය ෙනොෙවයි. ඒක නිසා ජාතිවාදය ෙමොකක්ද, 
පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද කියා දැන් ඉතා පැහැදිලිව හරියට 
ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කර ගන්න ඕනෑ.  

ෙමතැනදී  පශ්නය ෙහොඳට පැහැදිලියි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
අනන්යතාව නැති වුණාට පසුව, ෙද්ශපාලන වශෙයන් මුල් සිඳ 
ගත්තාට පසුව, ෙද්ශපාලන වශෙයන් නන්නත්තාර වුණාට පසුව 
දැන් ජාතිවාදෙය් එල්ෙලනවා හැෙරන්න ෙවන උත්තරයක් නැහැ. 
ඒකට ෙබොෙහොම ෙද්ශ ෙපේමී හැඩයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ෙද්ශ 
ෙපේමී ඇඳුමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ගිරිය කඩාෙගන කෑ ගැහුවාට 
පස්ෙසේ  හිතනවා, දැන් ඉතින් රටම අන්දන්න පුළුවන් කියලා. 
නැහැ, ඒක වැරැදියි. දැන් ඉතා පැහැදිලිව අප විශ්වාස කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය ඉතිහාසය පුරා එවකට පැවැති රජෙය් වගකීම 
හරියට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. යුද ජයගහණෙයන් පසුව 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව ජාතිවාදී විධියට හැසිරුෙණ් 
නැහැයි කියලා කාටහරි කියන්න පුළුවන්ද? ඒකට ෙහොඳම 
උදාහරණය තමයි මුස්ලිම් ජනතාව සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු 
තත්ත්වය. ෙබොදු බල ෙසේනාව  කියාත්මක වුෙණ් කාෙග් අවසරය 
ඇතිවද? ඒවා නිසා රෙට් සිද්ධි නිර්මාණය වුෙණ් නැද්ද? ෙබ්රුවල 
දර්ගා නගරෙය්, අලුත්ගම,  ඒ සිද්ධීන් නිර්මාණය කළ කට්ටිය අද 
ෙකෝ? එක පාරම ෙමොකද වුෙණ්? එක පාරම සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ඒ ෙගොල්ලන්ට තිබුණු නීතිෙය් ආරක්ෂාව නැති ෙවලා යනවා;  
නීතිෙය් රැකවරණය නැති ෙවලා යනවා. නීතිෙය් රැකවරණය නැති 
වුණාට පසුව ආගම ෙයොදා ෙගන ජාතිවාදය ෙපෝෂණය කිරීමට 

තිබුණු ඉඩකඩ නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ වට පිටාව ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවත් ඒ ෙගොල්ලන්ට  
ආරක්ෂාව හා රැකවරණය දුන්ෙනොත් එෙහම ආෙයත් ඒ වැෙඩ්ම 
කරනවා.  දැන් ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? පසු ගිය 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලනය ඒ අයට නීතිෙය් ආරක්ෂාව, 
රැකවරණය හා අනුගහය  ලබා දීලා නැද්ද? ඒවා ෙනොෙවයිද ෙම් 
පශ්න කිරීම් ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන්. ඒවා ෙම් පශ්න කිරීම්වලට ෙහේතු 
ෙවලා නැද්ද?  

එෙහම නම් අපි කියනවා, පශ්න කරන්නාෙග් අරමුණ 
ෙමොකක් වුණත් පශ්න කිරීමට අදාළ කරන ෙහේතුව නැති කිරීම 
රජෙය් වගකීමයි කියලා. ඒ පරිසරය නිර්මාණය වීම වැළැක්වීම 
රජෙය් වගකීමයි. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
හා නැෙඟනහිර පළාත්වල ජීවත් වන ෙදමළ ජනතාව, මුස්ලිම් 
ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව තුළ - අමතක කරන්න එපා සිංහල 
ජනතාවත් ඉන්නවා කියලා - විශ්වාසය ඇති කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබන්ෙන් කාටද? වැඩිම වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයටයි. නමුත් 
පසු ගිය කාලය තුළ සිද්ධ ෙනොවුෙණ්ත් ඒකයි. එදා රජය ඔවුන්ෙග් 
විශ්වාසය ස්ථාවර කළා නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා නැවත 
වරක් ජනාධිපතිවරණෙයන් දිනනවා.  දැන් බලන්න, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාත් දන්නවා ඇති, යාපනය 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්දය දුන් බව. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට යාපනය දිස්තික්කෙයන් ඡන්ද 
ලැබුණා. වැඩිම පතිශතය ලැබුණා. වර්ධනෙය් පතිශතය 
වැඩිෙයන්ම තිබුණා. නමුත් ඒක දිනා ගන්න ජාතිවාදි නරුම 
මානසිකත්වය ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. එතුමාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එතුමාෙග් වෙට් හිටපු කට්ටිය හිටිෙය් ජාතිවාදය ඇඳලා. 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවන ෙද්ශපාලන මුල් තිබුෙණ් නැහැ. ෙවන 
පදනමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙපොම්ෙපන් හුළං ගහනවා වාෙග් 
රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජාතිවාදි හුළං ගැහුවා.  එතුමාත් කපලා, 
මහලා ෙහොඳට ඇඳ ගත්තා.  ඒෙක් පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද?  
බැන් කී මූන් එන ෙකොට - තමන්ට ඕනෑ විධියට අර්ථ කථනය 
කරනවා. - පිළිගත්තා,  පාර කපා දුන්නා,  අපි ෙම් ගමන යන්ෙන් 
ෙමෙහමයි කිව්වා.    

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත  ඇමතිතුමාට මතක ඇති,  2009 මැයි 
මාසෙය් 18 වැනි දා යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව  මැයි මාසෙය් 
23වැනි දා අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  ෙයෝජනා මාලාවක් 
ඉදිරිපත් කළ බව. බැන් කී මූන් කියන්න කලින්, දරුස්මාන් 
වාර්තාෙවන්  කියන්න කලින්, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය 
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙවන් කියන්න කලින්, 
උදලාගම හා පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවලින් කියන්න 
කලින්, ජිනීවාවලින් කියන්න කලින් සත්ය සහ සාධාරණ 
ෙකොමිෂන් සභාවක් ගැන එම ෙයෝජනා මාලාෙවන් අපි කථා කර 
තිබුණා. Truth and Reconciliation Commission එකක් ගැන අපි 
කිව්වා. යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු හැෙමෝටම තමන්ෙග් දුක 
කියන්න, තමන්ෙග් ෙව්දනාව කියන්න, තමන්ට සිදු වුණු 
අසාධාරණය කියන්න, තමන්ෙග් දරුෙවෝ නැති වුණු ඒවා ගැන 
කියන්න ඉඩක් හදන්න කියලා අපි කිව්වා.  

2011 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 14 වැනි දා මම යාපනයට ගිහිල්ලා 
යාපනෙය් අතුරුදහන්වූවන්ට ෙමොකද වුෙණ් කියා පශ්න  කරන 
ෙකොට, මට පහර දුන්නා. ඔළුව පැළුවා. පහර දීලා මෙග් ඔළුව 
පැළුවා. ගරු සරවනපවන් මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන 
දන්නවා. ඔබතුමන්ලාෙග් උදයන් පත්තර කන්ෙතෝරුවට ඇවිල්ලා 
එළියට බැහැලා එන ෙකොට තමයි, මට පහර දුන්ෙන්. අදත් ඒ 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් තිෙබනවාද? දැන් 2011, 2012, 2013, 
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2014 ඉවර ෙවලා 2015 වර්ෂයටත් ඇවිල්ලා. මට පහර දුන්ෙන් 
එල්ටීටීඊ එෙකන්ද? මට පහර දුන්ෙන් ඊපීඩීපී එෙකන්ද? මට පහර 
දුන්ෙන් ටීයූඑල්එෆ් එෙකන්ද? මට පහර දුන්ෙන් ටීඑන්ඒ එෙකන්ද? 
මට පහර දුන්ෙන් කවුද කියා අද මමවත් දන්නවාද? වාර්තාවක් 
තිෙබනවාද? පරීක්ෂණයක් කළාද? ඒ ගැන දැන ගන්න මට 
අයිතියක් නැද්ද? ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් විභාග කර තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ඉතින් මට සිදු වුණු ෙද් වාෙග්ම ෙද්වල් සිදු ෙවච්ච දහස් 
ගණනක් මිනිසුන් ඉන්නවා. දස දහස් ගණනක් මිනිසුන් ඉන්නවා. 
වන්දි ෙනොෙවයි, අඩු තරෙම් ඒ මිනිසුන්ට යුක්තිය ඕනෑ. ඒ යුක්තිය 
ෙදන්න අප ලැහැස්ති නැත්නම්, ඒ යුක්තිය, සාධාරණත්වය ස්ථාවර 
කරන්න අඩු තරෙම් අප සූදානම් නැහැ කියා ෙපෙනනවා නම් 
එතැනින් එහාට ගමනක් නැහැ. ෙම්ක තමයි, ඇත්ත. එතැනින් 
එහාට ෙම් මහා ෙලොකු වාර්තා ෙපොත් විතරයි. ෙම් මහා ෙලොකු 
වාර්තා, අපි ෙම් කරන කථා, ෙම් හැන්සාඩ්, ෙම් දවස් ෙදකක විවාද 
ෙබොරු. ෙම්වා නිකම් පුහු කථා විතරයි. ෙම්වා අෙප් මතු             
අනාගත පරම්පරාව -සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා; 
උතුෙර් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා, බටහිර ෙව්වා- රවටන කථා 
විතරයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ඔක්ෙකෝම 
වැරදිකාරයන් ෙවනවා. ඉතිහාසය තව වාර්තාවක් හදා කයිවාරු 
ගැහුවා කියා කවදා හරි අෙප් අනාගත පරම්පරාව තීන්දු කරාවි. ඒ 
නිසා මම කියන්ෙන්, පාෙයෝගික යුක්තියක් අවශ්යයි කියන එකයි. 
ඒ පාෙයෝගික යුක්තිය ෙහොයන ෙකොට ෙදපැත්ෙත්ම ජාතිවාදය අත 
හරින්න ඕනෑ. ෙදපැත්ෙත්ම ජාතිවාදය අත හැරලා, තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් පටු ෙද්ශපාලන න්යාය පත අත හැරලා ජාතික වශෙයන් 
හිතුෙවොත් විතරයි, ෙම්  පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවස ඇතුළත ෙම් ඇති වුණු 
සාකච්ඡාෙව්දී එෙහම ඵලදායක තත්ත්වයකට ආවාය කියා මම 
දකින්ෙන් නැහැ. එෙහම ඵලදායක විධියකට ෙම්ක දැක්කාය කියා 
මම දකින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව රෙට් නීතිය 
ස්ථාපනය ෙවන්න ඕනෑය කියා අප කියනවා. රෙට් නීතිය 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. රෙට් නීතිය තුළ වර්තමානෙය් -ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්- ෙහෝ පජාතන්තවාදී ඉඩකඩ තිෙබනවා කියා 
ෙපෙනන්න ඕනෑ. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ජාතිවාදී මඩ 
ෙගොෙහොරුවල ඉඳෙගන අෙප් ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලින් ෙම් 
පශ්නය දකින්ෙන් නැහැ කියා ෙපනුෙණොත් විතරයි, ෙම් පශ්නයට 
උත්තර ෙහොයන්න පාරක් අපට තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි දකින්ෙන් ඒකයි. අන්න ඒ පාර ෙහොයන්න දැන්වත් ෙම් 
අමන ජාතිවාදි ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් ෙවන්නය කියා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම 
අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන 

මහතා.  

[අ.භා. 3.15] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් විවාදයට 

සහභාගිවීමට ලැබීම සතුටට කරුණක්. අද අපි කථා කරන්ෙන් 
ජාත්යන්තර නීති අවකාශය ඇතුළට ඇදී ගිය අෙප් රෙට් ෙද්ශීය 
පශ්නයක් පිළිබඳවයි. ජාත්යන්තර නීතිය, ජාත්යන්තර මානව 
හිමිකම් නීතිය, ජාත්යන්තර මානුෂවාදී නීතිය වාෙග් අප ෙම් කථා 
කරන විෂයයන් ෙබොෙහොමයක් සම්බන්ධෙයන් අපට ආකාර 
ෙදකකට බලන්න පුළුවන්.  

පළමු වැනි ආකාරය තමයි, ෙම් ජාත්යන්තර නීතිය. ඒ 
කියන්ෙන් බලවතාෙග් නීතිය. ඇෙමරිකාව එෙහම නැත්නම් ඒ 
වාෙග් බලවත් රටවල් තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ෙව්ලාවට ඒ නීතිය අනුව 
කථා කර ගන්නවා, මහා විශ්ව සාධාරණ ෙද්වල් හැටියට. එෙහම 
නැත්නම් අෙනක් ෙව්ලාවට තමන්ෙග් බල ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කරන්න ෙම්වා ෙයොදා ගන්නවාය කියා කථා කරන්න පුළුවන්; වාද 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා දිහා බලන්න පුළුවන් අෙනක් 
විධිය තමයි, "එෙහම එකක් නැහැ. රටවල් එකතු ෙවලා තමන්ෙග් 
ජාතික ස්වාධීනත්වය ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකින් තබා විශ්ව සාධාරණ 
සාමයක්, යහපත්, යුක්ති සහගත සමාජයක් හදන්න සූදානම් 
වනවා" කියා බලන විධිය. ඒ විධියට තර්ක කරන්නත් පුළුවන්. 

උදාහරණයක් වශෙයන්, ෙම් ෙලෝක යුද්ධ ෙදෙකන් පසුව 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය බිහි ෙවලා මානව හිමිකම් පඥප්ති 
වාෙග් ෙද්වල් හදා ගත්ෙත් නැත් නම් අද වන විට ෙම් ෙලෝකය මීට 
වඩා නරක තැනක තිෙබන්නට පුළුවන් කියලා තර්ක කරන්නට 
පුළුවන්. ඔය ෙදපැත්ෙත්ම වාදයක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතා විෂය අනුවත්, realism සහ idealism අනුවත් ෙම් 
වාදය තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ඕනෑ නම් ඒ වාදය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ෙගනැල්ලා, සිද්ධි ෙගනැල්ලා, සිද්ධි අර්ථ 
කථනය කරලා ඕනෑ තරම් වාද කර කර ඉන්න. නමුත් ෙම් 
ෙවලාෙව්, ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙප් රට තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද, 
අෙප් බලය ෙමොකක්ද, අපි මුහුණ පා තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද 
කියලා පාෙයෝගික උත්තර ෙසොයනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි මීට වැඩිය ඵලදායී විවාදයක් කරලා, ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව සැබෑ අවෙබෝධයක් අපිත් අරෙගන, රටටත් ඒ අවෙබෝධය 
ලබා දීලා ඒ අනුව කියාත්මක වීමයි කළ යුත්ෙත්.  

එෙහම ගත්ෙතොත්, අද අපි මුහුණ පා තිෙබන පශ්නය ගැන  
ඉතා ෙකටිෙයන්, ඉතා පැහැදිලිව  කියනවා නම්, අපි කිසියම් 
පාෙයෝගික එළැඹුමකින් ෙම් දිහා බලන්නට ඕනෑ කියන එකයි 
මෙග් අදහස වන්ෙන්.  

ෙම් මානව හිමිකම් පශ්නය, -ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්- ෙකොෙහොමත් එන්න තිබුණු එකක් කියලා අපට 
ෙල්සිෙයන් ගැලෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙලෝකෙය් මානව 
හිමිකම් පවර්ධනය පිළිබඳ යන්තණ හැදුණා, ඒවා කියාත්මක 
ෙව්ෙගන ආවා. නමුත් අෙප් රට ෙම්කට ඇදිලා ගිහින් තිෙබනවා. 
අපි දැන් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියන එක සම්බන්ධෙයන් පසු 
ගිය ආණ්ඩුව වැඩ කෙළේ ඉතාම බාල විධියට සහ ඉතාම ෙමෝඩ 
විධියට කියන එකයි අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව එදා ඉතාම සරල 
අදහසක් තමයි දුන්ෙන්. "ෙම් වාෙග් මානව හිමිකම් පරීක්ෂණයක් 
එනවා, අපි ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කරන්ෙනත් නැහැ, අපි විෙද්ශීය 
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පරීක්ෂණයක් කරන්ෙනත් නැහැ. නමුත් ඒ එන එන ෙවලාවට අපි 
ජාත්යන්තරයට කුමක් ෙහෝ කියනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තරෙයන් 
ෙයෝජනා කරන හැම ෙදයක්ම අපි පතික්ෙෂේප කරනවා. අපිට භය 
ෙවන්නට ෙදයක් නැහැ. ඒ විධියට පතික්ෙෂේප කරෙගන ගිහිල්ලා 
ගිහිල්ලා ෙම්ක එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට එනවා. 
ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ගියාට පසුව චීනයයි රුසියාවයි ඉන්නවා. ඒ 
අය නිෙෂේධ බලය පාවිච්චි කරනවා. ෙම්ක අත හැරලා දානවා, 
වැෙඩ් ඉවරයි." ඕක තමයි ෙම් රටට දීපු සරල අදහස. එෙහම 
ෙනොෙවයිද වැඩ කෙළේ? අපිත් එක්ක කථා බහ කරන විට කියපු 
අදහස තමයි ඒ. ෙම් සම්බන්ධව උද්ධච්ච, ෙමෝඩ විධියට 
හැසිෙරන්ෙන් ඇයි කියලා අපි ඇහුවාම කිව්ෙව් ඔන්න ඕකයි. "අපි 
ජාත්යන්තරයට ඕනෑම ෙදයක් කියමු. ඕනෑ නාඩගමක් නටා ගන්න 
අරිමු. අවසාන වශෙයන් ෙම් පශ්නය එත්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ගියාට පසුව රටවල් ෙදකක් 
අපට පක්ෂව veto  බලය පාවිච්චි කරනවා. එතෙකොට වැෙඩ් 
ඉවරයි." කියලා ෙල්සිෙයන් ගැලවීෙම්, ෙබොෙහොම සරල, ෙමෝඩ 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් හසුරවාෙගන ගියා. නමුත් ෙලෝකෙය් ෙවන 
ෙද්වල් දිහා ඇහැ ඇරලා බැලුෙව් නැහැ. 

ෙම් විධියටම කල්පනා කළා නම් සුඩානය? සුඩානයට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? සුඩානය ෙරෝම පඥප්තියට අත්සන් කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් සුඩානයට විරුද්ධව යුද අපරාධ ෙචෝදනාවක් 
ආවාට පසුව, සුඩානෙය් ඉතාම කිට්ටු මිතයා වුණු චීනය ෙමොකක්ද 
කෙළේ? නිහඬව සිටියා. අෙප් රට වාෙග් ෙනොෙවයි චීනය සුඩානෙය් 
ඉතා විශාල විෙද්ශ සම්පත් ෙගොඩක් භුක්ති විඳිනවා. නමුත් ඒ 
ෙයෝජනාවට පසුව චීනය නිහඬව සිටියා. අද සුඩානෙය් නායකයාට 
එෙරහිව යුද අපරාධ ෙචෝදනාවක් ෙගොනු ෙවලා තිෙබනවා. ඔහු අත් 
අඩංගුවට ගන්න හදනවා. එවැනි පාඩම් තිබියදී පවා පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කටයුතු කෙළේ ඉතාම උද්ධච්ච, ෙමෝඩ ආකාරයටයි. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නය ජාත්යන්තර තලයට ඇදෙගන යාෙම් වගකීම 
ඔවුන් අත තිබුණා. බෑන් කී මූන් - මහින්ද රාජපක්ෂ ඒකාබද්ධ 
පකාශනය අනුවයි ඒ ෙදොරටුව විවෘත වුෙණ්. ඒ අනුව, ආචාර්ය 
දයාන් ජයතිලකලා ඒක පදනම් කරෙගන තමයි එදා පළමුෙවනි 
ජිනීවා ෙයෝජනාව සකස් කර ගත්ෙත්. එෙහම නම් ඒකට වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ වගකීම තිබුණත් නැතත් මානව හිමිකම් පවර්ධනය 
කරන රාජ්යයක් හැටියට අපිට  වගකීමක් තිෙබනවා.  

මම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කළ කථාව අනුමත 
කරනවා. යුද කාලෙය්දී ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ඇති වුණා කියමු. ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් සාධාරණීකරණය කරන්නට ඕනෑ තරම් තර්ක 
ෙග්න්නට පුළුවන් වුණා කියලා කියමු. යුද්ධෙයන් පසුව, 2009න් 
පසුව අපි හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද? එදා බෑන් කී මූන් - මහින්ද 
රාජපක්ෂ ෙදෙදනාෙග් ඒකාබද්ධ පකාශනෙයන් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? අෙප් රට මානව හිමිකම් පවර්ධනය කරන රටක් 
හැටියට ඉස්සරහාට ෙගන යනවා කියලා ෙනොෙවයිද? එෙහම 
කියලා ෙකොෙහොමද ෙම් රාජ්ය හැසිරුෙණ්? පගීත් එක්නැලිෙගොඩ 
ඇතුළු මාධ්යෙව්දීන් අතුරුදහන් කළා. මාධ්යෙව්දීන්ට පහර දුන්නා. 
මානව හිමිකම් විමර්ශනය කරන්න ගිය මන්තීවරුන්ට පහර 
දුන්නා. ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා "රට යන 
අත" වැඩ සටහන කරමින් මානව හිමිකම් කියාකාරිනියන්ට ඉතාම 
කැත විධියට, නින්දිත  අවමන් කළා; මරණ තර්ජන එල්ල කළා. 
ෙම් රට පුරාම සුදු වෑන් භීෂණයක් කියාත්මක වුණා. අග 
විනිසුරුතුමිය පුටුෙවන් ෙදොට්ට ඇදලා දැම්මා. එෙහම කර "අපට 
ෙහොඳ අධිකරණ තිෙබනවා. අෙප් පශ්න අපට බලා ගන්න පුළුවන්" 
කිව්වා. ඉතාම උද්ධච්ච ආකාරයකට කියා කර,  "ඉතා අශීලාචාර 
රාජ්යයක්" ෙම් රෙට් හදනවා කියා ෙනොෙවයි ද ඒ ආකාරයට 
ෙපන්නුම් කෙළේ. 

අද විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කථා කළ විධිය ගැන මට ඉතාම 
කනගාටුයි. ඔහු දැන් ෙපනී සිටිනවා, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත දිගටම තියා ගන්න; හදිසි නීති පනත් දිගටම තියා ගන්න. 
අපි ජනවාරි 08 ෙවනි දා ඔය ෙදය තමයි ෙවනස් කෙළේ. ජනවාරි 
08 ෙවනිදා ලබා ගත් ජනවරෙම් අර්ථය වුෙණ් "ඒකාධිපතිවාදී 
රාජ්යයක් හැටියට ශී ලංකාව පවත්වා ෙගන යන්න ෙදන්න බැහැ." 
කියන එකයි. අද ෙම් ගරු සභාෙව් දී කථා කරනවා තසත්වාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත තියා ගන්න ඕනෑ කියා. ශිෂ් ට සම්පන්න 
පජාතන්තවාදී රාජ්යයක් තුළ යුද්ධ කාලයකට අවශ්ය කරන නීති 
රීති හැමදාම තියා ගන්න ඕනෑ ද? එෙහම අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අද බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ තමන්ට අවශ්ය ඡන්ද 
ටික දිනා ගන්න ව්යාජ ෙද්ශ ෙපේමයක් එදා ෙතොෙරොම්බල් කරනවා 
වාෙග්ම අදත් ෙතොෙරොම්බල් කරනවා.  

මීට කලින් කථා කළ රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
ෙලනින්ෙග් පකාශයක් කිව්වා, "ඉතිහාසෙය් එකම සිදුවීම 
ෙදපාරක් ෙවනවා. පළමු සිදුවීම ෙඛ්දවාචකයක් හා ෙදවනුව හාස්ය 
ජනක විගඩමක්." කියා. ඇත්ත වශෙයන්ම එම පකාශය ගැන 
ෙපොඩි නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒක කාල් මාක්ස් 
විසින් කරපු පකාශයක්. කවුරු පකාශ කළත් එම ෙඛ්දවාචකය  
බලන්න.  එදා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් හමුදාවන් ෙම් රටට 
ෙගොඩ බහිනවා කියා මහා භීතියක් මවා පාමින්, ව්යාජ ජාතිවාදයක් 
ඇදලා උද්ෙඝෝෂණය කරමින් ඒ ආකාරයට ෙම් රට විශාල 
ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත් කරමින් ෙම් රෙට් පතිරූපය ඉතාම 
නරක තැනකට ඇදලා දැම්මා. අද එම පිරිසම විශාල භීතියක් ෙම් 
රටට මවා පානවා. දැන් ඒක හාස්යයක් ෙවලා ඉවරයි.  

එතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාව ඉසස්රහා ඉඳෙගන ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? ෙදමුහුන් අධිකරණයක් එනවා, විෙද්ශ නඩුකා රෙයෝ 
එනවා, ඒෙගොල්ෙලෝ නඩු අහන්න සල්ලිත් ෙදනවා, හමුදාවන්ට 
විරුද්ධව නඩු අහනවා, යුද අපරාධ ෙචෝදනා ෙගෙනනවා, 
genocide ෙචෝදනා ෙගෙනනවා කියා. එතෙකොට ෙම් රෙට් සිටින 
සුළු ජාතීන් කියනවා, "අපට ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවක් නැහැ." කියා. 
එතෙකොට R2P concept  එක එනවා. ෙම් රට ෙදකට ෙබදනවා 
කිව්වා. ඒ ෙමොන කථාවක් ද? අරාබි නිෙසොල්ලාස ෙය්, කතා සරිත් 
සාගරෙය්, රාමායනෙය් මීට වඩා ෙහොඳ පබන්ධ තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් පබන්ධ ෙගන එන්ෙන් ෙමොනවාටද? ෙම් ලාභ ජාතිවාදය 
ෙතොෙරොම්බල් කර ඉවර ෙවලා ෙම් හදපු සංහිඳියාව බිඳින්නයි. අපි 
වගකීෙමන් කියා සිටිනවා, ෙම් රෙට් සාමය ළැඳි ජනතාව ෙම් 
සංහිඳියාව ෙගොඩ නගන්න අද ජනවරමක් දීලා තිෙබන බව. එම 
නිසා ඒ ලාභ ජාතිවාදීන්ට ෙම් රජය  යට ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එක මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම් ජාත්යන්තර පශ්නය 
යථාර්ථවාදීව අපි භාර ගන්නවා. අපි දන්නවා, කලින් පකාශ කළා 
වාෙග් මානව හිමිකම් කියන එක ආයුධයක් හැටියට ජාත්යන්තර 
ෙද්ශපාලනෙය් දී පෙයෝජනයට ගන්නා බව. අපි ඒ ගැන 
ෙනොදැනුවත්ව ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම තමයි, ජාත්යන්තර පර්යාය 
ඇතුෙළේ මානව හිමිකම් රකින රාජ්යයක් හැටියට ශී ලංකාව නැඟී 
සිටිය යුතුයි. ඒකත් අපි පිළිගන්නවා. එෙහමනම්, ශීලාචාර ශිෂ්ට 
සම්පන්න වගකීම් සහිත රාජ්යයක් හැටියට අපි සලකන්න ඕනෑ, 
අෙප් රෙට් සිවිල් යුද්ධයක් ඇති ෙවලා තිබුණා; ඒක රටවල් 
ෙදකක් අතර ඇති වුණු යුද්ධයක් ෙනොව අෙප් රෙට් ජනතාව 
අතරම ඇති වුණු යුද්ධයක් බව. එහිදී ෙමොනවාද වුෙණ් කියා 
ෙසොයා බැලීම ශීලාචාර රාජ්යයක් හැටියට අෙප් යුතුකමක් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එවැනි වැරැදි යළි ඇති ෙනොවීම පිණිස  
ස්ථාවර කියා මාර්ග ගැනීෙම් දී අපි කිසියම් පමිතියකට අනුව වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ පමිතිය ඇති කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපට 
ජාත්යන්තර පර්යාෙයන් කිසියම් උදවු උපකාරයක් ලැෙබනවා 
නම් එය ලබා ගැනීම පශ්නයක් නැහැ. ඒ අනුව ෙම් ෙයෝජිත මානව 
හිමිකම් පරික්ෂාව ෙහෝ විමර්ශනය ෙහෝ ඕනෑම ෙදයක් අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලව අෙප් රෙට් නීති පද්ධතියට 
අනුකූලව කරන්න අපි සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ.  
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එෙහම කෙළොත් තමයි ඊළඟ සිවිල් යුද්ධයක් ඇතිවීම 
වැළැක්වීම සඳහා, වගකීම් සහගත රාජ්ය තාන්තික නායකයන් 
හැටියට අද අප පියවර ගත්තා වන්ෙන්. අද අපි ඒ පියවර ගැනීමට 
උත්සාහ කරන විට නැවත වතාවක් කැලෑවලට රිංගලා, අහුමුළුවල 
රැස්වීම් තබලා, කුමන්තණ පවත්වා  නැවත අර ලාභ ජාතිවාදය 
ඇති කරන්න හදනවා. ෙමයට අෙප් හිතවත් වාමාංශික මහත්වරුත් 
ඒක රාශි වී තිබීම ගැන අප ඉතාම කනගාටු වනවා.  

වාමාංශිකයන් ෙමයට ඒක රාශී වීම සම්බන්ධව අද "මව්බිම" 
පුවත් පෙත් ඉතාම ෙහොඳ ලිපියක්, උපුල් ෙජෝශප් පනාන්දු 
මැතිතුමා පළ කර තිෙබනවා. මම එය සභාගත* කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

"වම" කියා කියන්ෙන් වවන රැවුලට ෙහෝ දමන ෙතොප්පියට 
ෙහෝ අඳින රතු පාට ෂර්ට් එක ට ෙනොව හරි ෙද් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටීමයි, පීඩාවට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමයි, 
ජාතිවාදයට, වර්ගවාදයට එෙරහිව ෙපනී සිටීමයි. ඒ වාෙග්ම, මුළු 
ෙලෝකයම සාමය සම්බන්ධෙයන්, සමෘද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
රාජ්යයන් එකතු ෙවලා ගන්නා පගතිශීලී උත්සාහය ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටීමයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් හමුදාව 
සම්බන්ධෙයන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. අපට ෙම් රෙට් හමුදාව 
සම්බන්ධෙයන් සැබෑ ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ව්යාජ රණවිරුවාදයක් තිෙබනවා. "රණවිරුවා, 
රණවිරුවා" කියමින්, ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් වුෙණ් 
ෙමොකක් ද? ඒ රණවිරුවන් පහතට දැමූ එකයි සිදු වුෙණ්. 
රණවිරුවන් පිළිබඳව සැබෑ ෙගෞරවයක් තිබුණා නම්, භක්තියක් 
තිබුණා නම්, රට ෙබ්රා ගත් ඒ මහා රණවිරුවා වන සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව කුදලා ෙගන, අල්ලා ෙගන ගිහිල්ලා හිෙර් 
දමනවා ද? ඒ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ රණවිරුවන්ට තිෙබන ආදරයද? 
හමුදාවට තිෙබන ආදරයද? නැහැ. එදා යුද ජයගහණෙය් කීර්තිය 
කෑදරව තමන් සන්තක කර ෙගන, ඒ මත බලය පිහිටුවන්න 
රණවිරුවා පාවිච්චි කළා මිසක්, ෙම් රෙට් හමුදාව පිළිබඳ සැබෑ 
ෙගෞරවයක් ඒ අයට තිබුෙණ් නැහැ.  

"හමුදාවට විරුද්ධව යුද අපරාධ නඩුවක් අහන්න හදනවා. 
හමුදාවට නැවත විෙද්ශ රටකටවත්, සාම සාධක හමුදාවකටවත් 
යන්න බැරි ෙවනවා." යනාදී වශෙයන් අමු ෙබ්ගල්, ෙකප්ප 
කියමින් ජනමාධ්යය දූෂණය කරමින් අද ඉතාම අසත්ය පකාශ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, රෙට් මහජන අවකාශය දූෂණය කරනවා. ඒ 
මන්තීතුමා පකාශ කළා, "අද ඒ අයෙග් හඬට  තැනක් නැහැ." 
කියා. එය ඇත්ත බව මම කියනවා. අද ෙම් රෙට් ජනමාධ්යය, 
"නැවත වතාවක් ජාතිවාදී, වර්ගවාදී අදහස්වලට මාධ්ය අවකාශය 
දූෂණය කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ." කියා වගකීම් සහගතව 
හැසිෙරනවා ඇති. කිසියම් ජනමාධ්යයක් තමන්ෙග් කර්තෘ මණ්ඩල 
පතිපත්තිය හදා ගන්නවා නම් ඒක ෙහොඳයි. නැත්නම් අර "රට යන 
අත" වැනි කැත වැඩ සටහන්වලින් රට නින්දාවට පත් කරන 
හඬකට ඉඩ ෙදනවා නම්, ජනමාධ්යය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
අනාගත සිවිල් යුද්ධයට පාර කපන එකයි සිදු කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙම් වාදයට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරද්දී රජයට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අදාළ සියලු 
ෙතොරතුරු සම්භාරයම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. "අපි මතයක් 
සම්මත කරන්නයි යන්ෙන්." කියා රටට වැරැදි අවෙබෝධයක් 

යන්න ෙහොඳ නැහැ. රාජ්ය පතිපත්තිය ෙමොකක් ද කියන එකට 
ෙතොරතුරු සමුදායයි ෙම් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රට 
මානව හිමිකම් රාජ්යයක් හැටියට අප ඉදිරියට යනවා නම්, එය 
සිද්ධ වන්ෙන් අෙප් ෙද්ශීය නීතිය සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
අනුවයි කියන එක පැහැදිලි කරමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය 
ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් 

ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී, අප ඉතා ෙහොඳ ස්ථානයට 
පැමිණ තිෙබන නිසා මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ ෙම් රටට මානව හිමිකම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා ෙමන්ම, ඒ හා සමඟම පසු 
ගිය මාසෙය් 30 වැනි දා, එදා තිබුණු ෙයෝජනාවල බරපතළකම 
 ෙබොෙහෝ ෙසයින් අඩු මට්ටමකට ෙගනැල්ලා ඉදිරිපත්වූ ෙයෝජනා 
බැලුවාම, රෙට් ජනාධිපතිතුමාට ඒ ෙගෞරවය අපි පුද කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ ෙයෝජනාවල තිබුණු බරපතළකම් ෙබොෙහෝ දුරට ඉවත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක රටක් හැටියට ගත්තාම ෙබොෙහොම 
පශංසනීයයි. 

ෙම් ගැන කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම අපි කරුණු කාරණා 
කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මට ලැබී තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සීමිත කාලයයි. අපි ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් ෙහොඳ ෙද්ට 
ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ.  

එදා අවුරුදු 30ක් තිබුණු යුද්ධය නිසා ෙම් රෙට් වුණු විනාශය 
අපි දැක්කා. මම එදා හිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. ඒ විනාශය 
තුළින් අෙප් නායකයන් කී ෙදෙනක් ඝාතනය වුණා ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න 
නායකත්වය දුන්නා. අපි ඒකට එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
අෙප් තිවිධ හමුදාවට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සිදුවීම් අද 
ඉවරයි. හැබැයි, ඒ සිදුවීම් ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අෙපන් වුණු අඩු 
පාඩුව තමයි නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු ෙද් අපි 
නියෙපොත්ෙතන් ෙනොකැඩීම.  

ෙම් ගරු සභාෙව් අද කළ කථා අපි අහෙගන සිටියා. දවිඩ 
ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් වැඩ කටයුතු ගැන, ෙයෝජනාව ගැන විශාල විශෙයන් 
විෙව්චනය කළා. මෙග් මිත ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. වන්නි දිස්තික්කෙය් 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන 
හිටියා. එතුමන්ලා එක ෙදයක් විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා. ඔවුන් 
කියනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශයක් 
පිළිබඳව. ඔවුන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙද්ශීය යාන්තණයක් 
පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශය පිළිබඳව එතුමන්ලාෙග් 
විෙරෝධතාවක් තිෙබන බව කියනවා.  

අවුරුදු 30ක යුද්ධය අවසන් කරලා ජාතික සංහිඳියාවකට -
ජාතික සමගියකට- යන අවස්ථාෙව්දී අපි විසින් කළ යුත්ෙත් ඔය 
ෙද් ද කියන පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙගන්ම මම 
අහනවා. අද යුද්ධය අවසානයි. පශ්න ඇති වුණා. නැත්ෙත් නැහැ. 
යුද්ධයකදී පශ්න ඇති ෙවනවා.  සමහර මන්තීවරුන් පකාශ කළා, 
අෙප් තිවිධ හමුදාෙවන් වුණු අඩු පාඩුකම් ගැන. අඩු පාඩුකම් 
ෙවන්න ඇති. හැබැයි අපි එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් සිදු වුණු අඩු 
පාඩුකම් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් සියලුම ෙදනා ඝාතනය ෙවලා අවසානයි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් යුද්ධය පටන් ගත්ත උදවිය, ෙම් යුද්ධයට මූලිකත්වය දුන් 
උදවිය ඝාතනය වී අවසානයි. එම නිසා මම ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් විෙශේෂෙයන්ම 
ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ජාතික සංහිඳියාවකට යද්දී ෙම් 
වාෙග් අවස්ථාවක් නැවතත් අෙප් රටට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පකාශ කෙළේ "ෙමොන තීන්දුව 
ගත්තත් ඒ තීන්දුව අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ගන්නවා" 
කියන එකයි. එෙහම නම්  ෙමතැනදී සියලුම මතෙභ්ද, වාදෙභ්ද 
ඉවත දාලා අපට එක තැනකට එන්න සිද්ධ ෙවනවා. අපි  ෙම් 
පශ්නෙය් මුල අරගනිමු.  පභාකරන් මරා දාලා පැය 48ක් යද්දී අෙප් 
රෙට් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බැං කී මූන් 
මහත්මයාට ෙම් රටට පැමිණීමට ආරාධනා කළා. එතුමා අත්සන් 
කළ ගිවිසුම තමයි “Joint Statement by the United Nations 
Secretary-General and the Government of Sri Lanka”. ෙම්  
ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ අපි ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා ෙපොෙරොන්දු ගණනාවක් දුන්නා. ෙම් 
ගිවිසුෙම් එක ෙපොෙරොන්දුවක් තිෙබනවා. It states, I quote:  

 “President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the 
implementation of the 13th Amendment….”  

දැන් ෙම්ක අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.  

“President Rajapaksa informed the UN Secretary-General regarding 
ongoing initiatives relating to ….”   

ෙම් ඔක්ෙකෝම කියලා, it further goes on to state, I quote:  

“Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and 
protection of human rights in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka’s international obligations. The 
Secretary-General underlined the importance of an  accountability 
process for addressing violations of international humanitarian and 
human rights law. The Government will take measures to address 
those grievances.”     

ෙමතැනදී පළමුවැනි වැරැද්ද අපි කර ගත්තා.  බෑන් කී මූන් 
මහත්මයා සමඟ ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  අපි රට රාජ්යවලට නා නා මාදිලිෙය් 
උත්තර බැන්දා; ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. හැබැයි අපට වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? අපි එතැනට ගිෙය් නැහැ. ඒකයි මම කිව්ෙව් 
නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න පුළුවන් ෙද් අපි නියෙපොත්ෙතන් කැඩුෙව් 
නැහැ කියලා. අපි ඇත්ත වශෙයන්ම ෙලොකු ජාතිවාදී ගමනකට 
ගියා. ඒ සියලුම ෙද්වල් ඉස්සරහට තියාෙගන තමයි අපි ඉදිරියට 
ගමන් කෙළේ. නමුත් ඒ ගමන දීර්ඝ කාලීන ගමනක් බවට පත් 
වුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියවන්න ඇති ෙමතැන තිෙබන 
පරණගම ෙකොමිෂන් වාර්තාව.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා 
පරණගම ෙකොමිෂන් වාර්තාෙව් තිෙබන සමහර ෙද්වල් ගැන 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කිව්වා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
මම තවම කථා කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
නැහැ. නැහැ. මා කිව්ෙව් ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි; ඔබතුමාෙග් 

මිතයා කිව්ව ෙද් ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මම 

ඔබතුමාට කිව්ෙව්, ඔබතුමාෙග් මිතයා කිව්ව ෙද් ගැනයි. ඒක 
අහගන්න. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඔබතුමාත් මෙග් මිතෙයක් ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
හරි, හරි. අපි ෙදෙදනාම මිතෙයෝ. අපි ඔක්ෙකෝම මිතෙයෝ. 

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරණගම ෙකොමිෂන් සභා  
වාර්තාෙවහි කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පරණගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාෙව් වටිනා ෙදයක් තිෙබනවා. පරණගම ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාෙව් පැහැදිලිව ලියා තිෙබනවා, යුද්ධය අවසාන දවස් ෙදක 
තුෙන් අහිංසක සිවිල් ජනතාව විශාල වශෙයන් ඝාතනය වුෙණ් 
එල්ටීටීඊ  එෙකන්ය කියන එක. ඒ ගරු මන්තීතුමා පැහැදිලිව 
කිව්වා, "ඒ වා ර්තාෙව් ඒ ටික අපි පිළිගන්න ඕනෑ නැහැ" කියා.  
හැබැයි, ඇත්ත කියන්න ඕනෑ, ඒ කියපු කාරණය ඇෙරන්න, 
පරණගම වාර්තාව එක්සත් ජාතින්ෙග් වාර්තාවට වඩා දරුණු 
වාර්තාවක්. එතුමා ඒ බව පිළිගන්න කැමැතියි. තමන්ෙග් පහසුවට, 
වාසියට තමන්ට කැමැති ටික පිළිගන්නවා. "එල්ටීටීඊ එක යුද්ධය 
අවසාන දවස් ෙදෙකහි අහිංසක දවිඩ ජනතාව විශාල වශෙයන් 
ඝාතනය කළාය කියන කරුණ අපි පිළි  ෙනොගනිමු" කියලා එතුමා 
කිව්වා. ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා වාර්තා ආවාම, තමන්ෙග් 
වාසියටයි, තමන්ෙග් අවාසියටයි ෙයොදා ගන්න බැහැ. මැක්ස්වල් 
පරණගම වාර්තාව ඇත්තටම මම දැක්ෙක් ඊෙය්යි. ෙම් වාර්තාව 
ඇවිල්ලා අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. එය බරපතළ වැරැද්දක්! බරපතළ 
වැරැද්දක්!! පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපට අයිතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තා කියවලා ඒ 
පිළිබඳව යම්කිසි තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්න; ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන අධ්යයනයක් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් 
කියනවා නම්, පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළ අපි ෙම් අර්බුදය වර්ධනය 
කළා. අපමයි ෙමයට වග කියන්න ඕනෑ. අපි රජෙයන් ඉල්ලනවා, 
ෙමොන ෙද් කළත් ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළ ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න කියලා. දැන් යුද්ධය අවසානයි. අද අප සියලුෙදනා 
ෙමතැන කථා කරන්ෙන්, අප ෙම් රෙට් නිදහෙසේ ගමන් බිමන් 
යන්ෙන්, අප හැම ෙද්ම කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සිටින ෙසොල්දාදුවන් 
අපට දුන් ශක්තිය නිසායි. එම නිසා, හරි ෙහෝ වැරැදි ෙහෝ අෙප් 
ෙසොල්දාදුවන්ෙග් ෙබල්ලට ෙතොණ්ඩුවක් දමන්න අපට පුළුවන් 
ෙව්වි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එය අෙප් යුතුකම ෙනොෙවයි. 
තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ අවසන් කරන්න බැරි වූ යුද්ධය අවසන් 
කරලා අද අප එක් තැනකට ඇවිත් සිටින අවස්ථාවක්, ෙමය. 
එෙහම නම් අපි ඒ ජාතික සංහිඳියාවට යමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් දවිඩ 
මන්තීවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් 
වාර්තාෙව් සඳහන් ෙනොවුණු ෙද්වල් ගැන මෙග් මිත මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා පකාශ කළා. එතුමා පකාශ කෙළේම 
එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 
සඳහන් ෙනොවුණු ෙද්වල් ගැනයි. එතුමා තදින්ම කියා සිටිෙය්, ෙම් 
ෙම් ෙද්වල් අනිවාර්යෙයන් තිබිය යුතුයි කියලායි. අෙප් ගරු 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමනි, අපි ෙකොෙහේටද ෙම් යන්ෙන්? අපි 
නැවතත් යන්ෙන් එතැනටම ෙන්ද? අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ 
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පැවැති කුරිරු යුද්ධය අවසාන ෙවලා අපට එකට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිෙයද්දී, ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා සියලුෙදනා අද උත්සාහ කරන්ෙන් 
ජාතික සංහිඳියාව ෙගොඩ නඟන්නයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග්ම අෙප් සමහර හිතවතුනුත් 
ජාතිවාදය නැවතත් වපුරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, අපි ෙකොෙහේද 
නතර වන්ෙන්? රෙට් පධානියා වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජාතික 
සංහිඳියාව ඇති කිරීෙම්, රෙට් සමගිය ඇති කිරීෙම් වගකීම අතට 
ෙගන තිෙබන අවස්ථාවක්, ෙමය. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙම් 
කරන්ෙන් ඉල්ලීමකුයි. අප සියලු මන්තීවරුන් ෙකොන්ෙද්සි 
විරහිතව ෙමයට සහෙයෝගය දිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව පකාශයක් කළා. 
මම එයට එකඟ ෙවනවා. 1948න් පසු එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානය බිහි වුණාට පසුව ෙම් ෙලෝකෙය් ස්ෛවරී රටවල් කියා 
ඒවා නැහැ. ඒක ඇත්ත. බලවතා තමයි සෛ්වරී. අෙප්  ගෙම් 
කථාවකුත් තිෙබනවා ෙන්, "අප්පුහාමි අයියාට එක නීතියක්; 
රාළහාමිට එක නීතියක්." කියලා. එය හරියටම හරි. බලවතාෙග් 
නීතිය එකක්. ෙසොක්කාෙග් නීතිය ෙවනත් එකක්. අප කවුරු 
ෙමොනවා කීවත් එය අෙප් රටවලට බලපානවා.  

එෙහම නම් අද ලැබී තිෙබන අවස්ථාෙවන් අපි පෙයෝජනයක් 
ගනිමු. ෙම් අවස්ථාව අපට නැවත ෙනොඑන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් 
රටට එෙරහිව බරපතළ වශෙයන් තිබුණු සියලුම ෙචෝදනා, they 
have mellowed them a lot.  ඒ තිබුණු බරපතළ ෙචෝදනා 
පැත්තකට දමා තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාටම සංහිඳියාවකට 
එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබන ෙමොෙහොතක අෙප් 
ආදරණීය සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලාෙගන් මා ඉතාම  ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමය ජාතිවාදයකට ෙපරළා 
ගන්ෙන් නැතිව අපි සියලු ෙදනාම ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ෙද්ශීය 
යාන්තණයක් තුළින් ෙම් පශ්නය විසඳා ගනිමුයි කියලායි. එදා ෙම් 
රට ෙබ්රා ගන්න තමන්ෙග් ජීවිතය කැප කරපු අෙප් ෙසොල්දාදුවන් 
ෙබ්රා ගන්න ගමන්, එවැනි යාන්තණයක් තුළින්, අෙප් සංහිඳියාව 
තුළින් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.44] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ජිනීවා ෙයෝජනා 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් මෙග් මතකය දිව යනවා, අෙප් 
සන්ධාන ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් එවකට ෙගනාපු ජිනීවා 
ෙයෝජනාවල සැර බාල කරන්න, ඒ ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් සාමාජිකයන්ට කරුණු කියන්න අපි -
මමත්, විපක්ෂෙය් සිටින මෙග් මිත මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාත්, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා වැනි අයත්- රට 
රටවලට ගිය අවස්ථාවලට. ඒ ගිය හැම අවස්ථාවකදීම අපි උත්සාහ 
කෙළේ, ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් කාරණා පිළිබඳව 

ෙසොයන්න අවස්ථාව ෙදන්න, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන පරිසරය අෙප් 
රෙට් ෙගොඩ නඟන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා ඒ රටවලට 
කියන්නයි. අප බිත්තියට තබා  තද කරලා අපට ෙම් විධියට හිංසා 
කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කෙළේ. එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සන්ධාන රජය කාලෙය් අපි පිට රටවලට 
ගිහින් කරපු ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන් නැතිව, අද අෙප් රෙට් 
ෙද්ශීය යාන්තණයකින් ෙම් කාරණා ඉටු කරන්නය කියන 
ඉල්ලීමකුත් ලැබී තිෙබනවා. අවසානෙය් ආපු ෙයෝජනාවලිය දිහා 
බැලුවාම, ජිනීවාවලට මුලින්ම ආපු ෙයෝජනාවත් ඉස්සරට වඩා 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  

අෙප් රට ෙවනුෙවන් මුලින්ම ෙම් ෙයෝජනාව ආපු ෙවලාෙව් 
"ෙදමුහුන් අධිකරණය" කියන වචන තිබුණා. ඒකට සමහර අය 
කැමැතිත් වුණා. හැබැයි අවසාන වන ෙකොට "ෙදමුහුන් 
අධිකරණය" කියන වචනත් ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් නැහැ. 
අවසානෙය් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපුවහම ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
ෙමොකක්ද ෙපෙනන්ෙන්? ෙමයට විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් 
විරුද්ධයි, මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාත් විරුද්ධයි.                        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපට ෙම්ක මහා පුදුමයක්. ඒ ඇයි? අෙප් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි රට රටවල ඇවිදලා කිව්ෙව්, "කරුණාකරලා අෙප් 
ෙද්ශීය යාන්තණයකින් ෙම් කාරණය  විසඳා ගන්න අපට උදවු 
කරන්න" කියලායි. දැන් ඒක ලැබුණාට පස්ෙසේත් මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා එයට විරුද්ධ වන එක ගැන මා පුදුම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලා හැම දාම කිව්ෙව්, -  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
එතුමා විරුද්ධයි කියලා කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා කිව්ෙව්, -[බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එෙහම කිව්ෙව් නැත්නම් මා ඔබතුමා කියන එක භාර ගන්නම්. 

ඔබතුමාට දැන් තරහ ගිෙය් නැහැ. ඒක ෙලොකු ෙදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසානෙය් ෙම් ආපු 
ෙයෝජනාවලිය පශ්නකාරී එකක්ය, ෙම්ක මඳියි කියලා කියන්ෙන් 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමායි, මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මන්තීතුමායි.  ජාත්යන්තර වශෙයන් කිසිම ආකාරයක ඍජු 
අධිකරණමය මැදිහත් වීමක් නැතුව, මධ්යස්ථව ඒ මැදිහත් වීම 
කරනවා නම් එය ශී ලංකාෙව් නීතියට අනුකූලව කරන්න ඕනෑය 
කියා පකාශ කරමින්, අෙප් රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට, 
ස්ෛවරීභාවයට, නීතියට යටත්ව තමයි සියල්ලම කරන්ෙන් 
කියන වචනත් ෙමම ෙයෝජනාවලිෙය් ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙයනෙකොට,  ෙම්ක ෙනොෙවයිද අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්? 

ෙම් රටට සාමය ෙගන එන්න, මානව හිමිකම් ෙගන එන්න 
තිබුණු පධානම බාධාව වුෙණ් තස්තවාදයයි. ඒ තස්තවාදය මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි අවසාන කළා. 
අවසාන කරලා එතුමා ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය 
කළා, කථානායකතුමා ඉන්න පුටුෙව් ඉඳලා. එදා එතුමා වි ශිෂ්ට 
පකාශයක් කළා. එතුමා කිව්වා, "අදින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මහ 
ජාතිය, සුළු ජාතිය කියලා ජාති ෙදකක් නැහැ. අපි ඔක්ෙකෝම 
එක්ෙකෝ රටට ආදරය කරන අය. එක්ෙකෝ රටට අනාදරය කරන 
අය" කියලා. හැබැයි අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? අවසානෙය් 
අපි ජනාධිපතිවරණයට යනෙකොට මුලින්ම ජිනීවා ෙයෝජනාව 
ඇෙමරිකාෙවන් එන ෙකොට අපිත් එක්ක පාරට බැහැලා ෙපළපාළි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගිය මුස්ලිම් ජාතිකයන් සියල්ලම පාෙහේ ඡන්දය දුන්ෙන් අෙප් 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ෙනොෙවයි. 
බලාෙගන යන ෙකොට, මුලින්ම අෙප් ර ටට එෙරහිව ඇෙමරිකාව 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙවලාෙව් අපිත් එක්ක හිටපු මුස්ලිම් 
මිනිස්සු අපි තල්ලු කරලා ෙන්ද  ෙවන පැත්තකට? ඇයි ඒ? අපිත් 
එක්ක හිටපු සමහර සන්ධාන මන්තීවරු අපි ෙනොදැනුවත්වම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය අන්ත ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුවකට තල්ලු 
කළා. ඒකයි ඇත්ත. තව ඉස්සරහට කවදාවත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
චම්පික රණවක හි ටිෙය්ත් ඔබතුමන්ලත් එක්ක. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔව්. එතුමාත් හිටියා. එතුමාත් එක්ෙකෙනක්. හරියට හරි.  

හරියට හරි ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ  මන්තීතුමා. හරියට හරි. මම 
චම්පික රණවක මහත්තයාෙග් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි. මම එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙව් මන්තීවරෙයක්; 
බුලත් ෙකොළෙය් ෙකෙනක්. මෙග් අධ්යාපන සහතිකයටත් සමහර 
අය නිගරු කරද්දී  මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙකොළඹ ඉඳලා හැම දාම 
press conferences තිය තියා, වහ කුප්පිත් අරෙගන ගිහිල්ලා press 
conferences තියපු ෙකෙනක්. චම්පික රණවක මහත්මයා වාෙග් 
මම අලියාෙගන් ඡන්දය ඉල්ලුෙව් නැහැ. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ජාතිවාදී ෙවලා නැහැ. සමහර 
අය  බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ෙපන්වලා කියන්න හදනවා          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතිවාදියි කියලා. එතුමා ජාතිවාදී නැහැ. 
එතුමා සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව කරලා ඊට පස්ෙසේ එතුමා ආපු 
ගමන් ෙගනාෙව් ෙදමළ භාෂා විධිවිධාන පනත. ඒ සිංහල භාෂාව 
රාජ්ය භාෂාව කරපු එක නිවැරැදි කරන්නයි ඒක ෙගනාෙව්. ඒකට 
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ, යූඑන්පී එක.  

අපි ෙගෙනන ෙකොට උන් "බැහැ" කියන සහ උන් ෙගෙනන 
ෙකොට අපි "බැහැ" කියන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය දැන් අපි 
නවත්වන්න ඕනෑ. එදා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් දිසත්ික් සංවර්ධන සභා පනත ෙගෙනන ෙකොට,  එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මහත්තයා කරපු වරද   අද ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්තයායි, 
තිස්ස විතාරණ මහත්තයාත් කළා. එදා "ඩඩ්ලිෙග් බෙඩ් මසල 
වෙඩ්" කියලා ෙපළපාළි ගියා. ඊට පස්ෙසේ ආපසු   ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙයන් විසඳුම ෙගෙනන ෙකොට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්තයා ඉඹුල්ෙගොඩ දක්වා ෙපළපාළි ගියා. 2000 අවුරුද්ෙද් 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා හිටිෙය් යූඑන්පී එෙක්. චන්දිකා 
කුමාරණතුංග මැතිනිය අලුත් ව්යවස්ථා ෙයෝජනාවලියක් ෙගෙනන 
ෙකොට අපි -මහින්දානන්දලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳෙගන ඉන්න 
ෙවලාෙව් යූඑන්පී එක ඒක පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඒක ගිනි 
තිබ්බා. ෙමෙහව් ඉතිහාසයකුයි අපට තිෙබන්ෙන්. එෙහන් 
ෙගෙනන ෙකොට ෙමෙහන් "බැහැ" කියනවා. ෙමෙහන් ෙගෙනන 
ෙකොට එෙහන් "බැහැ" කියනවා. 

ෙබොදු බල ෙසේනා හාමුදුරුවන්ෙග් ජාතිවාදයට එෙරහිව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225 ෙදනාෙගන් මම තමයි මුලින්ම නැඟිට්ට 
ෙකනා. සත්තු වත්ෙත් ඉන්න ඔක්ෙකෝම සත්තුන්ෙග් නම් කියලා 
උන්වහන්ෙසේ මට කථා කළා. සිංහයා කියන නම හැර අෙනක් 
සියලුම සතුන්ෙග් නම් උන්වහන්ෙසේ මට කිව්වා. ඒත් සිංහයාෙග් 

නම කිව්ෙව් නැහැ. උන්වහන්ෙසේ හිතාෙගන ඉන්ෙන් සිංහයා 
කියන නම  කිව්ෙවොත් ඒක මට කරන ගරුත්වයක් කියලා. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙම් ජාතිවාදයට නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අද සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනයකට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්,  ෙම් ෙමොෙහොෙත් සියලු කාරණාවලට 
එහායින් ෙම් ජාතික පශ්නයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්න 
ඕනෑය කියන ස්ථාවරෙය් ඉඳලා. මම දැක්කා, අද මහාචාර්ය පීරිස් 
මැතිතුමාත් ළඟ තියාෙගන තව නීතිඥ මහත්තෙයක් press 
conference එකක් තියලා කියනවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරන්න කියලා ජිනීවා 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවාය කියලා. හත්ෙදයියෙන්! ඒක ජිනීවා 
ෙයෝජනාවල ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
225 ෙදනාම 17වැනි දා ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා දිවුරුවා මතකද? ඒ දිවුරුෙව් ශී ලංකා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත්. එෙහම නැතුව අපි කවුරුත් කිව්වාද, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට "ශී ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඍණ දහතුන" කියලා. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් එක 
ෙකොටසක්. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක 
ෙකොටසක්. අපි ඔක්ෙකෝම දිවුරුෙව් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
යටෙත්. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කුණු 
බක්කියට දමන්න ඕනෑය කියලා වරක් සම්පන්දන් විපක්ෂ 
නායකතුමාත් කිව්වා. ඒ ෙගොල්ලනුත් ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. 
හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් හැම දාම දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි 
හිටිෙය් ෙබොෙහොම ධනාත්මක තැනක. 

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සෙහෝදර සමහර පක්ෂ ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක 
කරන්න කියලා ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙයන් කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒක අපි කියා තිෙබන ෙදයක්. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ෙකොටසක්. අපි දිවුරපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ෙකොටසක්. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ඇතුළුව ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ, මම දිවුරන්ෙන් දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැතිවයි කියලා. ජිනීවා මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලෙයන් ආපු ෙම් ෙයෝජනාව සැර බාල වුණු එකක් 
තමයි.  අපි ඒක පිළිගනිමු. ඒක ෙගනාෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් ඇතුළුව  හවුෙල් ඉන්න 
ආණ්ඩුවකින්, ඒ නිසා ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියන 
කතන්දර කියලා වැඩක් නැහැ. ඇත්ත පිළිගනිමු. එන්න තිබුණු 
ෙයෝජනාව මීට වඩා බරපතළයි. අෙනක් එක ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
කිසිම තැනක කිසිම ෙකෙනක් වැරදිකාරෙයක් කරලා නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් වැරදි ඇත්නම් ෙසොයා බලා, අවශ්ය 
යාන්තණයක් හදා ගන්නය කියලායි.  

ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂවල  නායකයින්ට මා 
ගරු කරනවා. සමහර නායකයින් ළඟදී කියලා තිබුණා, ඇත්තටම 
ෙදමළ ජනතාවට ඕනෑ දඬුවම් කරන්න ෙනොෙවයි, සත්ය දැන 
ගන්නයි කියලා. ෙදවියෙන්! ඇෙමරිකාව ඇතුළු බලවත් රටවලට 
ඕනෑ විධියට තමයි සමහර ෙවලාවට ජාත්යන්තර නීති හැෙදන්ෙන්.  
ඔව්, ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඇෙමරිකාවට බැන බැන හිටියාම 
ලංකාෙව් පශ්න විසෙඳනවාද? ලංකාෙව් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
මිනිසුන්ට පශ්නයක් නැද්ද? තිෙබනවා ෙන්ද, ෙදවියෙන්? 
තමන්ෙග් පුතා මැරුණාද, නැද්ද කියලා දැන ගැනීමට, මැරුණා 
නම් අඩු ගණෙන් මරණ සහතිකයක්වත් ලබා ගනීමට ෙදමළ 
ජනතාවට අයිතියක් නැද්ද? ඇෙමරිකාවට බැන්නාම  ඒ අයෙග් 
අයිතිය ලැෙබනවාද?  අපි මහා ජාතියට බැන්නාම ඒ අයෙග් 
අයිතිය ලැෙබනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපැත්ෙත්ම සිටින අපි 
ජාතිවාදය ගැන කථා කළා කියලා ඒ අයට ඒ අයෙග් අයිතිය 
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ලැෙබනවාද? නැහැ. තමන්ෙග් පුතා මැරුණාද, නැද්ද, අතුරුදහන් 
වුණාද කියලා දැන ගැනීමට, මැරුණා නම් මරණ සහතිකයක් ලබා 
ගැනීමට අයිතියක් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් වන ෙදමළ භාෂාව 
කථා කරන අහිංසක මිනිසුන්ට නැද්ද? තිෙබනවා. ඒ අයිතිය තමයි 
ෙම් ඉල්ලන්ෙන්. ඒකට ඇෙමරිකාවට බැනලා වැඩක් නැහැ.  
ඇෙමරිකාව වැඩ කරන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් වාසියට. ඒවා ගැන කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ.  ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය හරහා ෙම් රෙට් 
සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනෙය් යම් ජයගහණයක් ලබා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් ඒ ජයගහණයට ෙබොෙහෝ 
උපකාරයක් වුණා කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද,  හැමදාම 
ෙදපැත්තට ඇදපු පධාන පක්ෂ ෙදක අද එකට වැඩ කරන්න එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා යම් ආකාරයක විසඳුමක්, යම් 
ආකාරයක ෙද්ශීය යාන්තණයක් ශක්තිමත්ව කියාත්මක ෙව්වි 
කියලා  බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගන්න පුළුවන්ය කියන එක 
ජාත්යන්තර පජාව දකිනවා. ඒ ෙද්ශීය යාන්තණවලට, විෙද්ශීය 
තාක්ෂණ උපකාර, උපෙද්ශන ලැබුණා කියන කාරණාව ෙවන අය 
කියන්නට ඕනෑ නැහැ. අප කවුරුත් ෙකොටස්කාරයන් වුණු එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව  ඒවා ලබා ගත්තා. අෙප් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඊෙය් කියා තිබුණා, එතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් එෙහම උපෙද්ශන ලබා ගත්තා කියලා. 
උපෙද්ශාත්මක මට්ටෙම් සහායක් ලබා ගත්තා කියලා තිබුණා.  
එෙහම ඒවා ලබා ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් අප ෙකොෙහොමද, ෙම් 
ෙලෝකෙය් තනිවම ඉන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂයට - 
අෙප් පක්ෂයට - අද ලැෙබන ඉක්මන් ෙද්ශපාලන වාසි අවාසි ගැන 
ෙනොෙවයි බලන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂය නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදී 
ෙද්ශපාලනයට අබමල් ෙර්ණුවක් තරමින්වත් දායක වන්ෙන් 
නැහැ කියන ස්ථාවරෙය් ඉන්නවා. ඒ ස්ථාවරෙය් ඉඳ ෙගන ෙම් 
ජිනීවා ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් ශක්තිමත් කරමින්, 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් විෙව්චනය කරමින් ෙම් 
ෙයෝජනාවලිය ෙද්ශීය යාන්තණයක් හරහා නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු 
කරවන්න අප කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුත්ෙත් මූලාරම්භය 
වශෙයන් අෙප් පක්ෂෙය් නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් තවත් පැයකින් ෙම් ෙයෝජනාවලිය 
පිළිබඳ සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවනවා. ඒ මූලාරම්භය 
ශක්තියක් කර ෙගන අපි ඉතිහාසෙය් කරපු වැරදි පැත්තකට දමලා 
කටයුතු කරමු. උන් ෙගෙනන ෙකොට අපි "බැහැ" කියන්නයි, අපි 
ෙගෙනන ෙකොට උන් "බැහැ" කියන තත්ත්වයටයි  පත් වන්ෙන් 
නැතිව, මුළු රටම "උම්බෑ" කියන තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් 
නැතුව, ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුෙවන් ෙම් රට ගලවා ගැනීමට ෙම් 
ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය පෙයෝජනයට ගනිමු කියා ෙයෝජනා කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have 35 minutes. 

[3.58p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member. As I begin, I 

must put on record and correct certain misapprehensions 
that some Members seem to be harbouring with regard to 
our Party’s position in respect of this Resolution. I will 
read out the statement that we issued on the day the 
Resolution was adopted. It states, I quote: 

“The Tamil National Alliance welcomes the passage of today’s 
resolution on Sri Lanka at the Human Rights Council.”  

We have welcomed it.  

“We welcome, in particular, Sri Lanka’s co-sponsorship of the 
resolution indicating their willingness to implement it in full. 

The TNA has already welcomed the tabling of the draft last 
week after consensus was reached, and reiterate those 
sentiments. We hope that the spirit of cooperation that enabled 
consensus will animate the government’s work in 
implementing this historic resolution. 

Thursday’s resolution reflects a difficult consensus, and 
involved the weakening of some paragraphs in the original 
draft resolution and the strengthening of others. We are deeply 
mindful that any perceived compromise causes hurt to those 
most traumatized by the horrific crimes that have been 
committed in Sri Lanka. 

Nevertheless, the resolution - if implemented - provides a 
genuine opportunity for real progress on accountability and 
reconciliation. We are grateful to the co-sponsors of the 
resolution for engaging with the TNA throughout the process, 
and accommodating our concerns and views.” 

This remains our position to date. So, I urge the Hon. 
Members - who perhaps misunderstood our position - as 
much as you say that you worked on reducing the hard 
impact of this Resolution, we have in our statement said 
that weakening of some of those paragraphs have hurt the 
sentiments of people who are most traumatized. But, we 
have gone on to say, nevertheless that this gives an 
opportunity to move forward together and it is in that 
spirit that we have welcomed it.  

We are happy today that Members of the United 
National Party and the Sri Lanka Freedom Party, the two 
biggest Parties in this country, are agreed that this 
Resolution must be implemented. What you are saying is 
that you really did not even need this prodding from 
international community and you yourselves want to do 
it. That was reflected when you co-sponsored it. When 
you co-sponsor a resolution, it is more than agreeing to 
that resolution. It is taking ownership for the resolution. 
This Resolution is not that of the UN Human Rights 
Council anymore. This is your Resolution. Nobody who 
stands up and proposes a Resolution or seconds it - in this 
case co-sponsors it - can then say; “We will decide now 
what parts of this Resolution that we like, that we can 
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implement and so on.” This is your Resolution. You fully 
own it and we congratulated you on the 1st of October 
2015 for taking that bold step. We also congratulate you 
today for taking the bold step of abiding by this 
Resolution and for the speeches made on both Sides of 
the House affirming that this Resolution is supportive of 
the processes that you yourselves wish to initiate for 
accountability and for reconciliation in Sri Lanka. We are 
fully supportive of that.  

The Hon. Minister of Foreign Affairs, when he made 
the speech on the 14th of September at the UN Human 
Rights Council very clearly said, "We are no longer in the 
land of denial." He was very bold.  He even went to the 
extent of saying, “We have failed in the past - several 
Commissions were appointed; nothing saw the light of 
day; reports were not even made public”. Then, he 
appealed and said, “But, have trust in us. We are different 
now.  We will deliver”. And I must say, your actions 
today in this House have demonstrated that. When he 
made that statement, we said, “Well, it is all good for him 
to say that in words.  But he himself says that successive 
governments have not delivered, have failed and having 
said that merely asking people, 'Now, have confidence in 
us' will not work."  People must see action. People must 
see it being implemented.  "The proof of the pudding is in 
the eating "; they say.  They must actually see it 
happening.  So, I want to repeat what we said on the 14th 
of September again in this House, not from a sense of 
superiority or anything like that, but as fellow citizens we 
appeal to you and say, let the people actually see it; feel it 
and experience it.   

Your words today are most welcome.  But, please 
remember they remain only words up to now.  This 
Resolution must be implemented in full.  I say, “in full,” 
because I was rather disturbed when the Hon. Mahinda 
Samarasinghe sought to make a distinction between 
"implementing the Thirteenth Amendment" and 
"implementing the Thirteenth Amendment in full". I 
asked him, “What is the difference?”.  If it makes any 
difference, after this, in every sentence you mean to say, 
“I will do this” you have to say, “I will do this in full”.  If 
you give a commitment to do something, you do it.  You 
do not come and say, “I never said I will do it in full”.  
So, because of that speech made in the morning, I am 
saying now that "this Resolution must be implemented in 
full".  Otherwise, I would have stopped with the words, 
“It must be implemented”.  But, it must be implemented 
in full for the reason that I have already stated that this is 
your Resolution, nobody else’s, not ours, you co-
sponsored it.  

This promise that the Hon. Minister of Foreign Affairs 
made very rightly and very boldly must be kept.  Because 
it is in keeping that, that we can together stand up in the 
international community and show the others that we 

keep our word; that we deal with these difficult issues.  
These are difficult issues, no doubt. But the measure of 
our country in the international community will be known 
only when we keep to our word and we implement.  We 
actually have to show it in action.  

Sir, I want to say a word about sovereignty since that 
word is often misused. Sovereignty is the right of a 
people - perhaps of a republic  - to rule themselves, to 
retain for themselves the right to make decisions and to 
implement them and not to concede it to one person or 
two or anybody else. It is a right of the people and that is 
why our Constitution also says that "sovereignty resides 
in the people". But that cannot mean that sovereignty can 
be exercised only by some people to the exclusion of 
others and that has been the problem in this country, 
because there are several peoples who inhabit this Island. 
They are in different proportions. Some are 70 per cent, 
some are 20 per cent, some are 10 per cent and some may 
be 5 per cent or even less. But that does not mean that a 
particular group that is superior in numbers can solely 
exercise sovereignty and exclude others from exercising 
any measure of sovereignty. That has been the issue that 
has plagued this country and if we are now truly turning 
around, if we are now seeing a new path, that must be a 
path in which every single person, every citizen must 
have equal citizenship rights, irrespective of which 
peoples group he or she belongs to. That right of 
sovereignty must be real. It is not with regard to citizens 
and non-citizens or colonial rulers. It is also within this 
country. That sum, merely because of numerical 
superiority, does not hoard that sovereignty to themselves 
and exclude others from having any share in that 
sovereignty. That would be a mistake. I am saying this 
because several statements were made with regard to 
sovereignty. It is because we were specifically excluded 
when the Republican Constitution was made in 1972 that 
this issue heightened. Firstly, it was equality. It was 
discrimination. But the First and the Second Republican 
Constitutions excluded us from the exercise of 
sovereignty, from the exercise of State power and that is 
why we said, “Well, if you exclude us, then let us have 
our own way. Leave us alone”.   

My Party President, the Hon. Mavai S. Senathirajah, 
read out to you a newspaper article of a meeting that was 
held recently where several Members of this House - I am 
sad to say - have said, “We will now create a Sinhala 
State in this country”. If that is the case, then necessarily 
you will have to allow us to be by ourselves, because we 
do not belong to the Sinhala State. I am a Sri Lankan, but 
I am not a Sinhalese. The Sinhalese are a great race with 
a long tradition. They can be proud of their heritage. But 
I do not belong to that race. I am a Tamil, and I am 
equally proud of my race. Being a Tamil, I have my own 
heritage; equally long, if not longer. Therefore, if you talk 
in terms of sovereignty and imply that sovereignty means 
that only the Sinhala people of this country can exercise 
it, then you yourself are telling us to divide. We are not 
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asking for it. The persons who say that this is a Sinhala 
country are the very persons who are telling us to divide, 
to be separate. You are the separatists, not us. I said that I 
was very saddened that several Members of this House 
were saying that.  But I am glad that they can be counted 
on one’s  fingers, only a few, and that is why I said at the 
beginning of my speech that I am glad that the two major 
parties have agreed today that this Resolution must be 
adopted. This Government is also a hybrid Government - 
this is a season for hybrids. First, we had the cars; now, 
we have a Government. This is a hybrid Government. Let 
us have a court. That also reflects a new trend. That will 
give confidence to the people most traumatized by 
violence. Whatever mechanism that you institute will be 
useless if it does not have the confidence of the victims. It 
must be something that the victims appreciate; it must be 
something that the victims accept as a just mechanism. 
Grandeur illusions of sovereignty cannot instill in the 
victims a sense of belonging, a sense of satisfaction, a 
sense of justice. The credibility of that mechanism is the 
most important aspect, not what we think as our 
sovereignty.  

If you are truly concerned about reconciliation, if you 
are true to your word about being responsible with regard 
to accountability, then you must strictly adhere to what 
you yourself have proposed in the Resolution. In the 
Resolution they have very specifically stated the 
importance of certain persons who will not be citizens of 
this country participating in that special court. It says the 
importance of that participation. You have identified that 
as an important element, not the UN Human Rights 
Council, but you yourself. You have underlined it and 
said that judges, prosecutors, lawyers and investigators 
are important. You have categorized them into four 
categories and you have said that it is important that 
Commonwealth and foreign personnel participate. Surely, 
it must be participation by them in those very capacities; 
not otherwise, as somebody said, "technical assistance 
and so on". No, if it is technical assistance of international 
community, you say "technical assistance of international 
community". You do not separately identify the different 
categories of persons participating. A judge participates a 
qua judge; a prosecutor participates a qua prosecutor; a 
lawyer participates a qua lawyer; an investigator 
participates in his capacity as an investigator and not to sit 
and give advice as to how this is to be done. So, we urge 
more than you, that this Resolution must be implemented.  

Is it not strange that the Government sponsors a 
Resolution and we are saying, we are more keen that you 
implement it in full more than you, because we represent 
the victim community. I am not saying only the Tamil 
people are victims in this country. Many people are made 
victims through this war. But, if you take it as a whole, 
we perhaps represent those most traumatized by the 
violence, because that end period was most traumatic and 
most allegations about violations, about war crimes, about 
crimes against humanity arise from that period and as true 

political representatives of those people, of that 
community, it is our bounden duty to raise these concerns 
to underline what you yourself have underlined in the 
Resolution. We wish you underline and highlight it today 
- the importance of such a mechanism; the importance of 
such proper participation without which your mechanism 
for justice will fall flat on its face.  

We congratulate you for adopting the principles of 
transitional justice. The Hon. Minister spoke about the 
four pillars of transitional justice - of truth, of justice, of 
reparation and the guarantee of non-recurrence. The 
second pillar of justice must not only be done but also be 
seemed to be done. That is what Sir Desmond de Silva 
has said as quoted in the Paranagama Commission. That 
is what Sir Desmond de Silva, QC is reported to have 
said when he was a prosecutor in Gambia. What has he 
said? He has said; for people to have any confidence, all 
of these people - prosecutors and judges - not just a 
hybrid, he says, "all of them" - must come from outside. 
Your Sir Desmond - I say, “your Sir Desmond” because 
Desmond de Silva gave an opinion to the Government of 
Sri Lanka on the 23rd of February, 2014, five months 
before he was appointed to the Panel of Experts by 
former President Mahinda Rajapaksa.  Five months prior 
to being identified and paraded to the world as an 
"independent expert", he gave an opinion, for which fees 
were paid by the Government of Sri Lanka on the very 
questions that were gazetted - for him to assist the 
Commission to find answers on distinction, on 
proportionality and on collateral damage. On all of these 
three principles, he gave a written opinion dated the 23rd 
of February, 2014 and five months later, he was brought 
in as an independent expert.  

On the last occasion I spoke on this matter, I said this 
is a clear conflict of interests. Any final-year law student 
who studies ethics will know that and I urge the 
Government of Sri Lanka to make a complaint against 
him to the UK Bar Standards Board. I am thankful that 
somebody has made a complaint and Sir Desmond de 
Silva is now facing a disciplinary inquiry before the UK 
Bar Standards Board. But, the point I am making is that 
even Sir Desmond de Silva's opinion, when he was 
performing another role, when he was not paid by the Sri 
Lankan Government - when he was paid, he gave another 
opinion - but when he was prosecuting in Gambia in the 
first internationalized court, the first hybrid court, as a 
prosecutor, his opinion then, was that every prosecutor 
and judge must come from outside. So, the point I am 
making is, even the person you bought for money, when 
he was not bought by you for money, gave that opinion, 
an independent opinion.  

Look at the Paranagama Commission Report. Quite 
contrary to what the Hon. Lakshman Senewiratne said, 
we are not picking what we like from this report and that 
report and putting together and saying others are bad. 
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That is not what we are doing. He must follow the 
argument properly. What we are saying is that we wanted 
the Paranagama Commission's mandate terminated 
forthwith. We never had any confidence in the 
Paranagama Commission’s sittings. In fact, the OISL 
Report, in its recommendations, states, “Terminate that 
Commission; terminate that mandate. That has no 
credibility”.  Even today, that is our position with regard 
to the Paranagama Commission. The point that we are 
making, though, is very different. What we are saying is, 
even such a bad Commission, even that Commission, 
could not escape from saying that Channel 4 video does 
not seem to be faked; it seems genuine. All of those 
photographs of extra judicial executions do not seem to be 
faked; they seem to be genuine. Therefore, conduct an 
independent judicial inquiry. Sir, I will, at this point, say 
that because the Paranagama Commission Report on 
those three vital questions - on distinction, proportionality 
and collateral damage - for which they got international 
so-called "expert" help, went with Sir Desmond’s prior 
opinion on the Sri Lankan Government. They did not 
exercise their mind to the matter; they went with the paid 
opinion and reproduced it in this Report. They had to 
strike some balance; they had to show something that 
seems to be reasonable. And these are the issues they 
have highlighted - surrendering under a white flag; 
several other surrenders and of disappearances. So, there 
must be answers found to this. There must be persons 
held responsible for this.  

It is not only the army’s atrocities that are highlighted 
in the OISL Report. The OISL Report of the UN High 
Commissioner for Human Rights identifies several acts of 
the LTTE and terms them “war crimes”. We have very 
specifically, in our statements, welcomed the entire 
Report and have gone further and said, “This also gives us 
- the Tamil people - an opportunity to introspect”. As the 
Tamil National Alliance, we have said, “ We are prepared 
to lead our people through that painful process of 
introspection, of looking inward, looking to see what 
went wrong with us”. Now, we are prepared to do that. It 
is not a politically expedient thing; it is not a populist 
thing. It will bring us under a severe, sharp focus, but we 
are willing to do that because if we are to move forward, 
if the words "reconciliation" and "accountability" are to 
have any meaning in this country at all for the future, we 
must be prepared to do that. That is why I am happy that 
today in this House the two major Parties have taken that 
seriously, taken accountability seriously.  

Stop being a Government of denial. Accept that these 
horrific things did happen. We all are ashamed that this 
happened. But, let us see how we can deal with that 
justly, honestly and transparently to the satisfaction of the 
victims, more than anybody else - not to boost our image, 
not to contemplate what the other countries will think of 

us, of our national image, as it were. Let me say most 
humbly that we will only elevate our national image if we 
truly deal with these issues and rightly deliver justice 
without sweeping these matters under the carpet.   

Let me conclude, Sir, by saying that, as for the Tamil 
National Alliance, we are willing to give the Government 
our fullest support for the full implementation of this 
Resolution. The Resolution that you sponsored, we 
accept with its limitations - still, we accept it - but we 
want to see it fully implemented. It is not an easy task, we 
understand. It is not easy for you; it is not easy for us. 
But, we have made a start and we are willing to go with 
you in that journey. Our appeal to you is that you stand 
firm in your resolve to go through that difficult path and 
do not give in to extremist voices, because extremist 
voices on both sides can be marginalized fully if we come 
together and deal with these questions honestly and 
sincerely.   

Thank you very much.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් හැටියට ඉතිහාසෙය් අප 

මුහුණ දුන් බරපතළම පශ්නය හැටියට තමයි ෙම් රෙට් පැවති 
යුද්ධය අප දකින්ෙන්. අප දන්නවා, ෙම් යුද්ධය විසඳීම -අවසන් 
කිරීම- සඳහා ෙම් රෙට් සිටින පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක මත 
ෙදකක් දැරූ බව. ඔවුන් ෙදවිධියකින් ඒ ෙදස බැලුවා. ෙම් 
පශ්නයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
එක පැත්තකින් යන්න උත්සාහ කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
වෙරක ෙම් සඳහා ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබාදීෙම් අරමුණින් 
කටයුතු කරන්න ගියා. නමුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී 
ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණාට පසුව එතුමා ෙම් අතීත අත් දැකීම් 
සියල්ල සැලකිල්ලට ගත්තා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න, 
අකමැත්ෙතන් වුණත් මානුෂික ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කරලා 
කටයුතු කරන්න එතුමාට සිද්ධ වුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, අප 
පිළිගන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කිරීෙමන් පසුව ලංකාව ෙලෝකෙය් හැම තැනම කථාබහට 
ලක් වන රට බවට පත් වුණු බව. අෙප් රටට අනන්යතාවක් 
ලැබුණා; අෙප් ර ට ගැන ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් කථා කළා. ඒ 
යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රටට සාමය උදා කළාට පසුවයි;  ෙම් 
යුද්ධෙයන් පසුවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නයට යුද්ධමය 
විසඳුමක් දීලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙමහිදී අප පැහැදිලිවම 
ෙද්ශපාලන විසඳුමකට යා යුතුව තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය පුරා 
උතුෙර් නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ, පළාත් පාලන මැතිවරණ, පළාත් සභා මැතිවරණ 
පවත්වලා, උතුරු පළාෙත් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කර දැවැන්ත 
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සංවර්ධනයක් කරලා, ඒ පළාෙත් දමිළ ජනතාවට නිදහෙසේ ජීවත් 
වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. TNA එෙක් 
මන්තීතුමන්ලා  -සුමන්තිරන් මන්තීතුමන්ලා- අද ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිත් ෙමොනවා කථා කළත්, UN එෙක් ෙමොන ෙයෝජනාවලි ගැන 
කථා කළත්, අද උතුෙර් ජනතාව නිදහෙසේ අසිරිය උපරිම ෙලස 
භුක්ති විඳිනවා. උතුරුකරෙය් ගමන් කළ පුද්ගලෙයක් හැටියට ඒක 
මා දකිනවා. ෙම් යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රටට ලැබුණු නිදහස, 
ඒ අසිරිය අද උතුෙර් දවිඩ ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. අප එය 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් යුද්ධය 
අවසන් කළාට පසුව ජාතික සංහිඳියාව පැත්ෙතන් ගත්තා වූ කියා 
මාර්ගවල යම් අඩුවක් තිෙබනවා කියන එක අප ෙබොෙහොම 
නිහතමානීව පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික සංහිඳියාව 
ෙවනුෙවන් ගන්නා උත්සාහයට ෙම් නව රජයට අප සුබ පතනවා. 
ඔබ ගන්නා සියලු ෙයෝජනාවලට අප එකඟ නැහැ. හැබැයි, ජාතික 
සංහිඳියාව සම්බන්ධෙයන් ඔබ ගන්නා වූ උත්සාහයට අප සුබ 
පතනවා. ෙමොකද, යුද්ධයක් තිබිලා, ඒ යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් 
සඳහා ෙද්ශපාලන විසඳුමක් අප අනිවාර්යෙයන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
එය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන ෙවලාෙව්, ෙම් ආණ්ඩුව කරෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ අප පිළිගන්නවා. අප ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් 
සිද්ධිය පිළිබඳ අෙප් මතය දරන ෙකොට, අදහස දරන ෙකොට අප 
"කඩාකප්පල්කාරෙයෝ", එෙහම නැත්නම් "ජාතිවාදිෙයෝ" කියා 
කියනවා. එෙහම නැත්නම් වැරදි ෙකෝණයකින් අප දිහා බලනවා. 
හැබැයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන මන්තීවරු හැටියට අප 
පැහැදිලිව, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය 
පිළිබඳව ෙහොඳට කියවලා බලලා, ඒ පිළිබඳ දැනුවත් ෙවලා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් මතය, අදහස පකාශ කරන්න ඕනෑ. අප 
ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් ෙම් කාරණා පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලායි. ෙම්ෙක් බරපතළ තත්ත්වයන් ෙපන්වා දීමයි අප 
කරන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් මෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වුණු කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. 
පළමුෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය්දී ශී ලංකා රජය 
කර ගත්ත ෙලොකුම වැරැද්ද තමයි, ෙම් ෙගනාපු Joint Resolution 
එක. ෙම් ෙදපාර්ශ්වය විසින් එකතු කරලා ලංකාව ෙම් ෙක් 
සමපාර්ශ්වකරුෙවක් වුණා. ෙම්ක තමයි අපි කර ගත්ත බරපතළම 
වැරැද්ද.  ෙම්ක තමයි  ෙමතැන තිෙබන බරපතළම තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවලින් ෙවන ෙද් 
පිළිබඳව අපට කථා කරන්න තිබුණා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන 
මූලිකම කාරණා වන්ෙන්, Joint Resolution  එකයි, hybrid 
courts වලට ෙගෙනන පුද්ගලයන් පිළිබඳව තිෙබන කාරණායි. අපි 
දන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුව ෙම් කරුණු ෙකොෙහොම කළමනාකරණය 
කරයි ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, UN Resolution  එක මෙග් 
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් UN Resolution  එෙක් 6 වැනි පිටුෙව් 25 
යටෙත් තිෙබනවා, මිනීමැරුම් සම්බන්ධව. කවුද එතෙකොට 
මිනීමැරුම් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙයෝජනාවට අනුව හමුදාව 
තමයි ඒවා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට 7වැනි පිටුෙව් 31 යටෙත් 
සඳහන් වනවා, අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව. 7 වැනි පිටුෙව් 34 යටෙත් 
සඳහන් වනවා, වධ හිංසා කිරීම් පිළිබඳව.  8වැනි පිටුෙව් 36 
යටෙත් සඳහන් වනවා, ස්තී දූෂණ පිළිබඳව. 8 වැනි පිටුෙව් 38 
යටෙත් පැහැරගැනීම් පිළිබඳව සහ 9වැනි පිටුෙව් 6 යටෙත් දරුවන් 
පැහැර ගැනීම් පිළිබඳව සඳහන් වනවා.  ෙම් Joint Resolution  
එෙකන් ශී ලංකා ආණ්ඩුව ෙම්වා පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන 
බරපතළම තත්ත්වය. ආණ්ඩුව ෙම්වා පිළිගන්නවා. කවුද, 
එෙහනම් ෙම්වා කරලා තිෙබන්ෙන්? හමුදාව ෙම්වා කළාය කියන 
එක ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව ඒක 
අත්සන් කරලා පිළිගන්නවා ෙම් Joint Resolution හරහා. ෙම්ක 
තමයි අපි දකින බරපතළම තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට 
කියනවා, ෙම් පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා.   

දැන් ෙම් Joint Resolution එක තමුන්නාන්ෙසේලා සම්මත 
කරෙගන ඉවරයි. අපි ඒෙක් පාර්ශ්වකරුවකු ෙවලා ඉවරයි. ෙම් 
ෙයෝජනාව මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් 
ඔබතුමන්ලාට කියන්න තිබුණා, "ෙහොඳයි, ෙම් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව අපි ෙහොයලා බලලා තීන්දුවක් ෙදන්නම්" කියලා. එෙහම 
නැතිව අපි ෙමොකටද පාර්ශ්වකාරයකු වුෙණ්? ඇයි, අපි ෙම්කට 
පාර්ශ්වකාරයකු වුෙණ්? එෙහම කරන්න බැහැ. මතක තබා ගන්න, 
ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ෙම් කියන කාරණා අපි පිළිෙගන තිෙබන බව. 
ෙම්ක තමයි ආණ්ඩුව  කරපු බරපතළම වරද. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන 
ෙදවන කාරණය ෙමයයි. ෙම් Joint Resolution එෙක් තිෙබනවා 
recommendations. 15වැනි පිටුෙව් තිෙබනවා, hybrid  
අධිකරණයක් පිහිටුවනවා, ඒ සඳහා විනිසුරුවන්, ෙචෝදකවරුන්,  
නීතිඥයන්, පරීක්ෂකයන් ෙගන්වා යුද අපරාධ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් තියනවා කියලා. දැන් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
කිව්වා, ෙම් අය  ෙගනැල්ලා පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙම් යුද අපරාධ 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙහොයලා බලන්න කියලා. එෙහම 
ෙහොයලා බලන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ශී ලංකා ආණ්ඩුව.   

ෙමහි අධිකරණය පිළිබඳව සඳහන් වනවා. 17වැනි පිටුෙව් 
සඳහන් වනවා, ෙම් කියන නීතිය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව.  
ෙම් Resolution   එෙකන් එකඟ ෙවලා තිෙබන ෙද්වල්  ෙම් රෙට් 
පවතින නීතිය අනුව කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් 
අණපනත්, නීති ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. ඒ අණපනත්, නීති 
ෙවනස් කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ෙවනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා ඒ අණපනත්, නීති සම්මත කරගන්න 
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙතක් දුරට ෙම් කටයුත්ත 
කරෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යුද්ධය  අවසන් 
කරලා, ෙම් රටට සාමය උදා ෙවලා, ෙම් පශ්නය සඳහා 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීලා, ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාව එක හා සමානව සමගිෙයන් ජීවත් වනවාට ෙබොෙහොම 
කැමැති පුද්ගලයක් තමයි මම. ෙමොකද, මා ජීවත් වන්ෙන් 
නාවලපිටිය ආසනෙය්. මෙග් ආසනය සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාව ඉන්න ආසනයක්. ජාතික සමගියට ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තමයි මෙග් ආසනය. මෙග් ආසනෙය් තිෙබන ෙදමළ ජනතාවෙග් 
කඩ කවදාවත් ගිනි තියලා නැහැ. කවදාවත් අෙප් ආසනෙය් 
තිෙබන මුස්ලිම් කඩවලට ගහලා නැහැ. හැම දාම  සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජනතාව සෙහෝදරයන් හැටියට ජීවත් වුණා. ඒ නිසා ජාතික 
සංහිඳියාවට ෙහොඳ උදාහරණයක් තමයි අෙප් ආසනය. අපි 
හැෙමෝම එකටයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අපි ඒ අයට ෙවන ෙවන 
ෙද්ශපාලන විසඳුම්  දීලා නැහැ; අපි කෑලි කඩලා දීලා නැහැ; අපි 
බලතල දීලා නැහැ; අපි එකට මළ ෙගදර යනවා; එකට ජීවත් 
ෙවනවා. අපි ෙබොෙහොම සුහදව ඉන්නවා.  

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ඇහුවා, "මට ෙකනකු ගැහුවා නම්, ඒ ගහපු ෙකනා කවුද 
කියලාවත් ෙහොයලා බලන්න මට අයිතියක් නැද්ද"  කියලා. අපි 
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ඒකට එකඟයි. සියයට සියයක් එකඟයි. එවැනි ෙද්වල් ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් 
නැහැ. තුවාලය තිෙබන අයට තමයි ඒෙක් ෙව්දනාව තිෙබන්ෙන්. 
ඒක සාධාරණයි. හැබැයි, අමතක කරන්න එපා, උතුෙර් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වාෙග්ම යුද්ධය නිසා දකුෙණ් සිංහල මිනිස්සු 
විශාල පමාණයකටත් මහා අපරාධ සිද්ධ වුණු බව. ඔවුන්ෙග්ත් 
ෙද්ෙපොළ නැති වුණා, ජීවිත නැති වුණා. ෙම් රෙට් රාජ්ය 
නායකෙයෝ ෙමොන තරම් පිරිසක් මිය ගියා ද? උතුෙර් උගත්, 
බුද්ධිමත් විද්වතුන් ෙකොපමණ මැරුණා ද? ඔබතුමන්ලා දන්නවා, 
යාපනෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නගරාධිපතිතුමා -දුෙරයප්පා 
නගරාධිපතිතුමා- ඝාතනය කෙළේ ෙමොනවා නිසා ද කියලා? එතුමා 
ෙමොනවා කළා කියලා ද ඝාතනය කෙළේ? එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
මතයට විරුද්ධ නිසායි ඝාතනය කෙළේ. යුද්ධය නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙදමළ සෙහෝදරයන් පමණක් ෙනොෙවයි,  
සිංහල ජනතාවත් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ නිසා  
ෙව්දනාව ඔබට තිෙබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ ෙව්දනාව 
ඔබට තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඔෙබ් ෙව්දනාවට 
විසඳුම් ෙදන ෙකොට තව ෙකෙනකුට ෙව්දනාවක් දීලා ඒ විසඳුම 
ලබා ෙගන වැඩක් නැහැ, එෙහම ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ 
කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා අපි රජයට කියන්ෙන්, 
ෙම්  තිෙබන මූලිකම  කාරණය, ෙම් Joint Resolution  එක 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් අනාෙගන ඉවර බවයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරපු ෙලොකුම වැරැද්ද  ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් සම පාර්ශ්වකරුෙවකු 
වීමයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා සම පාර්ශවකරුවකු වනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම 
ෙකොන්ෙද්සිවලට තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවනවා. ඒක තමයි 
ෙමහි තිෙබන බරපතළම පශ්නය.  ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා, 
ෙම් පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා.  අපි ආණ්ඩුවට 
කියනවා, ෙම් පිළිබඳව ආවාට ගියාට  කටයුතු කරන්න එපා 
කියලා. ඒ වාෙග්ම හයිබිඩ් අධිකරණයක් හදලා, විනිසුරුවරුන්, 
ෙචෝදකවරුන්, නීතිඥයන්, පරීක්ෂකයන් යන ෙම් සියලු ෙදනාම 
විෙද්ශ රටවලින් ෙගනැල්ලා  අධිකරණ පවත්වලා, ෙම් රෙට් 
අධිකරණ නීති පද්ධතිය ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් අධිකරණය 
සම්පූර්ණෙයන් කණපිට  හරවලා කරන්න යන ෙම් කාර්යභාරය 
ගැන ආණ්ඩු ෙව්  දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා,  මහින්ද  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා  යුද්ධය  
ජයගහණය කළා වාෙග්ම  එතුමා පරාජයටත් පත් වුණා කියලා.  ඒ 
වාෙග්ම  ෙම් ෙයෝජනාෙවන්  අත පුච්චා ගන්න ගිහිල්ලා අපිත් 
ෙකොෙහේ නවතීද කියන්න දන්ෙන් නැහැ.  

ෙමොනවා වුණත් යුද්ධය අවසන් කළ නිසා ෙම් රෙට් සිංහල, 
ෙදමළ  ජනතාව අද රටක් හැටියට සමඟිෙයන් ජීවත් ෙවනවා. අද 
ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ ජනතාව සතුටින් ජීවත් ෙවනවා. අද 
උතුෙර් මිනිස්සු දකුණට  යනවා; දකුෙණ් මිනිස්සු උතුරට යනවා; 
උතුෙර් මිනිස්සු දකුෙණන් කසාද බඳිනවා; දකුෙණ් මිනිස්සු  
උතුෙරන් කසාද බඳිනවා. අද ෙම් සියලු ෙදනා එකට ජීවත් 
ෙවනවා.  

ෙම් ෙද්ශපාලන ෙයෝජනාවලිය ගැන TNA  එෙක් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු  කෑ ගහනවා. හැබැයි,  අපත් උතුරට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම උතුරට ගිහිල්ලා  කිලිෙනොච්චිෙය් 
මිනිසුන්ට  කථා කරලා තිෙබනවා. මම උතුරට ගිහිල්ලා, මුලතිව්, 
මැදවච්චි, කිලිෙනොච්චි, යාපනය  ආදී ඔය හැම තැනම දවිඩ 
තරුණයන් එක්ක කථා කරලා තිෙබනවා. මම ඒ අයත් එක්ක  
කීඩා කරලා තිෙබනවා. මම ඒ අයෙග් හදවතට කථා කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, මෙග් මිත TNA  මන්තීතුමන්ලාට කියන්න 
ඕනෑ,  උතුෙර් ජනතාව ඔය තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙමොනවත් 
ඉල්ලන්ෙන් නැති බව. උතුෙර් ජනතාව ඔය ෙද්ශපාලන විසඳුම් 
ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ, උතුෙර් ජනතාව ෙම් පරීක්ෂණ 

ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. උතුෙර් ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් නිදහෙසේ ජීවත් 
වීෙම් අයිතිය ෙදන්න කියලායි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකය හදලා, 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා නිදහෙසේ ජීවත් වීෙම් අයිතිය තමයි 
උතුෙර් මිනිස්සු ඉල්ලන්ෙන්. එච්චරයි උතුෙර් මිනිස්සු 
ඉල්ලන්ෙන්.  

විෙද්ශ රටවලින් ෙඩොලර් අරෙගන, ෙඩොලර් ෙවනුෙවන් කථා 
කරන සමහර TNA මන්තීතුමන්ලා ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටිනවා. හැබැයි මතක තියා ගන්න, අපි ඔක්ෙකොම කථා බහ කර 
ෙගන, කාෙග්වත් හිත් තුවාල කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් පශ්නය අපි  
විසඳාගන්න  ඕනෑ බව. ඔබතුමන්ලාෙග් තුවාලය ෙහොඳ කරන්න 
ගිහිල්ලා තව පැත්තක්  තුවාල කර ෙගන වැඩක් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන් අපි රජයට කියනවා, අපි ෙම් ෙයෝජනාවලට 
විරුද්ධයි කියලා අපි ගැන වැරදි විධියට අර්ථකථනය කරන්න එපා 
කියලා. මහ ජනතාව අප  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතියක් 
තිෙබනවා. ඒ අයිතිය අපට ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් කාරණා ෙදක කියනවා. 
ඔබතුමන්ලා විසින් ඉදිරපත් කරන ලද ෙයෝජනාවලිය වාෙග්ම ෙම් 
හයිබිඩ් අධිකරණය සහ ඊට සහභාගි වන සාමාජිකයන් පිළිබඳව 
රජය දැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමය දැඩි ෙලස ජාතික 
ආරක්ෂාවට බලපාන පශ්නයක් වන බැවින් ඒ ෙකෙරහි  දැඩි ෙලස 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මම 
නිහඬ වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් දිස්තික්කෙය් 

මන්තීතුෙමකු  වන ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව් මට 
කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අද විවාදයට ගැෙනන්ෙන් ඉතාම  වැදගත් 
මාතෘකාවක්. ෙම් රෙට් අවුරුදු තිහක් පැවැති යුද්ධය අවසන් 
කිරීමත් ඒ හා බැඳුණු මානව අයිතිවාසිකම් කඩකිරීම් පරීක්ෂා 
කිරීම ඇතුළු ජාතික සංහිඳියාව ඇති කිරීමත් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් 
වුණු   මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා.   

මමත් ෙම් රෙට් පැවැති  අවුරුදු තිහක  යුද්ධය නිසා  පීඩාවට 
පත් වුණු ෙකෙනක්. මෙග් ස්වාමිපුරුෂයාත් රජෙය් 
ඇමතිවරෙයකුව සිටියදී වැලිෙව්රිෙය් දී  ඝාතනයට ලක් වුණා, 
2008 අෙපේල් 06 වන දා. ඒ කියන්ෙන් යුද්ධය අවසන් වන්නට 
අවුරුද්දකුත් මාසයකට කලින්.  අධිකරණෙය් ඒ නඩුව විභාග 
ෙවනවා.  එතුමාෙග් ඒ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් සිදු වුණු පරීක්ෂණ 
පිළිබඳව යම් යම් ෙද් දැන ගන්න  පවුෙල් අය හැටියට මටත් මෙග් 
දරුවන්ටත් ෙලොකු වුවමනාවක් තිබුණා. නමුත් එතුමාෙග් භාර්යාව 
වුණ  මටවත්  ඒ සිදු වුණු පරීක්ෂණ පිළිබඳව කිසිදු දැනුම්දීමක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් යුද්ධයට මැදි වුණු ෙදමළ, සිංහල, මුස්ලිම් 
ජනතාව අද ඉන්නවා, තමුන්ෙග් නෑ හිතවතුන්ට, කිට්ටුවන්තයන්ට 
සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා කිසිම ෙතොරතුරක් නැතුව. ඒ නිසා 
මම විශ්වාස කරනවා,  මට තිෙබන හැඟීම, මට තිබුණු අවශ්යතාව 
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ඒ හැෙමෝටම  තිෙබනවා කියලා. ඒ අයිතිය අපි ලබා ෙදන්න 
ඕනෑය කියන තැන මම ඉන්නවා.   ෙම් රෙට් තිබුණු කුරිරු යුද්ධය 
අවසන් කරන්නට එදා නායකත්වය දුන් හිටපු  ජනාධිපති ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම 
සියලුම රණවිරුවන්ට අෙප් කෘතෙව්දීත්වය පුද කරනවා.  ෙමොකද, 
ෙම් නිදහස් වුෙණ් අපි හැෙමෝමයි.  ෙම් යුද්ධය නිමවීම තුළ සිංහල, 
දමිළ, මුස්ලිම් ඇතුළු ශී ලාංකීය ජනතාව එහි පතිලාභ ලැබුවා.  
නමුත්  යුද්ධය අවසන් කිරීම හරහා  රෙට් ජාතික සමගිය, ජාතික 
සංහිඳියාව සවිබල ගන්වා   රෙට් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක වන්නට ඕනෑය කියන එකත්  
මම විශ්වාස කරනවා.  

2009 මැයි 19 වැනිදා  යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව  හිටපු  
ජනාධිපතිතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මහෙල්කම්තුමා  එක්ව ඒකාබද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා අපට 
මතකයි. පජාතාන්තික ආයතන සහ මැතිවරණ පජාතන්තවාදය 
යළිත් ස්ථාපිත කිරීම වැනි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් එහි සඳහන් වුණා.  ඒ 
මැතිවරණ පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරලා, උතුරු නැෙගනහිර 
පෙද්ශවල ජනතාවටත් මැතිවරණය ලබා දීමට එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජයට හැකි වුණා කියන එකත් අපි මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම  ළමා ෙසොල්දාදුවන් පුනරුත්ථාපනය කරලා, 
ඔවුන් නැවත පාසැල් යැවීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණා.  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වුණා.  ඒ වාෙග්ම  
තස්තවාදී සංවිධානයට බැඳී සිටි තරුණ තරුණියන්ව 
පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම  බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කළා.  සමහර තැන්වල පමාදයක්  සිදු 
වුණත් නැවත පදිංචි කිරීම්  සිදු වුණා.  විෙශේෂෙයන්ම අපට එදා - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  කරුණාකර ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු ෙරෝහිණි 

කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

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

විෙජ්රත්න මහත්මිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி 
விேஜரத்ன அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 

and THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA took the 
Chair. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
නමුත් ජාත්යන්තර මානුෂීය සහ මානව හිමිකම් නීතිය 

උල්ලංඝනය කිරීම ආමන්තණය කිරීම සඳහා වගවීෙම් 

කියාවලියක නිරත වීමට  එදා පැවති අෙප් රජය අෙපොෙහොසත් වීම 
තුළ තමයි අද ෙම් ජාත්යන්තර අධිකරණයක් පිහිටුවා ජාත්යන්තර 
පරීක්ෂණයකට  මුහුණ ෙදන්න අපට සිදු වන්ෙන්.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මැයි  27 වැනි දා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ශී  
ලංකාෙව්  නිෙයෝජිත දයාන් ජයතිලක මහතාත් වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා එකඟතාව පල කළා.  සංහිඳියාව පිළිබඳව 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.  නමුත් විවිධ ෙහේතූ නිසා, පශ්චාත් යුද 
සමෙය් දී ෙම් ෙයෝජනා ඉටු කිරීමට රජය අෙපොෙහොසත් වීම තුළ 
තමයි ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙනොෙයකුත් විමර්ශනවලට ලක් 
කරලා ජාත්යන්තර ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේ.  නමුත් අද වනෙකොට  
එය ෙද්ශීය යාන්තණයකට  හරවා ගැනීමට හැකි ෙවලා තිබීම 
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම්  අවස්ථාෙව් දී 
වත්මන් ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ආණ්ඩුෙව් ගරු අගමැතිතුමාටත්, 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාටත්  අෙප් ස්තුතිය  පුද කරන්නට 
ඕනෑ.  ෙමොකද,   අෙප් පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ, අෙප් 
තිෙබන අධිකරණ පද්ධතිය තුළ තමයි ෙම් ෙද්ශීය යාන්තණය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා නිරීක්ෂකයන් හැටියට, 
ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික පහසුකම් සපයන්නට ජාත්යන්තරෙය් 
සිටින සමහර විනිශ්චයකරුවන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමොකද, ෙම් කියාවලිෙය් දී සමහර 
ෙවලාවට ලංකාෙව් අත්දැකීම් අඩු නිසා තමයි තාක්ෂණික සහාය 
ලබා ගැනීමට ඒ වාෙග් අත් දැකීම් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන්, 
නිරීක්ෂකවරුන් සහභාගි කරවා ගැනීමට ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් කමය තුළින් සියලුම ජාතීන් අතර 
අධිකරණ කියාවලිය පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති ෙවන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි  කියා මම විශ්වාස කරනවා. 
ෙමොකද, ෙම් විමර්ශනය තුළින් අපට වැරදුණු  තැන් ටික ෙසොයා 
ගත්ෙතොත් තමයි ඒවා නිවැරැදි කරෙගන ඉදිරිෙය් දී ජාතික 
සංහිඳියාව, ජාතික සමගිය ශක්තිමත් කරලා, ඒකීය රටක් තුළ 
හැෙමෝටම සමඟිෙයන්, සතුටින් ජීවත් වන්න  හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන් කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  

එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහත්මයා  ඝාතනය 
කළ අවස්ථාෙව් දීත් අපි ජාත්යන්තර සහෙයෝගය ලබාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කාම්ෙබෝජෙය් Khmer  Rouge පාලන 
කාලෙය්දීත් මානව හිමිකම් කඩවීම් පිළිබඳව නඩු විභාග 
පැවතුණා. එහිදීත් අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර 
මහත්මෙයක්  නිරීක්ෂකයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කියාවලිය තුළින් රෙට් සංහිඳියාව සහ ජාතීන් අතර 
සමගිය සුරක්ෂිත ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෙයෝජනාෙව් 20වැනි වගන්තිෙය් පැහැදිලිවම කියනවා,                   
ශී ලංකා රජය එක්ක සාකච්ඡා කරලා, රජෙය් එකඟතාව අරෙගන 
තමයි සියලු තීරණ ගන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීභාවයට හානියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
අෙප් රටට දිගුකාලීන සාමයක් අවශ්යයි. දිගු කාලීන සාමය 

ඇති ෙවලා, රෙට් හැෙමෝටම නීතිය සමානව කියාත්මක ෙවලා, 
හැෙමෝටම සමගිෙයන් ජීවත් වන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් උදා 
කර දීම වාෙග්ම අෙප් රණවිරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
වගකීමත් අප සියලු ෙදනාටම පැවරී තිෙබන බවත් මතක් කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[4.49 p.m.] 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, at the outset I would like to 

comment on the speeches made from morning up to now. 
There were very constructive speeches delivered by the 
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, the Hon. (Dr.) Rajitha 
Senaratne and the Hon. Vijitha Herath. There were quite a 
few speeches like that.  

It is very unfortunate that some of the Members are 
still not prepared to consider reconciliation.  Today and 
tomorrow, let us speak very frankly. But they must speak 
towards reconciliation.  It is time for them to do so in the 
national interest. Going ahead with their political agenda 
and delivering speeches to the people for their own 
political advantage will definitely continue to make the 
Tamils victims of the situation and the problems, the 
turmoil and turbulent times will continue to exist. There 
will be no end to it.  

The whole day today, I was listening to the speeches 
made in this House. Some of the speeches - especially the 
speech mady by Hon. Wimal Weerawansa - it is racism, 
purely racism. We are forced to tolerate all these speeches 
here. Sometimes, we feel ashamed when we are seated 
here.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித்தவிசாளர் அவர்கேள! 
ெப ைமக்குாிய இந்தச் சைபயின் மதிப் மிகு உ ப்பினர்கேள! 
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்றதாகக் கூறப்ப ம் ேபார்க்குற்றங்கள் 
மற் ம் மனித உாிைம மீறல்கள் ெதாடர்பாகப் ெபா நலவாய 
மற் ம் ெவளிநாட்  நீதியாளர்கள், சட்ட வல் நர்கள், 
வழக்குத் ெதா நர்கள் ஆகிேயாாின் ஒத் ைழப் டன் உள்ளகப் 
ெபாறி ைறயின் அ ப்பைடயிலான ஒ  விசாரைண 
நடத்தப்பட ேவண் ெமன ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்ட நிைலயில், அ  
ெதாடர்பான ஒ  விவாதத்ைத இந்தச் சைப நடத்த 

ன்வந்தி ப்ப  ஓர் ஆேராக்கியமான விடயெமன்ேற நான் 
நம் கின்ேறன். 

தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் நாம் ஒ  
சர்வேதச விசாரைணையேய எதிர்பார்த்ேதாம்.  ஏெனனில், 
கடந்த காலங்களில் இங்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விசாரைணகள் 
எவ்வித பலைன ம் தராத நிைலயில் நாம் உள்ளக 
விசாரைணகளில் நம்பிக்ைகயிழக்க நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ேடாம். 
எனி ம், ஓர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின்  இலங்ைக 
சர்வேதச அ கு ைறகளில் ஏற்ப த்திய மாற்றங்கள், கடந்த 
காலத்தில் சர்வேதச விசாரைணக்கு அ த்தம் ெகா த்த 
அெமாிக்கா உட்பட ேமற்குலக நா கைள உள்ளகப் 
ெபாறி ைறக்கு இறங்கிவர ைவத் ள்ளன. குறிப்பாக, ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ஆைணயாளாின் அறிக்ைககூட 
அெமாிக்கத் தீர்மானத்தில் ேம ம் ெமன்ைமப்ப த்தப்பட்ட . 
அெமாிக்கத் தீர்மானத்தில் ன்ைவக்கப்பட்ட 20 அம்சங்களில் 
இலங்ைகயின் ேகாாிக்ைகையய த்  10 அம்சங்கள் 
ைகவிடப்பட்டன. இந்த நிைலயில் அெமாிக்கத் தீர்மானம் 
ஏகமனதாக நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என்பைதக் 
கவனத்திெல க்க ேவண் ம். அதாவ , இந்தத் 

தீர்மானமான  ஐக்கிய நா கள் சைபயில் அங்கம் வகிக்கும் 
அைனத்  நா களின் தீர்மானம் என்பைத நாம் 
மறந் விடக்கூடா . எனேவ, இந்தத் தீர்மானத்ைத 
ேநர்ைமயாக ம் நியாய ர்வமான வைகயி ம் நிைறேவற்ற 
ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  இலங்ைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் மாண் மிகு ெவளிவிவகார 
அைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்க ம் இந்தத் தீர்மானம் 
இலங்ைகக்குக் கிைடத்த ெவற்றிெயனக் குறிப்பிட் ள்ளனர். 
நா ம் இலங்ைகயர்கள் என்ற அ ப்பைடயில் அந்த 
ெவற்றிைய ஏற் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம். ஆனால், அ  
அநீதிக்ெகதிரான ெவற்றியாக, மனித உாிைம 
மீற க்ெகதிரான ெவற்றியாக இ க்கேவண் ம் என்பேத 
எம  ேகாாிக்ைகயாகும்.  

இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்  
சர்வேதச நா கள் இலங்ைகமீ  ெகாண்ட நல்ெலண்ண ம் 
நம்பிக்ைக ேம ஐக்கிய நா கள் சைபயின் தீர்மானத்ைத 
ெமன்ைமயாக மாற்றிய . அந்த நம்பிக்ைகையக் 
குைறயவிடாமல் காப்பதில் இலங்ைகக்குப் பாாிய 
ெபா ப் ண் . கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் 
இடம்ெபற்ற  ேபான்  விசாரைணக் கு க்க ம் 
விசாரைணக ம் சர்வேதசத்ைத ஏமாற்ற எ க்கப்ப ம் 

யற்சியாக இ க்கக்கூடா . அப்ப யான ஒ  நிைலைம 
உ வாகுமானால், இலங்ைக நம்பிக்ைக ைவக்க யாத ஒ  
நாடாகக் கணிக்கப்பட் ச் சர்வேதச அளவில் 
தனிைமப்ப த்தப்ப ம் நிைல உ வாகலாம். இ , மீண் ம் 
இலங்ைகக்குப் ெபா ளாதார, அரசியல் ெந க்க கைள 
ஏற்ப த் ம் நிைலைமைய உ வாக்கும். அேதேவைளயில் 
உள்நாட் ம் மிக நம்பிக்ைக டன் எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
நல் ணக்கம் ஏற்படக்கூ ய சூழல் ற்றாகேவ இல்லா  
ேபாய்விடலாம்.  

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் இடம்ெபற்ற தமிழ் மக்கள் 
மீதான அநீதிகள், ஒ க்கு ைறகள் என்பன தமிழ் மக்க க்கு 
அந்த ஆட்சிைய மாற்றேவண் ய ேதைவைய ஏற்ப த்தின. 
எனேவதான் ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைள 
ஜனாதிபதியாக்குவதில் தமிழ் மக்கள் ைமயான 
ஈ பாட் டன் ெசயற்பட்டனர். திய ஆட்சியில் தமிழ் 
மக்க க்ெகதிரான ஒ க்கு ைற நடவ க்ைககள் 
நி த்தப்ப ெமன ம் ஏற்கனேவ இடம்ெபற்ற அநீதிக க்கு 
நியாயங்கள் கிைடக்குெமன ம் நம்பினர். அேதேவைளயில், 
இலங்ைகயின் தான்ேதான்றித்தனமான நடவ க்ைககள் 
காரணமாக ம் இந்  மாகட ல் சீன ஆதிக்கத்ைத 
நிைலநி த்த இலங்ைக ேமற்ெகாண்ட ஒத் ைழப்பா ம் 
கடந்தகால ஆட்சிைய மாற்ற ேவண் ெமன்ற ேபாக்கு 
சர்வேதச அளவி ம் ெமல்ல ெமல்ல உ வாகிய . 
எனேவதான் சர்வேதச ம் ஓர் ஆட்சி மாற்றத்ைத மிகுந்த 
வி ப் டன் எதிர்பார்த்த .   

சர்வேதச நா கேளா, தமிழ் மக்கேளா, உலக மனித 
உாிைம அைமப் க்கேளா ஆட்சி மாற்றத் க்குப் 
பங்காளிகளாகச் ெசயற்பட் க்கிறார்கெளன்றால் அங்ேக ஓர் 
எதிர்ப்பார்ப்பி ந்த . அந்த எதிர்பார்ப்ைப நிைறேவற் வதன் 

லேம இலங்ைக சர்வேதச அளவில் தன  நிைலைய 
உயர்த்திக்ெகாள்ள ம் நாட் ல் நிரந்தர சமாதானம் மற் ம் 
நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம் ம். எனேவ, ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் அெமாிக்காவால் 

ன்ைவக்கப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் 
ேநர்ைமயான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன நாம் ேகா கிேறாம். இந்தப் பாாிய ெபா ப்ைப 
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நிைற  ெசய்வதன் லம் ஒ  சுபிட்சமான ஆட்சிையக் 
கட் ெய ப்ப ெமன நம் கிேறன்.   

அவ்வைகயில் நாம் ஒ  சில ஆேராக்கியமான நகர் கைள 
அவதானிக்க கிற .  குறிப்பாகத் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் தம்ைமப் ெபா மன்னிப்பின் கீழ் 
வி தைல ெசய்யேவண் ெமனக் ேகாாி நடத்திய ேபாராட்டம் 
காரணமாக அவர்கைள வி விப்ப  ெதாடர்பான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ெமன ஜனாதிபதியால் 
வாக்குக் ெகா க்கப்பட் ள்ள . இ  தமிழ் மக்கள் மத்தியில் 
ஒ  நம்பிக்ைகெயாளிைய ஏற்ப த்தி ள்ளெதன்பைத யா ம் 
ம த் விட யா . ஆனால், இச்சைபயின் ெகளரவ 
உ ப்பினர்கள் சிலர் அரசியல் ைகதிகள் வி விக்கப்ப வ  
பைடயின க்கும் சிங்கள மக்க க்கும் ெப ம் ஆபத்ெதனப் 
பிரசாரம் ெசய்  வ கின்றனர். அவர்கைளப் 
ேபார்க்குற்றங்களின் சாட்சிகளாக அரசாங்கம் 
பயன்ப த்தப்ேபாகின்றெதன ஒப்பாாி ைவக்கின்றனர். 
உண்ைமக்குப் றம்பான க த் க்கைள ெவளியிட்  நல்ல 
விடயங்கைளத் த க்க ேவண்டாெமன அந்த 
உ ப்பினர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இக்ைகதிகளில் 
ெப ம்பாலாேனார் ேபார்க்குற்றங்கள் இடம்ெபற்றதாகக் 
கூறப்ப ம் காலத்தில் சிைறகளில் த த்  
ைவக்கப்பட் ந்தனர். அவர்கள் எப்ப  ேபார்க்குற்றங்கள் 
ெதாடர்பாகச் சாட்சி ெசால்ல ம்? ஆனால், 
ேபார்க்குற்றங்கள், மனித உாிைம மீறல்கள் என்பன 
ெதாடர்பாகச் சாட்சியமளிக்க ெவளிேய ஏராளமாேனார் 
உள்ளனர். அவர்கள் ஏற்ெகனேவ பல ெந க்கீ கைள ம் 
தாண்  சாட்சியமளித் ள்ளனர். அவர்கள் சாட்சி 
ெசால்லேவண் ய ேதைவேய இ க்கா . எனேவ, 
உண்ைமக்குப் றம்பான க த் க்கைள ெவளியிட்  
நல்ெலண்ண நடவ க்ைககைளக் குழப் ம் யற்சிகள் 
எவ்வள  ஆபத்தானைவ என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இ  நாட் ல் நல் ணக்கம் ஏற்ப வைதத் த ப்ப  
மட் மன்றி, நாட்ைட சர்வேதசத்தி ம் தனிைமப்ப த்தி 
வி ெமன்பைத ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

த ல், இலங்ைக ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் சைபயி்ன் 
விசாரைண அறிக்ைகயில் இ திப் ேபாாின்ேபா  தமிழ் 
மக்க க்கு எதிராக இைழக்கப்பட்ட பார ரமான குற்றங்கள் 
குறித்  ெதாிவிக்கப்பட் ந்த . மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
தன  அரசாங்கத்ைத ம் பைடகைள ம் பா காக்கும் 
கபடேநாக்குடன் நியமித்த பரணகம ஆைணக்கு வினால்கூட 
அரசாங்கப் பைடகளின் குற்றங்கைள மைறக்க யா  
ெவளிப்ப த் ம் அள க்கு அதன் பார ரத்தன்ைம 
அைமந்தி க்கின்றெதன்றால் அந்தக் ேகாரத்தாண்டவத்ைத 
எதிர்ெகாண்ட மக்களின் நிைல எப்ப  இ ந்தி க்கும்? 
என்பைத எண்ணிப்பார்க்க ேவண் ம். அறிக்ைககைளச் 
சமர்ப்பிப்ப டன் மட் ம் நின் விடா , பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நீதி கிைடப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ய ம் ெபா ப் ள்ள அரசாங்கத்தின் 
கடைமயாகும்.  

2009ஆம் ஆண்  ஓகஸ்ட் 29ஆம் திகதி தன் ைறயாக 
சனல் 4 ெதாைலக்காட்சியில் ேபார்க்குற்றங்கைள 
உ திப்ப த்திய ஆவணங்கள் அடங்கிய தலாவ  
காெணாளி    ஒளிபரப்பப்பட்ட . அைத 'ேஜ. .எஸ்.' என்ற 
ஜனநாயகத்திற்கான ஊடகவியலாளா ் அைமப்  
ெவளியிட்ட . அதில் இச்சம்பவத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ப்பவர்கள் காத்திரமான நீதி விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்பட ேவண் ெமன் ம் தண்டைனக்குட்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன் ம் ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற . தமிழீழ 

வி தைலப் களின் அரசியல் ைறப் ெபா ப்பாளர் 
பாலசிங்கம் நேடசன், சமாதான ெசயலகப் பணிப்பாளர் 
சீவரட்ணம் த்ேதவன் ேபான்ேறார் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட 'ெவள்ைளக் ெகா ' விவகாரம் ெதாடர்பாக 
சனல் 4 இல் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்க ம் ஒ  சுயாதீன நீதி 
விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ெமன் ம் பரணகம 
ஆைணக்கு  அறிக்ைக வ த்தி ள்ள .  

இந்த பரணகம ஆைணக்கு  அறிக்ைகயிைனத் தயார் 
ெசய்தவர்கள் ன்கூட் ேய ஒ  ெதளிவான இலக்குடன் 
ெசயற்பட் ள்ளைம அதன் ைரகைளப் பார்க்கின்றேபா  

லனாகின்ற . இ திப் ேபாாில் இலங்ைக அரசும், அதன் 
பைடக ம் நடந் ெகாண்ட விதத்ைத நியாயப்ப த்தி 
வி தைலப் கள்மீ  ைமயான பழிையப் ேபா ம் 
ெசயற்பாடாகேவ அ  ேநாக்கப்பட ேவண் ம். வி தைலப் 

கள் பணயக் ைகதிகளாக மக்கைளப் 
பயன்ப த்தினார்கெளன்  கூறிக்ெகாண் , மக்கைளப் 
பா காக்கேவண் ய அரசாங்கேம அதன் பைடகைள ஏவி 
ஆயிரக்கணக்கான ெபா  மக்கைள ஈவிரக்கமின்றிக் 
ெகான்ெறாழித்தைம என் ேம மறக்க யாத விடயமாகும். 
எனேவ, ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
தீர்மானத்ைத நியாயமாக ம் ைமயாக ம் அ ல்ப த்தி, 
இந்த நாட்ைட அைமதி ம் சுபிட்ச ம் நிைறந்த ஒ  நாடாகக் 
கட் ெய ப்ப ன்வரேவண் ெமன இத்த ணத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

  
[අ.භා. 4.59] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ 

සාකච්ඡාවට භාජන වන්ෙන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් වාර්තාව පිළිබඳවයි. අෙප් රෙට් මෑත ඉතිහාසය දිහා 
බලන විට අපි අවුරුදු 30ක මහා භයානක යුද්ධයකට මැදි ෙවලා 
සිටියා. අෙප් රටට ජීවිත  ෙද්ෙපොළ අහිමි කරමින්, සිංහල සහ දවිඩ 
ජනතාවෙග් සිත් ෙභ්ද කරමින් ඇති වුණා වූ ඒ මහා දැවැන්ත 
යුද්ධය අවසානෙයන් පසු  අපට ලැබුණු එක්තරා මාතෘකාවක් 
බවට ෙමය පත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා ෙම් යුද්ධය පටන් ගත් දවෙසේ සිට 
අවුරුදු 30ක කාලය තුළ ෙනොෙයකුත් ආණ්ඩු ෙම් රට පාලනය 
කළ බව. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩු ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් යුද්ධයට විසඳුම් ලබා ෙදන්නට උත්සාහ 
කළා. ඒ ඒ කාලවල ඒ රජයන්වල නායකයන්, රජයන් ෙනොෙයක් 
කමෙව්දයන් භාවිත කරන්නට පටන් ගත්තා. සමහරු සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් විසඳන්නට උත්සාහ කළා. තවත් සමහරුන් යුදමය 
වශෙයන් ෙමය විසඳන්නට උත්සාහ කළා. සමහරු සාකච්ඡා 
මාර්ගය  ෙමන්ම යුදමය කමයත් භාවිත කරෙගන ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ ඉතිහාසය තුළ ඒ රජයන් 
ගත්තු ඒ සෑම උත්සාහයක් අවසානෙය්දීම පතිඵලය විධියට අපි 
දැක්ෙක් තස්තවාදී සංවිධානය තවත් ශක්තිමත් භාවයට 
පරිවර්තනය වීමයි. ඒ ගත්තු තීන්දු නිසා තස්තවාදය අෙහෝසි වීම 
ෙකෙසේ ෙවතත් තස්තවාදය ශක්තිමත් ෙවලා තව ඉදිරියට යාම 
තමයි ඉතිහාසය දිහා ආපසු හැරී බලන විට අපට දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන්. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට 2005 දී භාර 
ගත්තාට පසුව, 2009 මැයි මාසෙය් 19ෙවනි දා ඒ යුද්ධය අවසන් 
කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. යුදමය වශෙයන් එල්ටීටීඊ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තස්තවාදීන්ව ඝාතනය කර, තස්තවාදී සංවිධානෙයන් ඔවුන්ෙග් 
අවි  එෙහම පිටින්ම බිම තියවලා ජයගහණය ලබන්නට අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබුණා.  

අපි යුදමය වශෙයන් ඒ ජයගහණය ලැබූ පසු ෙලෝකය ඉදිරිෙය්, 
ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් අපට පශ්නවලට මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා. 
ඒ යුද්ධය අවස්ථාෙව්දී, යුද්ධය කියාත්මක වන අවස්ථාෙව්දී මානව 
හිමිකම් උල්ලංඝනයවීම් සිදු වුණාය කියා අපට ෙචෝදනා කරන්නට 
පටන් ගත්තා. අද ෙම් ෙයෝජනාවලිය කියාත්මකව අපිට ලිඛිතව 
දකින්න ලැෙබන මිනී මැරුම්, අතුරු දහන්වීම්, ස්තී දූෂණ, 
පැහැරෙගන යාම් සිදු වුණා කියන ෙචෝදනා තමයි අද ෙම් මානව 
හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම යන කථිකාවට ඇතුළු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් කියනවා අද ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙසොයා 
බලන්නට ෙදමුහුන් අධිකරණයක් -hybrid අධිකරණයක්- රට තුළ 
ස්ථාපිත කළ යුතුයි කියා. අපි ඉදිරිෙය් තිෙබන එක පශ්නයක්, අෙප් 
රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙයන් එහාට ගිහින්, ෙවනත් ජාත්යන්තර 
අධිකරණයක් සමඟ එක්ව ෙදමුහුන ් අධිකරණයක් බවට එය 
පරිවර්තනය වනෙකොට, එක පැත්තකින් ෙම් රෙට් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නීති සම්පාදනය කර  කියාත්මක වන 
අධිකරණයට වන අපහසුතාව. අනික් පශ්නය, ජාත්යන්තරය ෙම් 
හරහා අෙප් රටට ඇතුළු වීම තුළින් සිදු වන්නා වූ ඵල පෙයෝජන 
ෙමොන වාෙග්ද කියන පශ්නය. ෙලෝක ය දිහා බලනෙකොට අපි 
එවන් අවස්ථා දැකලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
සමහර රටවල් දිහා ආදරෙයන් බලලා, ඒ රටවල පශ්නවලට ඇඟිලි  
ගහලා, ෙම් පශ්න විසඳන්න කියා තමන්ෙග් වුවමනා ෙවන්ම ඒ 
රටවලට ඇවිල්ලා සිදු වුණු ෙද්වල් අපි දැකලා තිෙබනවා. ලිබියාව, 
සිරියාව, ඉරාකය වාෙග් රටවලට ගිහිල්ලා, ඒ රටවල තිෙබන 
අභ්යන්තර  පශ්නවලට මුහුණ දමනවා අපි දැක්කා. නමුත් 
අවසානෙය් මුළු ෙලෝකෙය්ම රටවල පශ්න විසඳිලා තිෙබනවාද 
කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. එවන් පශ්න තිෙබන බව මුළු 
ෙලෝකයටම ෙපෙනනවා. අද ඒ රටවල් ගිනි ගන්නවා. ෙම් කථා 
කරන තත්පර ෙය්දීත් ඒ රටවල මානව හිමිකම් දැඩි ෙලස 
උල්ලංඝනය ෙවනවා. නමුත් ඒ පශ්නවලට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් වුණාද කියා අපි අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය 
වීම් ගැන ෙම් ගරු සභාව තුළ අද කතිකාවට ලක් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ටීඑන්ඒ පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලට අපි ඇහුම් කන් දුන්නා. එතුමන්ලා 
කියනවා, "ෙමන්න ෙමෙහම අසාධාරණ ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා." කියා. එතුමන්ලා කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. 
යම් ෙකෙනකුෙග් බලය අභිභවා ගිහින් එෙහම ෙදයක් කර 
තිෙබනවා නම් ඒක නීති විෙරෝධියි. හැබැයි, දවිඩ ජනතාව 
 නිෙයෝජනය කරන දවිඩ මන්තීවරුන් තමන්ෙග් ජාතිය ෙවනුෙවන් 
කථා කරනවා. අපි ශී ලාංකීය ජාතියක් හැටියට කථා කළත් අපි 
හැෙමෝටම  අනන්යතාවක් තිෙබනවා. මම සිංහල ජාතිකෙයක්. 
එතුමන්ලා දවිඩ ජාතිකයින්. මුස්ලිම් ජාතිකයින් සිටිනවා. නමුත් 
අපි අෙප් ජාතියට ආදරය කරනවා වාෙග්ම අනික් ජාතීන්වලටත් 
ආදරය කරනවා.  

එෙහම නම් අපි අහනවා, එදා අවසන් යුදමය අවස් ථාෙව්දී 
අසාධාරණකම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා නම්, අවුරුදු 30ක් ඉතිහාසයට යන 
ෙකොට අෙප් රෙට් යුද්ධෙය් අකුරු හතර දන්ෙන් නැති, යුදමය 
වාතාවරණයක් පැවැතුෙණ් නැති පෙද්ශවල ජීවත් වුණු 

මිනිසුන්ෙග් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම ගැන කවුද අද කථා 
කරන්ෙන්, කවුද ඔවුන්ට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් කියා. 1986.05.03 
වැනි දා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ දී ෙබෝම්බයක් පුපුරලා 
විෙද්ශිකයන් ඇතුළු 23 ෙදෙනක් මරුමුවට පත් වුණා. 1987.04.21 
වැනි දා පිටෙකොටුෙව් ෙබෝධිය අසල දී කාර් එකක ෙබෝම්බයක් 
පුපුරවලා 113ක් මරුමුවට පත් වුණා. 1987.11.10 මරදාන 
ෙපොලීසිය ඉස්සරහා ෙබෝම්බයක් පුපුරවලා 31 ෙදෙනක් මරුමුවට 
පත් වුණා. එතැන සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ කියන සියලුම ජාතීන් 
හිටියා. යුද්ධය කියා කියනවා නම්, එක්ෙකෝ එල්ටීටීඊ ෙවන්න 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ඒකට පතිපහාර ෙදන හමුදාව ෙවන්න 
පුළුවන් මරුමුවට පත් වන්ෙන්. ඒ කිසි ෙකෙනක් ෙනොවන අයත් 
මරුමුවට පත් වුණා.  

අද ෙම් රෙට් සිටිනවා තමන්ෙග් අම්මයි, තාත්තයි ෙදෙදනාම 
අහිමි වුණු දරුෙවෝ. ඔවුන්ෙග් මානව හිමිකම් ගැන අද කවුද කථා 
කරන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් මානව හිමිකම් ගැන ගිහින් පැමිණිලි 
කරන්න ෙම් කියන ස්ථානවල කවුද ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින්ෙන්? ෙම් එක පාර්ශ්වයක මානව හිමිකම් ගැන විතරද  
ජාත්යන්තරය ෙහොයන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ඇයි, අවුරුදු 
30ක් ආ පස්සට ගිහින්  බලන්ෙන් නැත්ෙත්? උතුරුකරෙය් ජීවත් 
වුණු, නැ ෙඟනහිර ජීවත් වුණු දවිඩ ජනතාවෙග් අහිංසක දියණියව 
බලහත්කාරෙයන් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට බඳවා ගන්න ෙකොට, 
අවුරුදු 13 දරුවාෙග් අතට බලහත්කාරෙයන් ආයුධය දීලා 
තස්තවාදයට ෙයොමු කරන ෙකොට, සයනයිඩ් කරලක් ෙබල්ෙල් 
බැඳලා යුද්ධයට යවන ෙකොට, එෙලස මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය 
ෙවලා තිෙබනවා නම් කාෙගන්ද ඒ ගැන පශන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ෙම් ෙදමුහුන් උසාවියට ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න තිෙබන්ෙන්?  

අවුරුදු 30ක් යුද්ධය පැවැති අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් සියලු 
ජාතීන් යුද්ධෙය් තිෙබන භයානකකම නිසා වීෙරෝදාර රණ විරුවා 
දිහා බලා රණ විරුවාෙග් දෑත ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කර ෙදන්න කියා ෙබෝධි පූජා තියලා ඉල්ලුවා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් මිනිසුන් ඉල්ලුවා. යුද්ධය අවසන් කර දුන්නා. 
අවසන් කර දුන්නාට පස්ෙසේ අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය තිෙබද්දි, 
අෙප් අධිකරණයට ජාත්යන්තරයත් සමඟ එකතු වුණු ෙදමුහුන් 
අධිකරණයක් ඇවිල්ලා ඒ රණ විරුවාව යුද අධිකරණයකින් 
අපරාධකරුෙවකු බවට පරිවර්තනය වන ෙකොට අෙප් රෙට් තිවිධ 
හමුදාෙව් ෙපෞරුෂත්වය, ඉදිරිෙය් දී රට ආරක්ෂා කිරීමට තිෙබන 
යුතුකම හා වගකීම ගැන අපට ඔවුන්ෙගන් අහන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබ්ද කියන පශ්නාර්ථයක් ෙම් තුළ මතු වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් කියන ජාතීන් අතර ඉතාම ෙහොඳ 
සංහිඳියාවක් තිබිය යුතුයි. ෙහොඳයි, අපි කැමැතියි. ශී ලාංකිකයන් 
හැටියට අපි ජීවත් විය යුතුයි. නැවත යුද්ධයක් ෙම් රෙට් ඇති 
ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් කියන ස්ථාවරභාවය තුළ අපි සිටිනවා. නමුත්, 
අපි අවුරුදු 30ක් පැවැති යුද්ධයක් අවසන් කරපු රටක්. අපි එෙසේ 
කළද තස්තවාදයක් අවසන් කිරීම ගැන ෙම් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලයට එක වචනයක් කථා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබිලා 
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නැහැ. ෙලෝකෙය් තස්තවාදි සංවිධානවලට ෙදොළ පිෙද්නි ෙදනවා 
ෙවනුවට, තස්තවාදය සහමුලින් ඉවත් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද 
ඔවුන්ෙගන් අෙප් රටට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්? කිසිවක් නැහැ. ඒ 
නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, තිවිධ හමුදාවත් 
යුද්ධෙය් වගකීම භාර ෙගන තස්තවාදය අවසන් කර ෙම් රට ජාතිය 
ෙවනුෙවන් කළ ෙසේවය ෙවනුෙවන් අප ෙපනී සිටිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, වර්තමාන ජනාධිපති 
ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පමුඛ ෙම් රජයට ෙම් කර ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ තුළ සංහිඳියාව ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා. අපි ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියනවා. හැබැයි, යම් විධියකින් 
රණ විරුවා යම් අපහසුතාවකට පත් වනවා නම්, එතැන දී මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපට සිද්ධ වනවා අපව ෙමතැනට එවපු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න. ඒක මතක් 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 

අමාත්යතුමා  
 
[பி.ப. 3.39] 

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

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய க்கியமான இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ேபா க்குப் 
பின்னரான இலங்ைக நாட் ல் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் 
பின்னர், இன்ைறய ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
இனங்க க்கிைடயிலான அர்த்த ர்வ நல் ணக்கத்தின்மீேத 
நாட் ன் அரசியல், ெபா ளாதார ஸ்திரத்தன்ைமைய ம் 
சகல ைற அபிவி த்திைய ம் கட் ெய ப்ப ம் என்ற 
உ தியான நிைலப்பாட்ைடக் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ெபா வாக இந்த நாட் ன் பிரைச என்ற வைகயி ம் ஒ  
சி பான்ைமக் கட்சியின் தைலவர் என்ற வைகயி ம் ஒ  
சி பான்ைமச் ச கத்தின் பிரதிநிதி என்ற வைகயி ம் அ  
எனக்கு ஆ தைலத் த கின்ற . அேதேபான் , இந்த 
நாட் ேல இனங்க க்கிைடயிலான ாிந் ணர்ைவ - 
நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப்பி நிைலயான சமாதான 
சகவாழ்ைவ, அரசியல், ெபா ளாதார ஸ்திரத்தன்ைமைய 
ஏற்ப த் வதில் காிசைன ள்ள சகல சர்வேதச பிராந்திய 
சக்திக ட ம் மிகச்சிறந்த ெவளி ற க் ெகாள்ைகைய நம  
நல்லாட்சி அரசு ேமற்ெகாள்வதன் விைளவாக இன்  சர்வேதச 
அரங்கிேல நமக்கு ஏற்பட் ள்ள சாதகமான சூழ்நிைலகள்  
குறித்  இலங்ைகப் பிரைச என்ற வைகயில் ெப மிதம் 
அைடவேதா , ஸ் ம் ச கம் சார்பாக இந்த நாட் ன் 
தைலவர்க க்கு என  நன்றிைய ம் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயில் மனித உாிைமகள் விவகாரம் ெதாடர்பாக 
ெஜனீவாவிேல நிைறேவற்றப்பட் ள்ள மிக ம் 
ஆேராக்கியமான தீர்மானமான  ஜனநாயகக் 

கட்டைமப் க்குள்ளான எம  பாரா மன்றத்தில் தற்ெபா  
ஆராயப்ப கின்ற . அன்  ப்பாக்கி ைனயில் 

வப்பட் ந்த இரண்  பிரதான ச கங்கள் இன்  ஆ ம், 
எதிர்த்தரப் களாக ஜனநாயக அரசியல் நீேராட்டத்திேல 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இ ப்ப , சர்வேதச மற் ம் 
பிராந்திய ேநச சக்திக டன் இைணந்  எம  
பிரச்சிைனக க்கான தீர் கைள அைடந் ெகாள்ள 
வழிவகுக்குெமன நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

இந்த நாட்  ஸ் ம்கைளப் ெபா த்தவைரயில் வடக்கு, 
கிழக்கிேல ன்றிெலா  பகுதியின ம் வடக்கு, கிழக்குக்கு 
ெவளிேய ன்றி ரண்  பகுதியின ம் பரந்  
வாழ்கின்றார்கள். எம  கு சனப்பரம்பல் ேபான்ேற ஏைனய 
இரண்  பிரதான ச கங்கேளா ம் சமாதான சகவாழ்ைவக் 
கட் ெய ப்ப ம் எமக்குள் நிலவிய ரண்பா கைள 
ஜனநாயக நீேராட்டத்தில் மாத்திரேம தீர்த் க்ெகாள்ள ம் 
நாம் ைனந்தி க்கின்ேறாம். இந்தத் ேதசத் க்காக ஏைனய 
ச கங்கைளவிட எந்தவிதத்தி ம் குைறவில்லாத 
இழப் க்கைள, த்த காலத்திலாயி ம் சமாதான 
காலத்திலாயி ம், நாங்கள் சந்தித்தி க்கிேறாம். எந்தெவா  
இக்கட்டான காலகட்டத்தி ம் நாங்கள் வன் ைறகைள 
நாடவில்ைல. இலங்ைகயின் எல்ைலக்கு ெவளிேய எந்தெவா  
பிைழயான தரப்பிடமி ந் ம் நாம் உதவி, ஒத்தாைசகைளப் 
ெபறவில்ைல. மாறாக, ஏைனய இரண்  ச கங்கேளா ம் 
இைணந்  ஜனநாயக வழி ைறகளி டாக அங்கீகாிக்கப் 
பட்ட சர்வேதச கட்டைமப் க க்கூடாக மாத்திரேம எம  
பிரச்சிைனக க்கான தீர் கைளப் ெபற எத்தனித் ள்ேளாம்.  

இலங்ைகயில் இனங்க க்கிைடயிலான கல் கடந்த 
ன்  தசாப்த காலமாக உக்கிரமான ேபாராக ெவ த்த . 

அதன் வரலா  நீண்ட . மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த பல 
அரசுகள் பல்ேவ  தீர்  யற்சிகைள ேமற்ெகாண் தான் 
வந்தி க்கின்றன. சிறிமா - சாஸ்திாி, பண்டா - ெசல்வா, டட்  
- ெசல்வா என பல ஒப்பந்தங்கைளக் கண் க்கிேறாம். 
என்றா ம் அண்ைமக்கால வரலாற்றில் 1987இல் 
ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட இந்திய - இலங்ைக உடன்ப க்ைக, 
2002ஆம் ஆண்  ேநார்ேவ மத்தியஸ்தத்ேதா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமாதல் தவிர்ப்  உடன்பா , அதைனத் 
ெதாடர்ந்  2006ஆம் ஆண் வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் என்பவற்றில் ஸ் ம் ச கத்தி ைடய 
காிசைனகள் ைறயாக உள்வாங்கப்படவில்ைல என்ப  
கசப்பான உண்ைமயாகும் என்  இந்தச் சைபயிேல நான் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

எம  ஜனநாயக அரசியல் பயணத்தில் அ த்த 
ச கங்கைளவிட, எவ்விதத்தி ம் குைறயாத இழப் க்கைள 
நாங்கள் சந்தித்தி க்கின்ேறாம். ேதசிய அரசியல் 
நீேராட்டத்தில் ஸ் ம்களின் தனித் வ அைடயாள 
அரசியைல ன்னின்  வழிநடத்திய எம  தைலவர் 
எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்கைள நாம் இழந்தி க்கின்ேறாம். 
இன் வைர அவர  மரணம் ஒ  மர்மமாகேவ 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . கடந்த அரசாங்கத்தில் சர்வேதச 
ச கத்தின் அ த்தத்தின்ேபாில் ேதாற் விக்கப்பட்ட LLRC 
உள்ளகப் ெபாறி ைற குறிப்பாக, 2006 மாவிலா  தல் 
2009 ள்ளிவாய்க்கா ல் ேபார் ம்வைர குறிப்பாக, 
தமிழ் ச கத் க்கு ஏற்பட்ட இழப் க்க க்ேக ன் ாிைம 
ெகா த் ள்ள . ஆனால், ஸ் ம் ச கத்ைதப் 
ெபா த்தவைர குைறந்தபட்சம் 1985 தல் இன் வைர 
எங்க ைடய பிரச்சிைனக க்குத் தீர் கைள அைடந்  
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ெகாள்ள யாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . அைவகுறித்  
உண்ைமகைளக் கண்டறிய ம் தீர் க்கான ன்ெமாழி கைள 

ன்ைவக்க ம் எந்தெவா  ெபாறி ைற ம் அைமயவில்ைல.  

வட மாகாண மக்களின் ஆைணெபற்ற மக்கள் பிரதிநிதி 
என்றவைகயில், எம  மக்கள் கடந்த கால் ற்றாண்  
காலமாக அகதி காம்களிேல வாழ்கிறார்கள் என்பைத நான் 
அறிேவன். அேதேபான்ேற, வடக்கு, கிழக்கில் மக்கள் 
ஆைணெபற்ற ஒ  கட்சியின் தைலவர் என்றவைகயில், 
குறிப்பாக எந்தெவா  ெபாறி ைறயாக இ ந்தா ம், 

ஸ் ம்களின் விவகாரங்கைள ைறயாக 
உள்வாங்குவதற்கான ஏற்பா கைள இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் ெசய் தர ேவண் ெமன்  ேவண் கின்ேறன். 
நாம் அைனவ ம் இலங்ைகயர். இன ாீதியாகேவா, ெமாழி 
ாீதியாகேவா அல்ல  மத ாீதியாகேவா எம  பிரச்சிைனகைள 
ேவ ப த்திக் ைகயாள்வைத நாம் ஒ ேபா ம் 
வி ம்பவில்ைல. அத்தைகய பாகுபா களின் லம் கடந்த 
காலங்களில் இடம்ெபற்ற  ேபான்  இனவாதம் ஒ  
ச கத்தின்மீ  திணிக்கப்ப வதைன நாங்கள் 
வி ம் வ மில்ைல. எம  இன்ைறய ஜனாதிபதி மற் ம் 
பிரதம அைமச்சர் ஆகிேயார் அந்த நம்பிக்ைகைய ஓரள  
ஏற்ப த்தியி க்கின்றார்கள்.  

இன்  நாங்கள் வட லத்  ஸ் ம்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றம் பற்றிப் பார்க்கேவண் ம். குறிப்பாக தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  உ ப்பினர்கள் தங்க ைடய 30 வ ட 
ேபாராட்டத்ைதப் பற்றி, அதனால் ஏற்பட்ட அழி கைளப் 
பற்றி, தம  மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்ைதப் பற்றி, 
தங்க ைடய ஏைனய விடயங்கைளப் பற்றி, தங்க க்கான 
ஒ  தீர்ைவப் பற்றிெயல்லாம் இங்கு ேபசுகின்றார்கள். 
ஆனால், ஒேர ெமாழிையப் ேபசுகின்ற ஸ் ம் ச கம் 
இரேவா ரவாக இரண்  மணித்தியால அவகாசத்திேல, 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  விரட் ய க்கப்பட்ட வரலாற்ைற 
இன்  அவர்கள் மறந்தி க்கின்றார்கள். அேதேபால, இரண்  
நாட்கள் அவகாசத்திேல 60,000க்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம்கள் 
மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்டைத அவர்கள் 
மறந்தி க்கின்றார்கள். அன்  எங்க ைடய ச கம் 
வ வதற்குப் பாைதகள்கூட இ க்கவில்ைல. பாலங்கைள 
உைடத்  எங்க ைடய மக்கைளப் படகு லம் கடல் 
வழியாகச் ெசல் மா  அச்சு த்தினார்கள்; 
வற் த்தினார்கள்; ெசாத் க்கைளப் பறித்ெத த்தார்கள்; 
ைகயி ந்த பணத்ைதப் பறித்ெத த்தார்கள். அேதேபால், 
அவர்கள் அணிந்தி ந்த தங்க நைககைள ம் பலவந்தமாகக் 
கழற்றிவிட்  ெவ ங்ைகேயா  ெவளிேயற்றினார்கள். கடல் 
வழியாக படகு லம் வ கின்றெபா , ஒ  தாய் தன் ைடய 
ைகயில் ைவத்தி ந்த குழந்ைத தவறிக் கட ேல 
வி ந்தைதக்கூட அைரமணி ேநரத் க்குப் பிறகுதான் 
உணர்ந்தாள். அவ்வாறான ன்பங்கைளெயல்லாம் 
அ பவித்த ஒ  ச கத்தின் மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பில் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  மிக ம் நாகாிகமில்லாமல் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற .  

வட மாகாண சைபைய இரண்  வ டங்களாக ஆட்சி 
ெசய்பவர்கள், இந்த வடக்கு ஸ் ம்க ைடய 
கு ேயற்றத்ைதப் ெபா ட்ப த்்தாமல், "பிட் ம் ேதங்காய்ப் 

ம்ேபால ஸ் ம், தமிழ் ச கங்கள் வாழேவண் ம்" என்  

அறிக்ைககைள வி க்கின்ற அரசியல்வாதிகளாகத்தான் 
இ க்கின்றார்கள். உலகெமல்லாம் ெசன்  ேபசுகிறார்கள்; 
பாரா மன்றத்தி ம் மாநா களி ம் இவர்கள் ேபசுகிறார்கள். 
இந்த வட லத்  ஸ் ம் ச கம் தங்க ைடய ெசாந்த 
மண் க்கு கு ேயறச்ெசன்றால், அவர்கைள 

த்தளத்தி ந்  வ கின்றவர்கள்; ெகா ம்பி ந்  
வ கின்றவர்கள் என்  குறிப்பி கிறார்கள். த்தளத்  

ஸ் ம்கள் வந்  கு ேய கிறார்கள் என்  அப்பட்டமான 
ெபாய்ையக்கூறி, அவர்களின் மீள்கு ேயற்றத்ைதத் 
த க்கின்றார்கள். இவ்வா  ெநாந்த ஒ  ச கமாக இன்  
இந்த மக்கள் இ க்கிறார்கள். எந்த அள க்கு என்றால், 
வில்பத் க் காட்ைட அடாத்தாகப் பி த்  வாழ்வதாக 
ெப ம்பான்ைம ச கத்ைதச் ேசர்ந்த "ெபா  பலேசனா" 
ேபான்ற நாசகாரச் சக்திகள் அபாண்டமாகக் கூறி 
இனவாதத்ைதத் ண் யெபா , இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற 
தமிழர் ஒ வ க்குச் ெசாந்தமான ஊடக நி வனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் ெஹ ெகாப்டாிேல அப்பிரேதசத் க்குச் 
ெசன் , எங்ெகங்கு ஸ் ம்கள் வா கின்றார்கள் என்பைதக் 
காட் வதற்காக குறிப்பிட்ட இடங்கைளப் ைகப்படம் 
பி த்தேதா , இந்த நாட் ல் ஸ் ம்கள் காட்ைட 
அழிக்கின்றவர்கள்; குழப்பத்ைத ஏற்ப த் கின்றவர்கள் என்ற 
ெசய்திைய ம் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக ெவளியிட்  வந்தார்கள்.  

அேதேபால, அண்ைமயில் நான் குறித்த 
ெதாைலக்காட்சியில் ேம ம் ஒ  ெசய்திையப் பார்த்ேதன். 
அதாவ , ல்ைலத்தீ  ஸ் ம் ச கம் றிப்  என்ற 
தங்க ைடய ெசாந்த மண் க்கு மீள்கு ேயறச் ெசன்றைத - 
1981ஆம் ஆண்  ல்ைலத்தீவிேல வாழ்ந்த தமிழர்க க்கு 
மட் மல்ல, ஸ் ம்க க்கும் காணிகள் சட்ட ர்வமாக 
வழங்கப்பட்ட ; அந்தக் காணிகளி ந்  அவர்கள் 1990ஆம் 
ஆண்   ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள் – இ பத்ைதந்  
வ டங்க க்குப் பிறகு அவர்கள் தம  ெசாந்தப் பணத்திைனச் 
ெசல  ெசய் , கஷ்டப்பட்  தம  ைககளினால் அந்தக் 
கா கைளத் ப்பர ெசய்  தங்க க்கான இ ப்பிடத்ைத ம் 
கிணற்ைற ம் அைமக்க ற்பட்டெபா , வட மாகாண 
சைபயில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்த உ ப்பினர் ஒ வர் மிக ேமாசமாக நடந் ள்ளார். 
அதாவ , அந்த உ ப்பினர் குறிப்பிட்ட  அந்த ஊடகத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைளக் ெகாண் ெசன்  “அந்த மக்கள் காட்ைடப் 
பி க்கிறார்கள்; த்தளத்  ஸ் ம்கள் வந்  ல்ைலத்தீ  

றிப்பிேல கு ேய கிறார்கள்" என்  ெபாியெதா  
நாடகத்ைத அந்த ஊடகத்தின் லம் ெதாடர்ந்  2-3 
தினங்களாக ஒளிபரப்பச் ெசய்தைத ம் எங்க ைடய 
ச கத்தின் ன்பத்ைதச் ெசால்வதற்கு எந்த ஓர் ஊடகமாவ  

ன்வ வதில்ைலெயன்பைத ம் கவைல டன் 
ெதாிவிக்கின்ேறன். அதனால் இைறவனிடத்திேல நான் இந்த 
விடயத்திைனச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

ஓாிலட்சம் ஸ் ம்கைளத் ரத்திய பிரபாகரன் இன்  
இல்லாதெபா ம், தங்களிடமி க்கின்ற ஊடக பலத்ைதப் 
பயன்ப த்தி அந்த ஸ் ம்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்ைத 
இல்லாமலாக்குவதற்கான சதிைய அந்த ஊடகத் க்குச் 
ெசாந்தமானவர் ெசய் வ கின்றார்.  இன்  இந்த மக்கள் 
எங்கு ேபாய்க் கு ேய கின்றார்கேளா, அங்ெகல்லாம் ெசன்  
அந்த மக்கைள, “காட்ைட அழிக்கின்றவர்கள்;  த்தளத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள்” என்  அப்பட்டமான ெபாய்ையச் ெசால்  
இந்த ஸ் ம்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்ைதத் த க்கின்ற 
அநியாயத்ைதச் ெசய்கின்றார்.   
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சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
நியமனம் ெபற்றெபா  ஒ  சி பான்ைமச் ச கப் பிரதிநிதி 
என்ற வைகயிேல, அேத ெமாழிையப் ேபசுகின்றவன் என்ற 
வைகயிேல, நான் அவைரப் பாராட் ேனன்; வாழ்த் க்கைளச் 
ெசான்ேனன்; சந்ேதாசப்பட்ேடன். சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 
இன்  எவ்வள  அ பவ ள்ள ஓர் அரசியல்வாதி! அவர் 
இன்  இந்தப் ெபாறி ைறையப் பற்றி ெஜனீவாவிற்குப் 
ேபாய்ப் ேபசுகிறார். ெவளிநாட் ப் பிரதிநிதிகேளா ம் 
இந்தியப் பிரதிநிதிகேளா ம் ேபசுகிறார். ஆனால், இந்த 
ஓாிலட்சம் ஸ் ம்கைள ம் அன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பி ைடய அரசியல் சக்தியாக, அரசியல் பலமாக 
வி தைலப் கள் இ ந்தேபா தான் விரட் னார்கள். 
காத்தான்கு யிேல ஸ் ம்கள் ெதா ெகாண் ந்தேபா  
சுட் க்ெகான்றார்கள்.  ஏறா ாில் ஹஜ் கடைம த் விட்  
வந்தவர்கைளச் சுட் க்ெகான்  எங்ேக ைதத்தார்கள் என்  
ெதாியாமல் இன் ம் கப் க்கைள நாங்கள் ேத  
அைலகின்ேறாம். 1992ஆம் ஆண்  ெபாலன ைவயிேல 
அழிஞ்சிப்ெபாத்தாைன என்ற பிரேதசத்தில் அப்பாவி 

ஸ் ம்கள் 200 ேபர் வைரயில் தாய்மார், பச்சிளங் 
குழந்ைதகள் என வய  ேவ பா ன்றிக் ெகால்லப்பட்டார்கள். 
2 வய க் குழந்ைதகைளக்கூட, கத்தியினால் ெவட் க் ெகாைல 
ெசய்  அதிேல அவர்கள் சந்ேதாசத்ைதக் கண்டார்கள்.  

ஆனால், இந்த நாட் ேல இன்றி க்கின்ற ஸ் ம் 
அரசியல் தைலவர்களாக இ ந்தா ம் சாி, ன்னாள் தைலவர் 
மர்ஹூம் அஷ்ரஃப் அவர்களாக இ ந்தா ம் சாி, தமிழ் 
மக்க க்கு ஒ  நிைலயான தீர்  கிைடப்பைத, தமிழ் மக்கள் 
சந்ேதாசமாக வாழ்வைத, நிம்மதியாக வாழ்வைத, 
அவர்க ைடய ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசன்  
கு ேய வைத, அவர்க க்கான வசதிகைளச் ெசய்  
ெகா ப்பைத எந்தெவா  கட்டத்தி ம் த க்கவில்ைல. 
நாங்கள் த க்க ம் மாட்ேடாம்.  அவர்க க்கு உதவி 
ெசய்தி க்கிேறாம். எதிர்காலத்தி ம் இன்ஷா அல்லாஹ்! 
நாங்கள் உதவி ெசய்ேவாம். ஆனால், நா  ேகட் ப் ேபாரா ய 
நீங்கள், இன்  இந்தச் சர்வேதசப் ெபாறி ைறையப் பற்றிப் 
ேபசுகின்ற நீங்கள், உங்க ைடய மண்ணிேல ஒேர 
ெமாழிையப் ேபசி உங்கேளா  சேகாதரர்களாக ஒற் ைமயாக 
வாழ்ந்த, வட லத்தி ந்  இடம்ெபயர்ந்த ஓாிலட்சம் 

ஸ் ம்க ைடய கு ேயற்றத்திற்காக எந்த ஒ  
நடவ க்ைகைய ம் ஏன் எ க்கவில்ைல? உதவிதான் 
ெசய்யவில்ைல என்றா ம் உங்க க்ெகா  
கடைமயி க்கிற . இந்த ஓாிலட்சம் ஸ் ம்க க்கான 
காணிையக் கண் பி த்  அந்தக் காணியில்ைல என்றால் 
இன்ெனா  காணிையக் ெகா த்  அல்ல  அவர்கள  
காணியிேல ேவ  யாராவ  கு யி ந்தால் அைதப் 
ெபற் க்ெகா த்  அவர்கைளக் கு ேயற்றேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ க்கின்ற சம்பந்தன் 
ஐயா க்கும் அவேரா க்கின்ற 15 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கும் தலைமச்சராக இ க்கின்ற 
விக்கிேனஸ்வரன் அவர்க க்கும் அவேரா க்கின்ற தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கும் 
இ க்கின்ற .  

ெபாிய தைலவர்கெளல்லாம் ேநர்ைமயாகப் 
ேபசுகின்றெபா , அங்கி க்கின்ற மாகாண சைபயின் சிறிய 
உ ப்பினர்கைள ம் இனவாதம் ேபசும் சில பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள ம் அவர்களிடமி க்கின்ற ஊடக 
வளங்கைள ம் ெவளிநாட் ப் பலத்ைத ம் பயன்ப த்தி, 
" ஸ் ம்கள் காட்ைடப் பி க்கின்றார்கள்; காட்ைட 
அழிக்கின்றார்கள்; வில்பத்ைதப் பி க்கின்றார்கள்; 
சன்னாைரப் பி க்கிறார்கள்; ல்ைலத்தீ  றிப்ைபப் 

பி க்கின்றார்கள்" என்ெறல்லாம் ெவளிக்காட் , இந்தச் 
ச தாயத்ைத ஒ  ேக ெகட்ட ச கமாக, ஒ  பிைழயான 
ச கமாகக் காட் ம்வைகயில் அப்பட்டமான உண்ைமயற்ற 
ெசய்திகைள ெவளியி கிறார்கள். இந்த நாட் ேல  

த்தளத்திேலா, ெகா ம்பிேலா இ க்கின்ற ஒ  ச கம் 
வாழ யாமல் ந ேராட் ல் நிற்ப ேபால ம் அங்கு வந்  
கா  பி த்  வட லத்ைத ஆக்கிரமிக்க வந்த ச கம் ேபால ம் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் மாகாண சைப மற் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ெசால்கின்றார்கள். 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மாகாண சைப உ ப்பினர் ரவிகரன் 
என்பவர் மிக ேமாசமாகப் ேபசியி க்கின்றார். அதில் 
என்ைன ம் சம்பந்தப்ப த்தி, ஸ் ம்கள் றிப்ைபப் ேபாய் 
அடாத்தாகப் பி த்ததாகப் ேபசியி க்கிறார். றிப்  அந்த 
மக்கள் வாழ்ந்த மி. கள்தான் அவர்கைள அங்கி ந்  

ரத்தினார்கள்.  அவர்கள் வி ம்பி ெவளிேயறவில்ைல. அந்த 
மண்ைணவிட்  ெவளிேய கின்றேபா  அ  

லம்பியப தான் வந்தார்கள். அவர்க ைடய 
ெசாத் க்கைளக் ெகாண் வர விடவில்ைல. மீண் ம் 2,700 

ஸ் ம் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் ல்ைலத்தீவிற்கு 
மீள்கு ேயற்றத்திற்காகப் ேபானார்கள். அவர்களில் 700 

ஸ் ம் கு ம்பங்கேள இன்  அங்கு வாழ்கின்றனர். 2000 
ஸ் ம் கு ம்பங்கள் தி ம்பி வந் விட்டனர். ஏன்? இ க்க 

இடமில்ைல. 10 கிராம ேசவகர் பிாி களிேல வாழ்ந்தவர்கள்! 
த்த காலத்திேல அங்கு ெவவ்ேவ  மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 

மக்கள் களால் கு ேயற்றப்பட்டார்கள். இன்  
இ ப்பதற்கு இடமில்லாமல் இவர்கள்  க்கின்றார்கள்.  

கடந்த காலத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் 900 ஏக்கர் 
காணிைய பிரதான திைய அண் ய பகுதிகளில் 
ஒ க்கிக்ெகா த்  அவர்கைளக் கு ேயற்ற நடவ க்ைக 
எ த்தெபா , அங்கி க்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
அரசியல்வாதிக ைடய அ வ கள் வந் , காணிகைளத் 

ப்பர  ெசய்வதற்காக எ த் ச்ெசன்ற இயந்திரங்க க்கு 
ன்னால் ப த் க்ெகாண் , " த்தளத்  ஸ் ம்கள் இங்கு 

வந்  கு ேய கிறார்கள்" என்  அப்பட்டமான, 
உண்ைமயற்ற ெசய்திகைளத் தங்க க்குச் சார்பான 
ஊடகத்ைதப் பயன்ப த்தி உலகெமல்லாம் பரப்பினார்கள். 
அந்தேவைளயில் வாய் ேபச யாத, யா ம் ேகட்பதற்ேகா 
பார்ப்பதற்ேகா நாதியற்ற ச கம் ேபான்  அவர்கள் 
இ ந்தார்கள். இன்  அந்த 2,000 கு ம்பங்க ம் ஆலங்குடா 
மற் ம் இதர காம்களிேல பசி- பட் னிேயா  

ன்பங்க டன் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றன.  

கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ன்ேபா  ல்ைலத்தீ  
ஸ் ம்க ைடய வாக்குப் பதிைவ நாங்கள் பார்த்ேதாம். 

அங்கு 1,000 வாக்குகள்கூட இ க்கவில்ைல. அவர்க ைடய 
ெபயர்கள் வாக்காளர் இடாப்பி ந்  நீக்கப்பட் ந்தன. 
அவர்க ைடய வாக்காளர் பதி கள் த்தளத்தி ம் இல்ைல; 

ல்ைலத்தீவி ம் இல்ைல; எங்கும் இல்ைல. அப்ப ப்பட்ட 
ஒ  ச கமாக அவர்கள் மாறியி க்கின்றார்கள். எதிர்க்கட்சித் 
தைலவராக இ க்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
தைலவரான சம்பந்தன் ஐயா அவர்கைளப் பார்த்  நான்  
கூ கின்ேறன். உங்க ைடய கூட்டைமப்பில் 16 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ க்கின்றார்கள். நீங்கள் இந்த 
நாட் ேல எதிர்பார்க்கின்ற ஒ  தீர்ைவ - ெபாறி ைறைய 
இந்தப் பாரா மன்றம் அங்கீகாிக்குெமன்ேறா அல்ல  நீங்கள் 
வி ம் வைத இந்த அரசு த ம் என்ேறா நிைனப்பீர்களாக 
இ ந்தால், பாதிக்கப்பட்ட அந்தச் ச கத் க்கும் உத வ  
உங்கள  கடைமெயன்பைத  நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මහතාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
 අනතුරුව ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 

මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI 
WIJERATHNA left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நான் இந்த இடத்திேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 

மாைவ. ேசனாதிராஜா அவர்களிட ம் எதிர்க்கட்சித் 
தைலவரான சம்பந்தன் ஐயா அவர்களிட ம் வடமாகாண 

தலைமச்சர் விக்ேனஸ்வரன் ஐயா அவர்களிட ம் 
ேவண் க்ெகாள்வ  என்னெவனில், நீங்கள் 
எைதெயைதெயல்லாம் ேகட்க ேவண் ேமா, ேக ங்கள்! 
அைதப்பற்றி நாங்கள் அலட் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால், 
வி தைலப் களால் ெசாந்த மண்ணி ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்ட வட லத்  ஸ் ம்க ைடய 
காணிகைளக் கண் பி த் , அவர்க ைடய காணிகளில் 
ேவ யாராவ  கு யி ந்தால், அதற்கு மாற் க் காணிகைள 
இனங்கண் , அதில் அவர்க க்கு கைளக் 
கட் க்ெகா த் , அவர்கைள வாழச் ெசய் ங்கள் 
என்பைதத்தான்.  

இந்த ஸ் ம்க க்கு  வ னியாவிேல 2,000 கைள 
இந்திய அரசு ெகா த்த  என்பதற்காக, தமிழ்த்  ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் எனக்ெகதிராக 
வ னியாவிேல பல ஆர்ப்பாட்டங்கைளச் ெசய்தார்கள்; என  
ெகா ம்பாவிைய எாித்தார்கள். வட மாகாணத்தி ள்ள 
மன்னார் மாவட்டத்தில் எ க்கலம்பிட்  என்ப  ஐந்  கிராம 
ேசைவ பிாி கைள உள்ளடக்கிய ஸ் ம்கள் அதிகமாக 
வா கின்ற ஒ  கிராமம். இந்திய அரசு 250 கைள 
எ க்கலம்பிட்  ஸ் ம்க க்கு ெகா த்த  என்பதற்காக, 
மன்னார் கச்ேசாிக்கு ன்பாக எல்ேலாைர ம் அைழத் வந்  
ஆர்ப்பாட்டம் ெசய் ம் உண்ணாவிரதம் இ ந் ம் 

ஸ் ம்க க்கு அநியாயம் ெசய்தார்கள். உண்ைமயிேல, 
நீங்கள் மனச்சாட்சி உள்ளவர்களாக இ ந்தால், ேநர்ைம ம் 
மனிதாபிமான ம் உள்ளவர்களாக இ ந்தால், பிரபாகரன் 

ெசய்தைத நீங்கள் அங்கீகாிக்க யா . பிரபாகரன் 
ெசய்தைதத் ைதாியமாக எதிர்த் ப் ேபசுவதற்கு அன்   
உங்க க்குச் சக்தி இ க்கவில்ைல. அன் தான் 
ேபச யவில்ைல என்றா ம் இன் , பிரபாகரன் 
இல்லாதெபா ம்கூட, அைதப் பற்றிப் ேபச யாத 
தைலவர்களாகேவ நீங்கள் இ க்கின்றீர்கள். எனேவ, இன்  
எங்க ைடய ச கம் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள 
நான் இந்த உயர் சைபயிேல மிக ேவதைனேயா  
ெசால்கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைலயிேல எங்க க்குக் காணிப் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற ; மட்டக்களப் , ெபாத் வில், அம்பாைற ஆகிய 
இடங்களி ம் இ க்கின்ற . இவ்வா  எத்தைனேயா 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இன்  வடக்கிேல 
எத்தைனேயா ஸ் ம் கிராமங்கள் ேவ  கிராமங்களாக 
மாறியி க்கின்றன. ஆனா ம், அந்த மக்கைளப் பலவந்தமாக 
ெவளிேயற் ம்ப  நாங்கள் ெசால்லவில்ைல. அவர்க க்கு 
மாற் க் காணிகைளக் ெகா த் , எம  ச கத்ைதச் ெசாந்த 
மண்ணிேல கு ேயற் ங்கள் என் தான் ெசால்கின்ேறாம். 
இ வைர நாங்கள் சர்வேதசத்திடம் ெசன்  எங்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளச் ெசால்லவில்ைல. மாறாக, ஜனாதிபதி, 
பிரதம அைமச்சர், பாரா மன்றம் மற் ம் உள்நாட் ள்ள 
தமிழ் தைலைமகேளா தான் ேபசியி க்கின்ேறாம். 
என்றா ம், எங்க க்கு நியாயம் கிைடப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல.  

இன்  ஸ் ம்கள் கு ேயறச் ெசல்வைத, மிக ேமாசமான 
ைறயில் திட்டமிட் ச் சதிெசய் , அைதச் சட்டவிேராதக் 

கு ேயற்றமாக - ேவ  மாவட்ட ஸ் ம்கள் அங்கு வந்  
கு ேய வதாக - வட லத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற வட மாகாண, 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் சித்தாிக்கின்றார்கள். அதைன 
நீங்கள் உடன யாக நி த்தேவண் ம். உண்ைமயிேல, 
நீங்கள் நியாய ள்ளவர்களாக இ ந்தால், ஓர் இனத்தின் 
வி தைலக்காகப் ேபசுகின்றவர்களாக இ ந்தால், 
உங்க ைடய ெமாழிையப் ேபசுகின்ற சேகாதர இனமான 

ஸ் ம் ச கத்ைத அவர்க ைடய ெசாந்த மண்ணிேல 
வா வதற்கு நீங்கள் அ மதிக்க ேவண் ெமன நான் இந்த 
உயர் சைபயிேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல வி தைலப் க ைடய 
அட்டகாசத்தினால் எங்க ைடய ச கம் அ பவித்த 

ன்பங்கள் ஏராளம். அவற்றில் சிலவற்ைற நான் இங்கு 
ெசால்லலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். அன்  ஈவிரக்கமற்ற 

ைறயிேல எத்தைனேயா ஸ் ம்கைள தமிழீழ வி தைலப் 
கள் ெகாைல ெசய்தார்கள். வட மாகாணத்திேல 200க்கும் 

ேமற்பட்ட ஸ் ம்கள் தமிழீழ வி தைலப் களினால் 
கடத்திச் ெசல்லப்பட் , ஈவிரக்கமற்ற ைறயிேல 
ெகாைலெசய்யப்பட்டார்கள். 1990ஆம் ஆண்  வட 
மாகாணத்திேல ற் க்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம் கிராமங்களில் 
வசித்த சகல மக்கைள ம் எல்.ாீ.ாீ.ஈ. ரத்திய . நாங்கள் வட 
மாகாணத்திேல பல தைல ைறகளாக வாழ்ந்த ச கம். இன்  
பல்லாயிரக்கணக்கான ஸ் ம்கள் நாட் ன் த்தளம், 
கு நாகல், அ ராத ரம், ெபாலன்ன ைவ ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் ன்பங்கேளா  பல திைசகளி ம் 
சிதறிவா கின்றார்கள்.  

1992ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் மாதம் ெபாலன்ன ைவ 
மாவட்டத்தின் அக்பர் ரம், அகமட் ரம், பள்ளியெகாடல்ல, 
பங்குராைன ஆகிய கிராமங்களில் இரேவா ரவாகச் சுமார் 

1099 1100 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 22  

200 ஸ் ம்கைள ஈவிரக்கமின்றி ெவட் க்குதறிக் ெகாைல 
ெசய்தார்கள் இந்த தமிழீழ வி தைலப் கள். அேதேபால, 
1987ஆம் ஆண்  சம்பர் மாதம் ஓட்டமாவ யிேல 26 

ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். 1987ஆம் ஆண்  
நவம்பர் மாதம் காைரதீவிேல 41 ஸ் ம்கைளக் 
ெகாைலெசய்தார்கள். 1987 ஏப்ரல் மாதம் கிண்ணியாவிேல 35 

ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். 1987 ஒக்ேராபர் மாதம் 
ாிேல 52 ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். 1989ஆம் 

ஆண்  ஏப்ரல் மாதம் சம்மாந் ைறப் பள்ளிவாச ல் 21 
ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். அேதேபால், 2002ஆம் 

ஆண்  ஜுைல மாதம் வாைழச்ேசைனயிேல 67 
ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். 1987ஆம் ஆண்  
சம்பர் மாதம் காத்தான்கு யிேல 67 ஸ் ம்கைளக் ெகாைல 

ெசய்தார்கள். 1990ஆம் ஆண்  ஜுைல மாதம் 
காத்தான்கு யிேல 168 ஸ் ம்கள் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள். 1990ஆம் ஆண்  ஓகஸ்ட் மாதம் 
காத்தான்கு  பள்ளிவாச ல் மதக் கடைமகளில் 
ஈ பட் க்ெகாண் ந்தெபா  - 'ஸுஜூ ' நிைலயில் 
இ க்கும்ெபா  - 147 ஸ் ம்கள் அநியாயமாகச் 
சுட் க்ெகால்லப்பட்டார்கள். அேதேபால், 1990ஆம் ஆண்  
ஜுைல மாதம் அக்கைரப்பற்றிேல 58 ஸ் ம்கைளக் ெகாைல 
ெசய்தார்கள். அேதேபால் காத்தான்கு ப் பள்ளிவாச ேல 
1990 ஜுைலயில் 14 ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள்.  
ஆ ம்நகர் என்ற கிராமத்திேல 1990 ஓகஸ்ட் மாதம் 19 

ஸ் ம்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள். அேதேபால் 1990 
ஓகஸ்ட் மாதத்திேல ஏறா ாில் 126 ஸ் ம்கைள ம் 
அம்பிளாந் ைறயில் 53 ஸ் ம்கைள ம் ெகாைல 
ெசய்தார்கள். 1990 ேம மாதத்தில் அட்டாைளச்ேசைனயிேல 15 

ஸ் ம்கைள ம் 1992 ெசப்ெடம்பாிேல சாய்ந்தம தில் 23 
ஸ் ம்கைள ம் ெகாைல ெசய்தார்கள். 1992 ஒக்ேராபாிேல 

பள்ளித்திடல், அக்பர் ரம் ேபான்ற கிராமங்களில் 37 
ஸ் ம்கைளக்  ெகாைல ெசய்தார்கள். 1990 ஜூனிேல 

கல் ைன, அக்கைரப்பற் , ெபாத் வில் ஆகிய இடங்களில் 
200 ஸ் ம்கைள ம் 1990 ஓகஸ்ட் மாதத்திேல 
அம்பாைறயில் 33 ஸ் ம்கைள ம் ெகாைல ெசய்தார்கள். 
1991 ஜூனில் ெபாத் வி ேல 30 ஸ் ம்கைள ம் 1992 
ஏப்பிர ல் அழிஞ்சிப்ெபாத்தாைனயிேல 147 

ஸ் ம்கைள ம் ெகாைல ெசய்தார்கள். இவ்வாெறல்லாம் 
அநியாயத்ைதச் ெசய்த  மாத்திரமல்ல, இன் ம் என்ெனன்ன 
ெசய்ேவண் ேமா அத்தைன அநியாயங்கைள ம் ெசய் , 
வசதி வாய்ப் கேளா ம் கல்வி கற் ப் பதவிகேளா ம் வாழ்ந்த 
அந்தச் ச கத்ைதச் சீரழித் ள்ளார்கள். அந்தச் ச கத்தில் 
ைவத்தியர்கள் எத்தைனேயா ேபர் இ ந்தார்கள். அவ்வா  
ெசாந்தப் மியிேல உைழத்  வாழ்ந்த ச கத்ைத 25 
வ டங்களாக ைவத்தியர்கைள ம் எஞ்சினியர்கைள ம் 
கல்விமான்கைள ம் உ வாக்க யாத ச கமாக ம் 
ைகேயந்திப் பிச்ைசெய க்கின்ற ச கமாக ம் அன்  இந்த 
வி தைலப் கள் ஆக்கினார்கள்.   

அன்  அகதிகளாகச் 'ெசாப்பிங்' ைப டன் 
ெவளிேயற்றப்பட்ட ஓாிலட்சம் ஸ் ம்களிேல ஒ வனாக, 18 
வய  வா பனாகச் ெசன்ற நான், 2009இேல 3 இலட்சம் 
தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் ஓ வந்தெபா , னர்வாழ் , 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக இ ந்ேதன். த ல் அகதியாக 
வந்த நான், அைமச்சராகச் ெசன்  எந்தப் பாகுபா மில்லாமல் 
அந்தச் ச கத்ைத ஓமந்ைதயிேல வரேவற் , 'ெமனிக் பாம்'இல் 
அவர்கைளத் தற்கா கமாகக் கு ேயற்றி அவர்க க்கான 
உண  வசதிகைள ம் சுகாதார, கல்வி மற் ம் ஏைனய 
வசதிகைள ம் ெசய் ெகா த்ேதன். அன்றி ந்த ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ, அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ, அன்றி ந்த 
பா காப் ச் ெசயலாளர் ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷ, இரா வத் 

தளபதி சரத் ெபான்ேசகா மற் ம் ஏைனய இரா வம், 
கடற்பைட, ெபா ஸ் எல்ேலா ைடய ரண ஒத் ைழப்ைபப் 
ெபற் , வி தைலப் கள் ைதத்  ைவத்தி ந்த 
மிதிெவ கைளக் கண் பி த்  அகற்றி, 6 மாதங்க க்குள்ேள 
அந்த மக்க க்குக் ெகாட் ல்கள் அைமத் க் ெகா த் , 
25,000 பாய் பணத்ைத ம் உடேன வழங்கி, அவர்க க்கு 
அங்கு இ ப்பதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய் , 
வாழ்வாதாரத்திற்கான water pump ேபான்ற உதவிகைளச் 
ெசய்ேதன். அேதேபால, அவர்க க்குத் ேதைவயான தண்ணீர், 
மின்சாரம் ேபான்றவற்ைறப் ெபற் க்ெகா த்ேதன். 
பாடசாைல, ைவத்தியசாைல, குளங்கள் 
என்பவற்ைறெயல்லாம் னரைமத் க் ெகா த்ேதன். 
இவற்ைறெயல்லாம் அந்த அரசிேல அைமச்சராக 
இ ந்தெபா   அரசின  ஒத் ைழப்ேபா  
ெசய் ெகா த்ேதன். எந்தப் பாகுபாட்ைட ம் நான் 
காட்டவில்ைல. ஒ  ஸ் ம் கு ம்பத்ைதக்கூட அன்  நான் 
கு ேயற்றவில்ைல. அேதேபால, ெதன்னிலங்ைகயிேல 
அகதிகளாக இ ந்த ஒ  சிங்கள கு ம்பத்ைதக்கூட அன்ைறய 
அரசாங்கம் கு ேயற்றவில்ைல. காரணம், ன்  இலட்சம் 
தமிழர்கைள ம் கு ேயற்றிய பிறகுதான் 25 வ டங்க க்கு 
ேமலாக அகதிகளாக இ க்கின்ற ஸ் ம்கைள ம் 
சிங்களவர்கைள ம் கு ேயற் வெதன்ப  அரசாங்கத்தின் 
தீர்மானமாக இ ந்த .  

ன்  இலட்சம் தமிழர்களின் கு ேயற்றம் வைட ம் 
ேநரத்தில் அந்த அைமச்சி ந்  நான் அகற்றப்பட்ேடன். 
நாங்கள் திட்டமிட்  அந்த ன்  இலட்சம் மக்கைள ம் 
கு ேயற்ற வழிெசய்தைதப்ேபால, அதன் பிறகு ெபா ப்ேபற்ற 

திய அைமச்சர்கள் ெசய்யவில்ைல என்பைத நான் 
ேவதைனேயா  ெசால்கின்ேறன். அவர்க ைடய காணிகளில் 
ெசன்றி ப்பதற்கு ஒ  ெகாட் ைலேயா, ஒ  
மலசலகூடத்ைதேயாகூட அைமத் க் ெகா க்கவில்ைல. ஏன், 
சிங்களவர்க க்கும் ெகா க்கவில்ைல. மாயின் 
ெசால்லட் ம்! சவால் வி க்கின்ேறன். தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த 16 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். த்தளத்திேல வாழ்ந்த சுமார் 24,000 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த ஓாிலட்சம் வட லத்  ஸ் ம்கள் 
தங்க க்கு இந்த ration உம் அகதி வாழ் ம் ேவண்டாம் 
என் ம் தங்க க்கு 'அகதி' என்ற ெபயர் ேவண்டாம் என் ம் 
தாங்கள் ெசாந்த மண் க்குப் ேபாவதாக ம் கூறிக்ெகாண்  
அரசு ெகா த்த அத்தைன வசதிகைள ம் ஒ க்கித்தள்ளிவிட்  
ெசாந்த ஊாிேல மீள்கு ேயற வந்தார்கள். 100 கிராமங்களிேல 
தங்க ைடய ெபயர்கைள வாக்காளர்களாகப் பதி  
ெசய் ெகாண்டார்கள். என்ன நடந்த ? அங்குள்ள 
அதிகாாிக ம் அன்றி ந்த அைமச்ச ம் அங்கி ந்த தமிழ் 
அரசியல் தைலைமக ம் ஒ சில மதவாதிக ம் இந்த 
மக்கைள மாற் க்கண்ணால் பார்த்தார்கள். தமிழ் மக்க க்கு 
நான் ெபற் க்ெகா த்த 25,000 பாய் ெகா ப்பனைவ இந்த 

ஸ் ம்க க்ேகா, சிங்களவர்க க்ேகா அவர்கள் 
ெகா க்கவில்ைல. நாங்கள் தமிழ் மக்க க்கு ெகாட் ல்கைளக் 
ெகா த்ேதாம். ஆனால், இந்த மக்க க்கு 
ெகா க்கப்படவில்ைல. அன்  நான் அைமச்சராக 
இ ந்தெபா  வாழ்வாதார வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா த்ேதன். அந்த வசதிகள் இந்த மக்க க்குக் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. எைத ம் ெசய்யவில்ைல! அவ்வாறாக 

ன்பப்பட்ட, யரப்பட்ட, கஷ்டப்பட்ட, ேவதைனப்பட்ட 
இந்தச் ச கம் தங்க க்கு நியாயம் கிைடக்காதாெவன்  
ேகட்கின்ற .  

ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்மீ  ரண 
நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அவ ைடய 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆட்சிக்கு வழிவகுத்தவர்களிேல நாங்க ம் 
க்கியமானவர்கள். அேதேபால, ரணில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்கள் பிரதமராக இந்த ஆட்சியில் அமர்வதற்கும் 
எங்க ைடய கட்சி ம் நாங்க ம் ரண பங்களிப்ைபச் 
ெசய்தி க்கின்ேறாம். இந்த அரசிேல நாங்கள் பங்காளியாக 
இ க்கின்ேறாம். நீங்கள் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பி ைடய ேகாாிக்ைககைள மிக ேவகமாக 
நிைறேவற் கின்றீர்கள். அைத நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம்.  
அேதேபால், ஓாிலட்சம் ஸ் ம்கள் உண்பதற்கு 
வசதியில்லாமல், தங்குவதற்கு வழியில்லாமல் அகதிகளாக 
ந த்ெத விேல நிற்கின்றார்கள். அந்த மண்ைணச் ேசா்ந்த 
பல்லாயிரக்கணக்கான சிங்கள மக்கள் ெசாந்த ஊ க்குப் ேபாக 

யாமல் இ க்கின்றார்கள். ேபானவர்க ம் 
தி ம்பிவிட்டார்கள். ஏற்ெகனேவ கு ேய வதற்காகச் ெசன்ற 
24,000 ஸ் ம் கு ம்பங்களில் இன்  7,000 
கு ம்பங்கள்தான் அங்கு வாழ்கின்றனர். அவர்க ம் 
கஷ்டத் க்கு மத்தியிேலதான் வாழ்கின்றார்கள். எஞ்சிய சுமார் 
17,000 கு ம்பங்க ம் மீண் ம் த்தளம் கு நாகல், 
அ ராத ரம் ேபான்ற அகதி காம்கைள நா  
வந் விட்டார்கள். ஏன் தி ம்பி வந்தார்கள்? அங்கு இ க்க 
வி கிறார்களில்ைல; தங்குவதற்கு ெகாட் ல்கள் 
ெகா க்கிறார்களில்ைல; உதவி ெசய்கிறார்களில்ைல. ெசாந்த 
மண் க்குப் ேபானால் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பி ைடய 
சில பாரா மன்ற, மாகாண சைப உ ப்பினர்கள், த்தளத்  

ஸ் ம்கள் வந்  காணிகைளப் பி க்கிறார்கெளன்  
அப்பட்டமாக ெபாய் ெசால்கிறார்கள்; அவர்கைள 
ஆத்திரப்ப த் கிறார்கள்; ேவதைனப்ப த் கிறார்கள். 
அதனால் அந்த மக்கள் மீண் ம் தி ம்பி வ கிறார்கள். இங்கு 
வந்தால் கல்வி வசதிகள் இல்ைல! ப ப்பதற்கு கட் ட வசதிகள் 
இல்ைல;  இ க்க வசதிகள் இல்ைல. மைழ வந்தால் ங்க 

யவில்ைல. இந்த மக்கைளப் பார்ப்பதற்கு யா ம் இல்ைல. 
ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் கடந்த 10 
மாதங்களாக அைமச்சராக இ க்கின்றார். இரண்  ைற 
அவ ைடய அைமச்சுக்குப் ேபாய், எைதயாவ  இந்தச் 
ச கத் க்குச் ெசய் ங்கெளன்  ேகட்ேடன். ஒ  
மலசலகூடத்ைதக்கூட அந்த மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா க் 
கவில்ைல என்பைத இந்த உயர் சைபயிேல நான் 
ேவதைனேயா  ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த அரசுமீ  எங்க க்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . 
ஸ் ம்கைள மட் மல்ல, சிங்கள மக்கைள ம் 

கு ேயற் ங்கள்! அேதேபால, க க்குப் பயந் வந்த தமிழ் 
மக்கைள ம் கு ேயற் ங்கள்! 25 - 30 வ டங்களாக நீண்ட 
காலம் அகதிகளாக இ ந்தவர்கைள ம் கு ேயற் ங்கள்! 
2007ஆம் ஆண் க்குப் பின்னரான விடயங்கைளத்தான் 
அவர்கள் இந்த ெபாறி ைறயிேல உள்ளடக்கியி க்கிறார்கள். 
நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன  ேபான்  அதற்கு ன்னர் நடந்த 
ெகாைலகள், அழி கள், இழப் க்கள், அநியாயங்கள் எ ம் 
அதில் உள்ளடக்கப்படப்ேபாவதில்ைல. அ பற்றிப் 
ேபசப்படப்ேபாவ மில்ைல. அைவ எவற் க்கும் தீர்  
கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல. எனேவ, 1985ஆம் ஆண் ந்  
நடந்த அநியாயங்கள், அவர்கள் பட்ட ன்பங்கள், 
ேவதைனகள் மற் ம் அவர்க க்ேகற்பட்ட அழி கள்  
எல்லாவற்ைற ம் கணக்ெக த்  உண்ைமயான - 
ேநர்ைமயான தீர்ெவான்  எட்டப்ப வதற்கு இந்த 
ெபாறி ைற வழிவைக ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, now wind up please.    

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Please give me one more minute.  

தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்றக் கு த் 
தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ மான சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்க ம் இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் இதற்கு வழிெசய்யேவண் ம் என் ம் 
ஏைனய சி பான்ைமக் கட்சிகள், சி கட்சிகள் உட்பட 
எல்ேலா ம் இதற்கு உதவி ெசய்யேவண் ம் என் ம் இந்த 
உயர் சைபயிேல அன்பாகக் ேகட் , இந்த நாட் ேல 
வா கின்ற தமிழ் ேபசும் ச கத் க்கு நிரந்தரமான நல்லெதா  
தீர் க்கு - இன் ெமா  ச கத்ைத அழி க்குட்ப த் கின்ற, 
அ ைமப்ப த் கின்ற தீர்வாக இல்லாமல், எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  தீர் க்கு - எங்க ைடய 
கட்சியான அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் ரண 
ஒத் ைழப்ைப வழங்கும் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள் கின்ேறன். 

1985ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர ஸ் ம்க க்கு 
நடந்த அநியாயங்கைள ம் ன்பங்கைள ம் உள்ளடக்கிய 
இந்த ஆவணத்ைத நான் இங்கு table* பண் கின்ேறன்; 
இதைன ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க்ெகாள் மா  ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினாிடம் பணிவாக 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.41] 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 

ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට භාජන වන අද දවෙසේ ඉතා වටිනා අදහස් 
සහ ඒ පිළිබඳ ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් වුණා. ෙකොෙහොම 
වුණත් මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව සම්මත ෙවන්නට ෙහේතු වුෙණ් 
අවුරුදු 30කට අධික කාලයක් ෙම් රට ෙපළුව ඒ තස්තවාදය 
අවසන් කිරීමත් සමඟයි. තස්තවාදය අවසන් කිරීමත් සමඟ ඒ 
තස්තවාදය අවසන් කිරීමට ෙවෙහස මහන්සි වුණු                       
ශී ලංකා යුද හමුදාෙවන් ඒ අවධිෙය් සිදු වුණා යැයි සැලෙකන 
මානව හිමිකම් කඩවීම්, යුද අපරාධ, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර 
මානුෂික නීති කඩවීම් පිළිබඳව නිසි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුෙණ් 
නැහැ කියන ෙචෝදනාව මත ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 
දිගින් දිගටම අපට ෙචෝදනා කළා. එහි අවසාන පතිඵලය විධියට 
30වැනි සැසිවාරෙය්දී ෙයෝජනාවක් සම්මත වුණා. අද පවත්වන 
විවාදෙය්දී ඒ පිළිබඳ වූ වැදගත් කරුණු කාරණා රාශියක් අපට 
අහන්නට ලැබුණා. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් රෙට් සාමය, ඒ වාෙග්ම 
නිදහස නැවත ආරම්භ වුෙණ් ඒ තස්තවාදය අවසන් වුණාට 
පසුවයි. ඒ තස්තවාදෙය් අඳුරු, බියකරු ෙසවනැලි තවමත් අෙප් 
ජනතාවෙග් සිත් සතන් තුළින් වියැකිලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් වටිනා ජීවිත දහස් ගණනක් නැති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙද්පළ විශාල පමාණයක් විනාශයට පත් වුණා. ඒ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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වාෙග්ම ජාතීන් අතර සිත් බිඳවීම්, ජාතික සමඟිය පලුදුවීම් වාෙග් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. ෙම්වා නැවත සකස් කරෙගන රටක් 
විධියට ඉස්සරහට යන්නට නම් ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු විය යුතු ෙවනවා. 

අපට මතකයි අෙප් රෙට් ශී ලංකා මහ බැංකුවට ෙබෝම්බ ගහලා 
කළ විනාශෙය්දී ජීවිත එකසිය ගණනක් බිලි ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙතල් සංකීර්ණයට ගැහුවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ශී දළදා මාළිගාව,  ජය ශී මහා ෙබෝධිය වාෙග් ආගමික 
සිද්ධස්ථානවලට පහාර එල්ල කළා. ඒ වාෙග්ම සිවිල් වැසියන් 
ජීවත් වන පෙද්ශවලටත් පහාර එල්ල වුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිරින් 
බැහැරව යුද්ධය ෙනොපැවතුණු පෙද්ශවල සිවිල් වැසියන්ටත් 
යුද්ධෙයන් වන්දි ෙගවන්නට සිද්ධ වුණා. 2009 මැයි 19වැනි දා 
ෙවන ෙකොට ඒ වාෙග් බියකරු විනාශයක් සිද්ධ කරපු තස්තවාදය 
යුදමය වශෙයන් පරාජය කිරීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉන් පසුව 
ෙම් රටට නව කාල පරිච්ෙඡ්දයක් උදා වුණා වෙග්ම තස්තවාදය 
අවසන් කරලා රෙට් ජනතාවට සාමෙයන්, සමඟිෙයන්, 
සංහිඳියාෙවන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නිර්මාණය 
වුණා. ඒ සමඟම රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්න නම් යුද්ධෙයන් 
පසු -පශ්චාත් යුද සමෙය්- කළ යුතු ෙබොෙහෝ පතිසංස්කරණ 
රාශියක් තිබුණා. යුද්ධය අවසන් කරන්නට ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය දීලා යුද ජයගහණය ලබා ගත් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි ෙවන්නට ඕනෑ, 
ආරක්ෂක හමුදාවට ඒ ෙගෞරවය හිමි ෙවන්නට ඕනෑ. 

යුද්ධෙයන් පසුව කළ යුතු පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳව 
සැලකීෙම්දී ඒවායින් යම් පමාණයක් කළා. ඒක නැහැ කියන්න 
බැහැ. ඒ මන්ද, උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලට මාර්ග සහ විදුලිය 
ලබා දී යටිතල පහසුකම් සම්පූර්ණ කළා. ඒ ජන ජීවිතය යහපත් 
කරන්න අවශ්ය ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කළා. 

ඊට අමතරව අවතැන්වූවන් පුනරුත්ථාපනය කර ඒ අය නැවත 
සමාජගත කළා; බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කළා; ඒ වාෙග්ම ඒ කාල 
සීමාව තුළ පාසල් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය කඩා වැටිලා තිබුෙණ්. ඒ 
කඩා වැටුණු අධ්යාපනය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න 
පාසල් ඉදි කළා; ඒ  පාසල්වලට අවශ්ය ගුරුවරුන් සහ අවශ්ය 
පහසුකම් ලබා දුන්නා. හැබැයි, ඒ ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් 
සම්පූර්ණ කළත් -ඒ පෙද්ශවලත් ජීවත් ෙවන්ෙන් මිනිස්සු.-  ඒ 
ජීවත් ෙවන අයෙග් තැළුණු, ෙපොඩි වුණු හදවත් සුවපත් කිරීම 
සඳහා ෙබොෙහෝ පතිසංස්කරණ කළ යුතුයි. හැබැයි, ඒ 
පතිසංස්කරණ සිදු කිරීම පමාදවීමත් සමඟ යම් යම් ගැටලු මතු 
වුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත්, ජනවාරි අට වැනි දා ජනාධිපතිවරණය 
ජයගහණය කර, ඊට පසුව අෙගෝස්තු දහහත් වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය ජයගහණය කර අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත්වීමත් 
සමඟ ෙබොෙහෝ අයට නැවුම් බලාෙපොෙරොත්තු  ඇති වුණා. ඒ සමඟ 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ඒ ෙයෝජනාව ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙගෙනන ෙකොට, ශී ලංකාව සම 
අනුගාහකත්වයක් දැක්වූවා. 2011, 2012 වාෙග් වර්ෂවලදී අපත් 
සමඟ -අපට පක්ෂව ඡන්දය දුන්- රටවල් ගණනාවක් සිටියා. ඒ 
රටවලින් යම් පමාණයක් පසු කාලීනව අෙපන් අයින් වුණත්, අපත් 
සමඟ රටවල් කිහිපයක් සිටියා. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙද්ශීය 
යාන්තණයක් තුළින් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න අපට අවශ්යයි. එෙසේ 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් පශ්න විසඳා ගැනීමට අවශ්ය 
වන්ෙන්, ෙම්  රෙට් පැවැති යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ඒ 
ජනතාවට යම් සහනයක් සැලෙසන්න ඕනෑ නිසායි. එෙසේ 
සහනයක් සැලසිය යුත්ෙත් උතුෙර් ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, 
නැෙඟනහිර ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් දකුණු පෙද්ශවල 

යුද්ධය ෙනොතිබුණත්, ඒ යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු සමහර 
පෙද්ශ තිබුණා. විෙශේෂෙයන් ෙමොනරාගල වාෙග් දිස්තික්කවල, 
ඔක්කම්පිටිය වාෙග් පෙද්ශවල, ඒ වාෙග්ම ඉඟිනියාගල වාෙග් 
පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් සිවිල් වැසියන් ඝාතනයට ලක් වුණා. 
ෙම් අය යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණු අය ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ අයටත් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පවුල්වලටත් ඒ දුක, 
ෙව්දනාව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය නිසා ඇති වුණු 
බිහිසුණු පතිඵල ඒ අයත් විඳිනවා. ඒ නිසා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් සියලු ෙදනාට සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් 
යුද්ධයට දායක වුණු රණවිරුවන් සිටිනවා. ඒ කාලෙය් අෙප් 
තරුණ පිරිස් හමුදාවට බැඳී යුද්ධ කෙළේ, ෙම් රට ෙබ්රා ගැනීමටයි. 
ෙම් ෙද්ශය ෙබ්රා ගැනීමටයි. එෙසේ ෙද්ශය ෙබ්රා ගැනීමට 
යුද්ධයට සම්බන්ධ වීම නිසා ඒ අයෙග් අත්, පා අහිමි වුණා; ඒ 
අයෙග් ජීවිත අහිමි වුණා;  එෙසේ ජීවිත අහිමි වුණු සමහර අයෙග් 
පවුල් කඩා වැටිලා. හැබැයි, ෙම් රණවිරුවන් හමුදාවට බැඳුෙණ්, 
ෙම් රෙට් පැවැති ඒ තස්තවාදි යුද්ධය අවසන් කරන්නයි. ෙම් රෙට් 
තිබුණු සාමාන්ය නීතිය අනුව අධිකරණ පද්ධතිය බල පැවැත්ෙවන 
ෙම් රට තුළ ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 
හැබැයි, එහිදී මානුෂික ෙමෙහයුමක් සිද්ධ කෙළේ. නමුත් එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදින් ඉතා කෲරතර, සාහසික ෙලසයි ඒ යුද්ධය ෙමෙහය 
වූෙය්. ඔවුන් කුඩා  දරුවන් ගැන බැලුෙව් නැහැ; සිවිල් සමාජය 
ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා බැලුෙව් නැහැ; ආගමික ස්ථාන 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා බැලුෙව් නැහැ. ඒක ෙකෝවිල ෙවන්න 
පුළුවන්; පල්ලිය ෙවන්න පුළුවන්; මුස්ලිම් පල්ලිය ෙවන්න 
පුළුවන්; නැත්නම් පන්සල ෙවන්න පුළුවන්. තස්තවාදින්ට 
ආගමක්, ධර්මයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජාතියක් තිබුෙණ් නැහැ. 

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

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 අප සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, එල්ටීටීඊ තස්තවාදින් තමන් සමඟ 
සිටි තම සමාන කණ්ඩායම්වල නායකයන් පවා මැරූ බව. උමා 
මෙහේෂ්වරන්, ඒ වාෙග්ම දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක 
අමිර්තලිංගම් වැනි නායකයන් පවා ඝාතනයට ලක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරුන් ඝාතනයට ලක් කළා. 
ඉන්දියාව වාෙග් අසල්වැසි රාජ්යවල රජීව් ගාන්ධි වැනි නායකයන් 
පවා ඝාතනය කළා. ඉතින් ෙමවැනි තස්තවාදින් යුදමය වශෙයන් 
පරාජයට පත් කරන ෙකොට, ඒ යුද්ධෙය්දී මානව හිමිකම් කඩ 
ෙවන්න තිෙබන ඉඩ කඩ වැඩි ෙවනවා. සිවිල් වැසියන්ට සිද්ධ 
ෙවන්න තිෙබන කරදර වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා යුද්ධයකදී ෙම්වා 
ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්න බැරි ෙවනවා. නමුත් දැන් යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා. දැන් අපට අවශ්යයි, අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවන සිංහල, ෙදමළ 
හා මුස්ලිම් කියන ජාතීන් තුළ සහජීවනය ඇති කරලා, සංහිඳියාව 
ඇති කරලා රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්නට. යම් යම් අඩුපාඩු 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, යම් යම් හානි සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ඒ හානිපූරණය කරලා ෙම් සමඟිය තව ඉස්සරහට ෙගන 
යන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, ඉදිරිෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ඒ පරීක්ෂණවලදී ඒ ජාත්යන්තර විනිසුරුවන් 
ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් රෙට් අධිකරණයට හැකියාවක්, ශක්තියක් 
තිෙබනවා කියා ෙම් පරීක්ෂණ සිදු කර ඒ තුළින් සිදු වුණු ෙද්වල් 
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ෙහළිදරව් කරන්නට. එෙසේ ෙහළිදරවු කරලා ෙම් සියලු ෙදනාටම 
සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය අප 
තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාතික සමඟිය වාෙග්ම ෙම් සියලු 
ෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න කියන පාර්ථනය සිදු කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා. 

 
[අ.භා. 5.52] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( PROF) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මැතිතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් මාතෘකාව ශී ලංකාවාසී අප සියලුම 
ෙදනාටම ඉතාමත් වැදගත් වන මාතෘකාවක්. අවුරුදු 30කටත් 
අධික කාලයක් ෙම් රෙට් තිබුණු විවිධ පශ්නවලට උත්තර සපයන 
ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් අපි ශී ලාංකිකයන් හැටියට සියලු ෙදනා 
ෙබොෙහොම සෙහෝදරත්වෙයන් අනාගත ජීවිතය ගත කරන්නට යන 
ෙමොෙහොතක ලැෙබන සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක්. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
මාතෘකාව ගැන කථා කරන ෙකොට අද විවිධ කථිකෙයෝ 
විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් කථික  මහත්වරු -අෙප් මන්තීතුමන්ලා- 
විවිධ ෙබොරු අදහස් පළ කළා. උදාහරණයකට, හයිබිඩ් ගැන කථා 
කළා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හයිබිඩ් කියන වචනය අපි 

විගහ කර බලමු. හයිබිඩ් කියන වචනය එන්ෙන් තාක්ෂණයත් 
සමඟ. විෙශේෂෙයන් ෙමෝටර් රථ තාක්ෂණයත් සමඟ. ෙමෝටර් රථය 
ධාවනය සඳහා පාවිච්චි කරන ඉන්ධන සහ බැටරිය සමඟින් එන 
විදුලි බලය ආශිතව හයිබිඩ් කියන වචනය එනවා. ඒ වාෙග්ම 
හයිබිඩ් වචනය ගැන තවත් උදාහරණයක් ගන්නවා නම් ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් ඇඳුම් ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්. මම අඳින්ෙන් යුෙරෝපීය ඇඳුම්. එතෙකොට අෙප් තවත් 
මන්තීවරු ෙකොටසක් ජාතික ඇඳුම අඳිනවා. හැබැයි අපි බලමු, 
ජාතිකත්වය නැත්නම් ජාතික වීරෙයක් හැටියට තමන්ම කියා 
ගන්නා විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා අඳින ඇඳුම ගැන.  

විමල් වීරවංශ මන්තීවරයාෙග් ඇඳුම ගත්තාම ඒකට අපට 
කියන්න පුළුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන හයිබිඩ් ඇඳුමක් 
කියා. එතෙකොට එතුමා හයිබිඩ් ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජාතිකත්වය ගැන කථා කරනවා. අඩුම තරෙම් තමන්ෙග් 
ඇඳුෙමන්වත් ජාතිකත්වය ෙපන්වා නැහැ. එතුමා හයිබිඩ් ඇඳුමක් 
තමයි ඇඳෙගන එන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් විධියට ජනතාව රවට්ටන, 
ජනතාවට විහිළු සපයන කථා ටිකක් තමයි අපි විපක්ෂය 
 පැත්ෙතන් ඇහුෙව්.  

මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 30වන සැසිවාරෙය් ෙකටුම්පත් 
ෙයෝජනාවලිෙය් ශී ලංකාෙව් පතිසන්ධානය, වග වීම හා මානව 
අයිතිවාසිකම් පවර්ධනය කිරීම යටෙත් විස්තර පැහැදිලිවම 
තිෙබනවා. එහි පීපී. 4වන ෙඡ්දෙය් තිෙබනවා, "ශී ලංකාෙව් 

 ස්ෛවරීභාවය, නිදහස, සමඟිය හා ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ෙකෙරහි 
ඇප කැප වන බවට පතිඥා ෙදමින්" කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවලිය තුළ පැහැදිලිවම කියනවා 
නිදහස, සමඟිය හා ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ගැන. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය ගැන කියනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙකෙරහි ඇප 
කැපවන බව කියා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමතැනම ආරක්ෂා කර 
තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ පජාතන්තවාදී රටක් 
හැටියට අෙප් මූලිකම පතිපත්තිය. ඒ වාෙග්ම එහි පීපී 5වැනි 
ෙඡ්දෙය් කියනවා, "මුළු මහත් ජනතාවට සියලුම මානව හිමිකම් 
හා මූලික නිදහස භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය එක් එක් රාජ්ය ෙවත 
පැවරුණු වගකීම් බවට පතිඥා ෙදමින්" කියා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් 
රාජ්යයට අයිති අෙප් අයිතිය රැකීමට අවශ්ය පරිසරය සකස් කර 
ෙදනවා කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාවලිය හා බද්ධවන 
අතීතය දිහා අපි හැරී බලමු.  

පරීක්ෂණයක් සඳහා මුලින්ම බෑන් කී මූන් මහත්තයාත් සමඟ 
එකඟ ෙවන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. ෙම් පරීක්ෂණය 
සඳහා ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව පකාශ කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ 
උදාහරණයක් තිෙබනවා. රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා -ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා
- 2013 ජනවාරි 21 විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට එවන 
ලිපියක තිෙබනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් එවන 
නිෙයෝජිතයන් පැමිණීම ගැන එයාෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියා. 
දැන් ෙමය පැහැදිලිවම එතුමාෙග් අත්සනින් යුතුව තිෙබන 
ලිපියක්. ෙමයින් පැහැදිලි ෙවනවා ජනතාවට කියන්ෙන් එකක්, 
නමුත් කරන්ෙන් එකක් කියා. ෙම්ක ඇත්තටම ජනතාව පුදුම 
විධියට රැවටීමක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වන ආකාරය අපි අතීතෙය් දී දැක්කා. ඒ වාෙග්ම 
උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම් මට මතක් ෙවනවා, 1996 
වසෙර් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
වශෙයන් ඉන්න ෙකොට කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි කියන අෙප් දමිළ 
ජාතික දැරිය ඝාතනය කිරීම ගැන. මට මතකයි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලෙය් අපි 
බව. මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන පරිදි නිදහෙසේ 
ජීවත්වීමට තිෙබන අයිතිය නැති කිරීමත්; ඇය දූෂණය කර මරා 
දැමීමත් සම්බන්ධෙයන් අපි විරුද්ධ වුණා. මට මතකයි ඒ 
කාලෙයත් ෙම් ජාති වාදී ෙකොටස කිව්ෙව්, "නැහැ. ෙම්ක වැරැදියි." 
කියා.  දූෂණය ෙකොට මරා දැමීම කියන කාරණය ඒෙගොල්ෙලෝ 
අනුමත කළා. අපි ෙමයට විරුද්ධවීම වැරැදියි කියා අපිව හංවඩු 
ගැහුවා. අපි සිංහල එල්ටීටීඊ පිරිසක් විධියට හැඳින්වූවා. නමුත්, අපි 
එදා දැක්ෙකත් නිදහෙසේ ජීවත්වීමට ඇති අයිතිය, සාමය, සමඟිය 
ආරක්ෂා කර ගත යුතු බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙමම උදාහරණ ගන්න 
ෙකොට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, ෙම් ජාති වාදය කියන එක ෙකොයි 
පැත්ෙතන් තිබුණත් අපි ජාති වාදයට එෙරහි විය යුතුයි කියන 
එකයි. සිංහල ජාති වාදය ද, නැතිනම් දවිඩ ජාති වාදය ද යනාදී ෙම් 
සියල්ලටම විරුද්ධ විය යුතුයි.  

ෙම් ගැන කථා කරන විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා හිතන්ෙන් ෙම් 
ලංකාෙව් චාෙව්ස් කියා ෙන්. නමුත් ඇත්ත කථාව නම් එතුමා ෙම් 
හැම දාම රඟපාන පිටපත ලියලා ෙදන්ෙන් ෙවන ෙකෙනක්. අපි 
ඉස්සර ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් කියවූ චිත කථාවක්  තිබුණා" 
ෙනල්ලි කැෙල් බුරියා" කියා.  ෙම් ෙනල්ලි කැෙල් බුරියා කථාෙව් 
තිෙබන චරිතයක් තමයි "චණ්ඩියා" කියන්ෙන්. එතෙකොට එයාව 
ෙමෙහයවන පුද්ගලයා කියන ෙදය තමයි ෙම් චණ්ඩියා කරන්ෙන්. 
එතෙකොට විමල් වීරවංශ මැතිතුමාත් ෙම් චරිතයම තමයි 
රඟපාන්ෙන්. එතුමා උෙද්ට කථා කරන්ෙන් එකක්, දවල්ට කථා 
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කරන්ෙන් තව එකක්, රෑට කථා කරන්ෙන් තවත් එකක්. එම නිසා 
"දවල් මිෙගල් - රෑ දනිෙයල්" චරිතය තමයි එතුමා ඉතිහාසය පුරා 
රඟපාන්ෙන්. අපට මතකයි, එතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ෙකොළඹ කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඉඳෙගන කරපු 
උපවාසය. ඒ උපවාසෙය් දී දිගටම උපවාසය කර ෙගන යන්න 
ඕනෑ කියා එතුමා කාටත් ෙහොෙරන් tablet එකක් ගත්තා. ෙම්වා 
තමයි ඇත්ත කථා. ෙම් කථා ෙදස බැලුවාම හිෙතනවා, ජනතාව 
තවදුරටත් රවට්ටන එක දැන්වත් නතර කළ යුතුයි කියා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ tablet එක ෙමොන වර්ගෙය් එකක්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ tablet එෙක් නම මම හරියටම පකාශ කරන්නම්. ඒක 

එතුමාෙගන්ම අහන්න ඕනෑ.  එතුමා ඒ දවස්වල කියනවා ගූග්ල් 
පාවිච්චි කරන්න එපා කියා. ෙමොකද, ෙම් ගූග්ල් පාවිච්චි කරන්න 
එපා කියන්ෙන්? ඒ ඇෙමරිකාවට විරුද්ධ ෙවන්නයි. ඒ වාෙග්ම 
iPhone එක පාවිච්චි කරන්නත් එපා කියාත් ඔන්න පටන් ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් පකාශ කරමින් 
අමුතුම විධිෙය් සිංදුවක් තමයි එතුමා කියන්ෙන්. ෙම්වා ජනතාව 
රවට්ටන්න කරන වැඩ; ඒ ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ෙබොරුව පකාශ 
කරන්න කරන පකාශ. ඒ නිසා ෙම් විධියට යන්න බැහැ. අපි විශ්ව 
ගම්මානයක් ෙවලා ඉන්ෙන්. ෙම් විශ්ව ගම්මාන යක ඉන්න ෙකොට 
එහි තිෙබන තාක්ෂණය සහ සියලුම ෙද්වල් පාවිච්චි කළ යුතුයි. 
ෙමයට එෙරහිව ගිහින් අපට ෙම් ගමන යන්න බැහැ. එම නිසා 
පධාන වශෙයන්ම පධානම කාරණාව වන්ෙන් ජනවාරි 08 ෙවනි 
දායින් පසුව අප භුක්ති විඳින නිදහස; ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු 17 
ෙවනි දායින් පසුව අප ලබපු නිදහස. ෙම් නිදහස අප රැකිය යුතු 
ෙවනවා. ෙම් නිදහස අප රැකීමට නම් අප සියලුම ජාතීන් සමඟ 
සහෙයෝගීතාවෙයන් යුතුව ජීවත් විය යුතු  ෙවනවා. අපට තිෙබන 
පධානතම පශ්නය වන්ෙන්, ආර්ථික පශ්නයයි. ආර්ථිකෙය් වාසි 
සියලු ෙදනාටම ලැබිය යුතු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අප සියලු ෙදනාම 
සෙහෝදරත්වෙයන් බැඳී සිටිමින් ෙම් ගමන ආරම්භ කළ යුතුයි 
කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, කාලීන ෙයෝජනාවක් 

අනුව ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව 
මම ඉතාම සතුටු වන බව මුලින්ම කිව යුතුයි. ශීමත් මහා පුරුෂ 
අනගාරික ධර්මපාලතුමා ෙම් රෙට් ජනතාව අමතා කළ කථාෙව් 
ෙකොටස් කිහිපයක් සංෙශෝධනත් ඇතිව ඉදිරිපත් කරමින් තමයි අද 
ෙම් ගරු සභාව තුළ මම ෙම් කථාව කරන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. 
එතුමා කියනවා, "මතක තියා ගනිල්ලා. සුද්ෙදෝ කවදා හරි ෙම් රට 
දාලා යනවා. උන් යන්ෙන් උන්ෙග් දරුෙවෝ වාෙග් කළු සුද්ෙදෝ විසි 
තිස්දහසක් ෙබෝ කරලායි. ඊට පස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් 
කළු සුද්ෙදෝ. රටට වින කරනවා. ෙම් රට උන් ඔක්ෙකෝටම අයිතියි 
කියලාත් කියාවි. එෙහම කියලා ඉංගීසීන් රජ කරාවි. උඹලා, 
උඹලා ෙවනුෙවන් දියෙසේන කුමාරයා එනකම් බලාෙගන ඉන්නවා. 
උපදින්න ඉන්න දියෙසේනලා තිඹිරිෙගයිදීම මරා දමන්න ෙම් කළු 
සුද්දන්ට පුළුවන් කියලා මතක තියා ගනිල්ලා. අෙප් නායකයින්ට 

උන් ඉනා ෙබෙහත් ෙදනවා. ඉන් පසුව උඹලාෙග් ෙකල්ලන්ට, 
ෙකොල්ලන්ට ඇටිෙකෙහල් කාපු රිලව් වාෙග් ඉන්න ෙව්වි." 
කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනගාරික ධර්මපාලතුමා 
කියන ලද ෙම් කථාව අදටත් ඉතාම වලංගුයි කියලා මම හිතනවා. 
ෙමොකද, අද සිදු වන සමහර සිදුවීම් එක්ක බලන ෙකොට ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ෙම් රට තුළ උදා ෙවමින් පවතිනවා. ජිනීවා මානව 
හිමිකම් කවුන්සලයට ෙගන ආ ෙයෝජනාව පිළිබඳව ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් එතුමාෙග් ළඟින් ඉඳෙගන, 
එතුමාෙගන් සියලු වරදාන, වරපසාද ගත්ත සමහර නායකයන් 
කථා කළ විධියට, ඔවුන් කථා කෙළේ කුමන ස්ථානයකින් ද කියන 
එක තමයි මට තිෙබන ගැටලුව. ඔවුන් එතුමා ළඟ ඉන්නකම්ම ෙම් 
ජිනීවා පශ්නය පිළිබඳව ඒ දිනවල කථා කෙළේ එතුමාට පශස්ති ගීත 
ගායනා කරමිනුයි. අද ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා එහා පැත්තට ගිහිල්ලා 
තනතුරු, වරදාන, වරපසාද අරෙගන ඒ කථා කළ ආකාරය 
දැක්කාට පස්ෙසේ, ඒ හැසිරීම සහ කථාව පිළිබඳව මට නම් 
විළිලජ්ජයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

සමහර අය ඒ කාලෙය් ජාතිවාදය අවුස්සමින් ඒ ජාතිවාදයට 
උල්පන්දම් ෙදමින් කටයුතු කළ බව අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. 
පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ගැන කියනවා නම් ෙම් රෙට් 
ජාතිවාදය අවුස්සන්න අංක එකට කටයුතු කළ නායකෙයක් 
හැටියටයි මම එතුමා දකින්ෙන්. මට ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තිෙබනවා. මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් සිංහල, මුස්ලිම් ජනතාව 
ජීවත් ෙවන ෙබ්රුවල ආසනයයි. ෙම් ෙබ්රුවල ආසනෙය් ඇති 
වුණු සිද්ධිෙය් වග කිව යුතු පධාන පාර්ශ්වයක් හැටියටයි මම ඒ 
පාර්ශ්වය දකින්ෙන්. ඒක නිසා අද ෙමවැනි ආකාරෙයන් කථා 
කිරීම ඉතාම විහිළු සහගතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙද්ශීය අධිකරණයක් 
නම්, ශී ලංකාෙව් එකක් ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. විෙද්ශීය අය ඉන්නවා 
නම්, ෙම් අධිකරණය විෙද්ශීය එකක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙදෙගොල්ලන්ම ඉන්නවා නම්, ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක ෙදමුහුන් අධිකරණයක් කියලා කියන්නත් බැහැ. 
ෙමොකද, ෙහේතුව? ෙම්ක ෙදමුහුන් යාන්තණයක් හැටියටයි මම 
දකින්ෙන්. ෙමොකද, දීර්ඝ කාලයක් අරෙගන යන්න පුළුවන් 
සැලසුම් සහගතව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ජාත්යන්තරෙය් ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවත් එක්ක 
ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. ඒක නිසා අපි ෙම් අයෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ෙම් අධිකරණය තුළින් දඬුවම් ෙදන්ෙන් කාටද 
කියලා. ෙම් අධිකරණය තුළින් දඬුවම් ෙදන්ෙන් ෙම් රට විනාශ 
කළ, ෙම් රට නන්නත්තාර කළ, ෙම් රට අමු ෙසොෙහොන් 
පිට්ටනියක් බවට පත් කළ, ෙම් රට ෙල් විලක් බවට පත් කළ, 
අෙප් පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියා දක්වාම අමු අමුෙව් 
කපලා, ෙකොටලා, ෙබෝම්බ ගහලා, ෙවඩි තියලා මරා දැමූ එල්ටීටීඊ 
නායකයන්ටද? 

අද ඒ එල්ටීටීඊ නායකයන් නැහැ. අද ඒ නායකයන් නැහැ. 
එෙහම නම් ෙම් දඬුවම ඊළඟට කියාත්මක ෙවන්ෙන් කාටද? 
ෙම්ක ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඊළඟට හැෙරන්ෙන් ෙකොයි පැත්තටද? 
අවුරුදු තිහක් වැනි කාලයක් තිස්ෙසේ අහිංසක සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ 
ජනතාව ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයට පත් කරමින් ෙම් රෙට් 
තිබුණු කුරිරු යුද්ධෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගත් අෙප් ආදරණීය 
රණවිරුවන් ෙදසටයි ෙම් තත්ත්වය අෙනක් පැත්තට හැෙරන්ෙන්. 
ඒ නිසා හෘද සාක්ෂියක් තිෙබන ෙකෙනකුට ෙම් ෙයෝජනාව 
අනුමත කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියා අප පැහැදිලිවම කියනවා. 
ඒ නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට ෙලොකු වගකීමක් 
තිෙබනවා, අෙප් ර ට, අෙප් ජනතාව ෙබ්රා ගත් ඒ නායකයින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන්, ඒ යුධ ෙසබළුන් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න. ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න අපට ෙලොකු අයිතියක් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ඒ ආදරණීය 
රණවිරුවන්ට ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය 
විතරයි. අද ඒ ආත්ම ගරුත්වයත් සුද්දා ඉදිරිෙය් නැති කරන්න 
හදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කියාත්මක කරන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්. මා හිතන විධියට ෙම් රට ෙබ්රා ගත් ෙසේනාධිනායකයා 
පමුඛ රණවිරුවන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය රකින්න අප සියලු 
ෙදනාටම ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. 

අද අෙප් දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් කථා කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය්දී - පාලනය 
කාලෙය්දී - උතුරට සහ නැ ෙඟනහිරට කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැති 
විධියටයි. ෙදමළ ජනතාව සමූල ඝාතනය කළා විතරයි කියන 
විධියට තමයි ඒ අය කථා කෙළේ. නමුත් අද අපි ෙමෙහේ ඉඳලා 
උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවලට ගියාම පැහැදිලිවම අපට 
ෙපෙනනවා, ෙමෙහේ තිෙබන සංවර්ධනයට වඩා සංවර්ධනයක් ඒ 
පෙද්ශවල දකින්න පුළුවන් බව. අද ඒ සියලුම නායකයන්ට 
ෙමෙහම කථා කරන්න හරි ජීවිතය ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට පින් සිදු ෙවන්නයි කියන එක මා 
පැහැදිලිවම අවධාරණය කරනවා. 

ෙම් මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන ඇෙමරිකාව පිළිබඳව 
අපට තිෙබන්ෙන් ෙලොකු කනගාටුවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙනකුත් රටවල් විනාශ කළා වාෙග් ෙම්                           
ශී ලංකාවත් විනාශ කරන මට්ටමක් උදා කරන්නයි ඔවුන් 
හදන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මස 21වැනි බදාදා "ලංකාදීප" 
පුවත් පතට පකාශයක් කර තිෙබනවා, "යුද ජෙයන් හමුදාවලට හිමි 
වූ ෙගෞරවය ෙකෙලසන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ" කියා. 
අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා කියා තිෙබන ආකාරයට ෙහට දවෙසේ 
ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. එෙහම උදා 
ෙනොවන විධියට කටයුතු කරන්න, අවස්ථාවාදී විධියට අන් අයෙග් 
බලපෑම් එන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමා ඒ බලපෑම්වලට යට වන 
නායකෙයක් ෙනොෙවයි. මාෙග් හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමයි මා 
ෙම් පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට අදහස් පකාශ කෙළේ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.11] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් 30වැනි සැසි 
වාරෙය්දී ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි. පරණගම සහ 
උදලාගම ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තා ලැබුණාට පස්ෙසේ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා ෙදනවා කියලා 2015 සැප්තැම්බර් 
මස 22වැනි දා අගමැතිතුමා කිව්වා. ෙම් විවාදය විපක්ෂෙයන් ඉල්ලූ 
බව ඇත්ත. හැබැයි ෙම් විවාදය කල් ගියත් අගමැතිතුමාෙග් බලවත් 
අවශ්යතාව මත තමයි අද ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙම් වන විට 
ෙම් වාර්තාව පදනම් කර ෙගන රෙට් හැම තැනම යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව විවිධ පාර්ශ්ව කැළෑ සම්මන්තණ පැවැත්වීම. 
අද ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ මති 
මතාන්තර ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා හරහා ජනතාව ෙනොමඟ යෑම 
වළක්වන්න තමයි, ජනතාවට ඇත්ත තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න 
තමයි අද අපි ෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන්.  

අවුරුදු 30කට පසුව අෙප් රෙට් පැවති යුද්ධය අවසන් වුණා.  
2001 - 2004 අතර කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එල්ටීටීඊය 
ෙදකඩ කරලා, කරුණා සහ පිල්ෙලයාන් ෙදපැත්තකට දමලා ඒ 
සඳහා මූලික පදනම දැම්මා. ඊට පසුව ඇතිවූ තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
හමුදාවත් එක්ක එකතු ෙවලා යුද්ධය අවසාන වන ෙතක් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධයට නායකත්වය දුන්නා. ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. එෙහම තමයි ඒ යුද්ධය 
සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, ඒ යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඇති වූ තත්ත්වය 
ෙබොෙහොම කනගාටුදායක වුණා. ෙසේනාධිනායකයා විසින් ඒ 
යුද්ධය ෙමෙහයවපු යුද හමුදා නායකයා -සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා- ''එදා ෙද්ශෙපේමියා අද ෙද්ශෙදෝහියා'' කියලා හිෙර් 
දැම්මා. ඒ කරුණු කාරණාත් ෙම් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභා 
ෙයෝජනාවලට බලපෑවා.  

යුද්ධය අවසන් ෙවලා දවස් කීපයක් තුළ -මට මතක හැටියට 
23වන දා වාෙග් දිනක- මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට සිද්ධ වුණා 
බෑන් කී මූන් මැතිතුමා සමඟ ඒකාබද්ධ පකාශයක් නිකුත් කරන්න 
සහ එයට අත්සන් කරන්න. ඒ පකාශය නිකුත් කළාට පසුව එය 
ආපසු හරවන්න අපට හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් වූ 
ෙපොෙරොන්දු, ඒ වාෙග්ම දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ලිඛිතව ඉදිරිපත් 
කරපු ඒ කරුණු පාදක කරෙගන වාර ගණනාවක් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරි පිට ෙපනී සිටින්න අපට සිද්ධ වුණා. ඒ 
අනුව, ෙම් ෙයෝජනා නිවැරැදි කිරීම ෙවනුවට අපට ඉතිරි ෙවලා 
තිබුෙණ් සැර බාල කරගන්න එක විතරයි. ඒ නිසා කවුරු හරි 
ෙමහිදී කියනවා නම්, ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟ වීම වැරැදියි කියලා, 
එහි වගකීම යන්න ඕනෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම ගරු සභාව තුළ 
අදහස් දැක්වූවා ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් අෙප් ගරු මන්තීවරු. 
සමහර මන්තීවරු ෙම් ෙයෝජනාවලට විරුද්ධව කථා කළා. හැබැයි, 
එදා සිට අද දක්වා කාලය ෙදස බලන විට ෙමය ෙදමළ ජනතාවට 
දීපු ෙහොඳ අවස්ථාවක් විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. සාධාරණ, 
යුක්තිසහගත, පජාතන්තවාදි ෙද්ශපාලන පවාහයක නියැෙළන 
ෙද්ශපාලන නායකයන්ට -ෙදමළ නායකයන්ට වුවත්- ෙමය ෙහොඳ 
අවස්ථාවක්. හැබැයි ජාති වාදය වපුරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, 
ආගම් වාදය වපුරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, එයට ෙමය ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ඒ හන්දා මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් රෙට් 
අද ෙද්ශපාලන භූමිකාෙව් සිටින සියලුෙදනා ඉදිරිෙය්දී 
පජාතන්තවාදි ෙද්ශපාලන පවාහයක් තුළ කටයුතු කරාවි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා අදහස් 
ඉදිරිපත් කරද්දී කිව්වා, ෙම් ෙයෝජනාවලට අත්සන් කරපු එක 
වැරැදියි කියලා. ඒකයි මා මුලදීම කිව්ෙව්, ෙමය අත්සන් කරනවා 
හැෙරන්න, ෙමහි සැර බාල කරනවා හැෙරන්න ෙවන කරන්න 
ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියලා. අද අපි ඒ කාරණය  
සුබවාදි විධියට ෙගන තිෙබනවා.  

පසු ගිය ජනවාරි 8වන දා ෙම් රෙට් සිදුවූ ෙවනස ගැන මුළු 
ෙලෝකයම කථා කළා. අවුරුදු 20කටවත් කරගන්න බැරි ෙව්වි 
කියලා ෙලෝක පජාව විශ්වාස කරපු ෙවනස අපි කරලා ෙපන්නුවා. 
අපි ඒ සමඟම ඇති කරගත් තත්ත්වය ෙදස සුබවාදිව බලනවා. 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් තත්ත්වය  දිගින් දිගට පවත්වාෙගන ගිහින් අපට 
සිද්ධ ෙවනවා ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් 
කථාව ගැන විෙශේෂෙයන් යමක් කියන්න ඕනෑ. එතුමා අදත් ෙත් 
ෙකෝප්පෙය් කිඹුල්ලු දැක්කා. හැම දාම එතුමාෙග් ස්වභාවය ඒක 
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තමයි. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව හරහා ෙම් විවාදය ෙගන ගියා, 
නැවතත් උතුර සහ නැෙඟනහිර එකතු කරලා ඊළම් රාජ්යයක් බිහි 
වනවාය කියන තැනට. එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙහොඳට 
මතක තියාගන්න ඕනෑ, පජාතන්තවාදි මැතිවරණ හරහා පත් කරපු 
නායකත්වයක් තමයි උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර තිෙබන්ෙන් කියන 
එක. එෙහම ෙදයක් ෙවන්න ගිෙයොත් ෙලෝක පජාව ඒ 
කටයුත්තටත් මැදිහත් ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි පකාශ කරන්නවත් 
ෙහොඳ නැහැ. ෙහොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑ, ෙමොන පළාත් සභාව 
පත් කළත්, ඒ පළාත් සභාවට පතිපාදන සපයන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා 
බව. ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජිතයා තමයි ආණ්ඩුකාරතුමා. ඒ 
ආණ්ඩුකාරතුමා පත් කරන්ෙන් ජනාධිපතිතුමායි. ආණ්ඩුකාරතුමා 
තමයි ආණ්ඩුකාර ෙල්කම් පත් කරන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ ඒ පතිපාදන 
ෙවනත් ෙදසකට ගලා යෑම නැවැත්වීමට ෙහෝ වැළැක්වීමට තමයි 
ඒ උපාය මාර්ගය ෙයොදා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ මන්තීතුමා කියන 
ඒවා සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

අද රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් කථාව ඇහුවාම, ඇත්තටම 
මුස්ලිම් ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ෙවන්න ඕනෑය කියලා මමත් 
හිතනවා. එතුමා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළා මුස්ලිම් ජනතාවට 
යමක් වුෙණ් නැහැයි කියලා. නමුත් එතැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
අෙප් පාලක පක්ෂෙය් සිටින ඇමතිවරයකු හැටියට එතුමා අෙප් 
පක්ෂයත් එක්ක, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක ෙම් ගැන මීට 
වඩා  කථා කරන්න ඕනෑ. විවිධ ෙද්ශපාලන කමෙව්ද තිබුණාට, අපි   
ජාති  ෙභ්ද සලකා කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ර ෙට් ජීවත් වන 
ඕනෑම ශී ලාංකිකයකුට සාධාරණව ෙසේවය කරන්න අපි බැඳිලා 
ඉන්නවා. එම නිසා එතුමාට අෙප් පක්ෂයත් එක්ක, අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා මීට වඩා යමක් කරන්න 
තිබුණා. එෙහම කරන්ෙන් නැතුව දැන් ෙමතැන කථා කළාට 
වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඒවා නිවැරැදි කර ගන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ඉදිරිපත් වුණ අලුත් ෙයෝජනාවලියත් 
එක්ක ඉදිරිෙය්දී සංවර්ධන කටයුතු විශාල පමාණයක් කරන්න 
අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමෙතක් කල් ෙවන් ෙවලා 
හිටපු ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සහාය සහ විද්වතුන්ෙග් 
තාක්ෂණ දැනුම ඉදිරිෙය්දී අපට ලබා ගන්න හැකියාව තිෙබනවා. 
ඒ සියලුම ෙද්වල් එකතු කර ෙගන ෙම් රට සශීක, ඒ වාෙග්ම 
අතිශයින් දියුණු රටක් බවට පත් කරන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ඉදිරිෙය්දී GSP සහනය 
ලැබීමට අවශ්ය කරන පසු බිම දැන් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙයෝජනාවලියත් එක්ක GSP සහනය ලැබීෙම් අවස්ථාව තවත් 
ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ හරහා ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් 
ෙගන්වා ෙගන, කර්මාන්ත පටන් ෙගන, අපට අවශ්ය කරන ඒ 
ආර්ථිකමය පසු බිම නිර්මාණය කර ගැනීෙම් හැකියාවත් අපට 
ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වැඩිදුර කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඇත්තටම මා සතුටු ෙවනවා.  ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්නය කියා සියලු ෙදනාටම ආරාධනය 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 ඊළඟට, පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 6.20] 
 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් 

ෙදෙවොල වන උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන්නට අවස්ථාව 
ලැබීම මෙග් ජීවිතෙය් භාග්යයක් ෙකොට  සලකනවා. පසු ගිය මහා 
මැතිවරණෙය්දී ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන ය යටෙත් පළමු වරට මහා මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් 
ෙවලා, කැලණිය ඇතුළු සියනෑෙව් ජනතාවෙග් සහෙයෝගය මත 
1,12,395කට ආසන්න ඡන්ද පමාණයක් ලබාෙගන 
දිස්තික්කෙයන් ෙදවන ස්ථානය හිමි කර ෙගන මන්තීවරයකු 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මාෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය 
පුද කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මුල්ම කථාව වශෙයන් මට කරන්න 
ලැබුෙණ්, අෙප් රටට අතිශයින් වැදගත් කරුණක් වූ මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ජිනීවා වාර්තාව 
පිළිබඳව කරුණු ෙගන හැර දක්වන්නයි.   

ෙම් රෙට් වසර 30ක් තිස්ෙසේ පැවති කුරිරු යුද්ධය නිමා 
කරන්න 1977 සිට රාජ්ය පාලකයන් පස් ෙදනකුම -ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා, ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා, ඩිංගිරි 
බණ්ඩා විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා, චන්දිකා කුමාරතුංග  
ජනාධිපතිනිය, අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා- උත්සාහ 
කළා. නායකෙයෝ පස් ෙදනකුට අවසන් කරන්න බැරි වුණු තිස් 
වසරක කුරිරු යුද්ධය 2009.05.18වන දා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා නිමා කළා. එහි අතුරු පතිඵලයක් විධියට අද වන 
ෙකොට ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය හරහා, ඩයස්ෙපෝරාව 
හරහා අෙප් රටට ෙනොෙයකුත් බලෙව්ග අතෙපොවමින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය දවස්වල ඉදිරිපත් 
කරපු ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් බරපතළ කාරණා කිහිපයක්,  රටට 
හානිදායි කාරණා කිහිපයක්, ඉදිරියට  බලපාන්නා වූ කාරණා 
කිහිපයක් සඳහන් වනවා.  අෙප් ලංකාව යුද අපරාධ කෙළේය කියන 
පූර්ව නිගමනයක් ඇති කරන තරමට ෙම් ආණ්ඩුව අදූරදර්ශී ෙලස 
ෙම් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර, 
අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමන්ලා කථා කරනෙකොට අපි නිශ්ශබ්දව 
සිටියා. කරුණාකර මට කථා  කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  මෙග් මංගල 
කථාව කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තරය තුළ අෙප් රෙට් 
විශ්වාසනීයභාවය අහිමි කරන තත්ත්වයට අෙප් අය එදා 
ඇෙමරිකාවත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙමම ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් 
කළා. පසු ගිය කාලෙය්  අෙප් රෙට් යුද්ධය බැරෑරුම් ෙලස පැවැති 
අවස්ථාෙව් අපට උදව් කරපු රටවල් කිහිපයක් තිෙබනවා.   ජිනීවා 
පශ්නවලදී අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි රටවල් කිහිපයක් 
තිෙබනවා.  අපි ෙම් කාරණාෙව් දී ඇෙමරිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ 
වීම තුළින් සිදු වන්ෙන්,  අපට  සහෙයෝගය දක්වන ලද ඒ සියලුම 
රටවල්  අතර අපි හුදකලා වන එකයි. ඔවුන් තුළ අප ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසනීයභාවය නැති වන එකයි. "මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් 30 වන සැසිවාරය" නැමැති වාර්තාෙවහි, කියාත්මක 
කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද අංක 1 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:   

 "... ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් සකස් කරන ලද විමර්ශන වාර්තාෙව් ෙසොයා 
ගැනීම් හා නිගමන ඇගයීමට ලක් කිරීම හා සත්ය ෙසවීම, 
සාධාරණත්වය, හානිපූරණය හා එවැනි සිද්ධීන් නැවත සිදු ෙනොවන 
බවට සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීෙම් දී ඒවාෙය් ඇතුළත් 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ශී ලංකා රජය උනන්දු කරවමින්, 
ඇගයීමට ලක්කරමු."   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් තුළ ෙපෙනන්ෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශී ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද මානව හිමිකම් වාර්තාෙව් 
අඩංගු සියලු කරුණු ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව පිළිගැනීමට තරම් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය නිවට ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණයයි. ෙමොකද, ලංකාව පකාශිතවම  පිළිගන්නවා මානව 
හිමිකම්  ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙසොයා ගැනීම් හා 
නිගමන ඇගයීමට ලක් කරන බව.  ඒ කියන්ෙන්,  ලංකාෙව් 
වර්තමාන විෙද්ශ අමාත්යවරයා  ලංකාෙව්  ස්ෛවරීභාවය, 
ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන් දිවි පරදුවට තබමින් සටන් වැදුණු රණ 
විරුවන් යුද අපරාධ සිදු කර ඇති බව අදුරදර්ශී ෙලස පිළිගන්නවා. 
ෙම් තත්ත්වය තුළ වර්තමාන ශී ලංකා ආණ්ඩුව  සමස්ත ෙලෝක 
පජාව ඉදිරිෙය් ලංකාෙව් අසහාය රණ විරුවන් බලවත් 
අපකීර්තියට ලක් කර තිෙබන බව මා ෙමයින් සපථ කරනවා.  

ඒ එක්කම ෙමහිදී මූලික ස්වභාව යුක්ති මූලධර්මය 
උල්ලංඝනය වී තිෙබනවා.  ස්වභාව යුක්ති  මූලධර්මවල මූලික 
අන්තර්ගතය වන්ෙන්, "තමන්ෙග් නඩුෙව් විනිසුරුවරයා තමන් 
ෙනොවිය යුතුය" යන්නයි. සෑම පාර්ශ්වයකටම ඇහුම්කන් දිය යුතුය 
යන්නයි. ජිනීවා මහ ෙකොමසාරිස් ෙයෝජනාවලිය සැකසීම සඳහා 
සාක්ෂි විමසීෙම් දී සාක්ෂි ලබා දුන් අයෙග් නාමාවලිය ජිනීවා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසම මඟින් පකාශයට පත් ෙනොකරනවා 
වාෙග්ම,  අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ අය පිළිබඳව අපට දැන 
ගැනීමට ලැෙබන්ෙන් 2030 වසරටත් පසුවයි. ෙම් කරුණ සරල 
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. රාජ්යයක ස්වාධිපත්ය, ස්ෛවරීත්වය 
පිළිබඳ  කාරණාවලදී අදාළ වාර්තාව සඳහා පිළිතුරු දීමට එම 
වාර්තාව පිළිබඳව  විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. නමුත් ෙමම 
තත්ත්වය, එම විශ්වාසනීයභාවය පිළිබඳව ගැටලු මතු කරනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම පාර්ශ්වයකටම සාධාරණ පෙව්ශයක් ෙහෝ 
අවකාශයක් ෙනොදීම ෙහේතුෙවන් රාජ්යයක් වශෙයන් අෙප් 
අයිතිවාසිකම් අමුඅමුෙව් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්යයක් 
හැටියට අපට පිළිතුරු දීමට යම් තරමක ෙහෝ බැඳීමක් ඇති 
වන්ෙන් අනන්යතාව හඳුනාගත හැකි යම් පුද්ගලයකු, ආයතනයක් 
ෙහෝ සංවිධානයක් එල්ල කරන නිශ්චිත ෙචෝදනාවලට පමණයි. 
පසු ගිය කාලෙය් කරුණු ඒක රාශි කරෙගන තිෙබන්ෙන් තුන්වැනි 
පාර්ශ්වවලිනුයි. ලංකා රජෙයන් ෙනොෙවයි.   තුන්වැනි පාර්ශ්වවල 
කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන තමයි අපට විරුද්ධව  ජිනීවා  ෙයෝජනා  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට තුන්වැනි පාර්ශ්වෙය් කරුණු 
සැලකිල්ලට ෙගන ෙචෝදනා එල්ල කිරීම බරපතළ වරදක්, 
අසාධාරණ වූ ෙයෝජනාවක් ෙලස අප දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙරෝහල් පෙද්ශවල බර අවි ස්ථාපනය කර 
තිබුෙණ් නැති බව සඳහන් කරනවා. ෙමවැනි කාරණා තුළ ජිනීවා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසම හරහා ඔවුන් ඔප්පු කරන්න හදන්ෙන් 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය තස්තවාදී සංවිධානයක් ෙනොෙවයි, ශිෂ්ට 
සම්පන්න යුද උපකම අනුගමනය කළ නීත්යනුකූල හමුදාවක් 
කියන එකයි. එල්ටීටීඊ සංවිධානය කළ තස්ත කියාව නිවැරදි 
කරලා ෙපන්වන්න කරුණු ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවක් තමයි, 
ෙම් රජය මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් ෙම් විධියට අනුමත කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් බරපතළ කාරණය ෙමයයි. ලංකාෙව් ආරක්ෂක 
හමුදාව සම්බන්ධව මිනී මැරීම්, බරපතළ අතුරුදහන් කරවීම්, 
ආහාර, ඖෂධ ෙනොයැවීම ආදී කාරණා පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙව් 

ෙචෝදනා ෙගොනු කරනවා. ෙම්වා තිෙබන්ෙන් විමර්ශනය කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත ෙචෝදනා ස්වරූපෙයන්. ෙලොව ඉහළම මට්ටෙම් 
මානුෂික ගුණාංග පකට කළ ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාෙව් වීෙරෝදාර 
රණවිරුවන්ට තමයි යුද්ධෙය් දී කටයුතු කළ ආකාරය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙචෝදනා ෙගොනු කරන්ෙන්. ෙමවැනි කරුණු 
රජය පතික්ෙෂේප ෙනොකිරීම තුළ ඇස්, ඉස්,මස්, ෙල්, කඳුළු 
පමණක් ෙනොෙවයි, ජීවිත පූජා කළ හමුදාව අපරාධකරුවන් ෙලස 
බටහිර රටවල් සිදු කරන හංවඩු ගැසීම්වලට උදව් කරන නිවටයන් 
බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

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

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් කටයුතු සඳහා ෙවලාව ගන්න බැහැ.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මා අවසාන කරන්නම්. මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අපි පස් වරු 6.30ට සභාෙව් කටයුතු නවත්වන්න ඕනෑ. දැන් 

 කාලය අවසානයි. කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්න.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2015 ඔක්ෙතෝබර් 21 වන දින 
සභාසම්මතිය අනුව, 2015  ඔක්ෙතෝබර්  මස 23  වන සිකුරාදා             
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ  தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2015 ஒக்ேராபர் 21ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2015 ஒக்ேராபர் 23, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.30 p.m., Hon. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 23rd October, 
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of  21st October, 2015. 
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[ගරු පසන්න රණවීර  මහතා] 
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 නිෙව්දන 
     රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
 කිරීම 
     ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
 කිරීම 
     වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
            
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත,  2016: 
     පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
     මානව හිමිකම් සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු අලි 

සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Committee on Public Accounts : Nomination of 

Members 
 Committee on Public Enterprises : Nomination of 

Members 
 Committee on Privileges : Nomination of Members 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

APPROPRIATION BILL, 2016: 
 Read  the First time 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Human Rights Organization (Incorporation) - [The 

Hon. Ali Zahir Moulana Seyed] - Read the First 
time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

 நியமனம் 
 அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 

 உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

 நியமனம் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
மனித உாிைமகள் அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) - 

[மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்] - 
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

2016 අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ  සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක 
සභාව 

    
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
     එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් වාර්තාව 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ  
களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட அைமச்சுக்களின் 
ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் கலந் ைரயா வதற் 
கான ெதாிகு  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின்  
  அறிக்ைக 

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES 
SELECTED FROM THE BUDGET ESTIMATES 
OF THE YEAR 2016 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Report of United Nations Human Rights Council 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්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 க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම  

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
125වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇත.  

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 

ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 

II 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම  

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
126වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇත.  

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා    

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
III 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PRIVILEGES: NOMINATION OF MEMBERS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
127වන ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 

මතු සඳහන් මන්තීන් වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභිකයන් 
වශෙයන් නම් කර ඇත.  

 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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, ගරු ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ෙහජින් ගිවිසුම : FCID විමර්ශනය 

ெஹஜின் உடன்ப க்ைக : FCID லனாய்  
HEDGING AGREEMENT: FCID INVESTIGATION  

21/’15 

5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඛනිජ  ෙතල්  සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් හා මුදල් අමාත්යාංශෙය් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
2007 වසෙර් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය බැංකු ගණනාවක් සමග  
ෙහජින් ගිවිසුම්වලට එළඹීෙම්දී භාවිතා කරන ලද වැරදි 
කමෙව්දය නිසා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත 
යෑම සමඟ අදාළ බැංකුවලට විශාල මුදලක් ෙගවීමට 
සිදුවීෙමන් රටට විශාල මූල්ය පාඩුවක් සිදුවීම 
සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
විමර්ශනයක් කරන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) හි සඳහන් විමර්ශනෙයහි වත්මන් පගතිය 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) බැංකු ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් සමග ෙහජින් 
ගිවිසුම්වලට එළඹ තිෙබ්ද; 

 (ii) එම ගිවිසුම් ෙවනුෙවන් එක් එක් බැංකුවට ෙගවීමට 
සිදු වී තිෙබන මුදල් පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (iii) තවත් ෙකොපමණ මුදලක් ෙගවීෙම් අවදානමක් 
පවතීද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) උක්ත ගිවිසුම සඳහා එළඹීමට සහ එම අසාර්ථක 
කමෙව්දය අනුගමනය කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා 
දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද යන්න විමර්ශනවලදී ෙහළි  
වී තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙමම මූල්ය අලාභයට වග කිව යුත්තන් 
හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் இலங்ைக 
மத்திய வங்கி மற் ம் நிதி அைமச்சின் வழிகாட்ட ன் 
கீழ் 2007ஆம் ஆண் ல் உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட்  வங்கிகள் பலவற் டன் ெஹஜின் 
உடன்ப க்ைககைள ெசய் ெகாண்டேபா  பயன் 
ப த்திய தவறான ைறைமயின் காரணமாக உலகச் 
சந்ைதயில் எண்ெணய் விைல ழ்ச்சியைடந்தைதத் 
ெதாடர்ந்  குறிப்பிட்ட வங்கிக க்கு ெப மள  
பணத்ெதாைகையச் ெச த்த ேநாிட்டைமயால் 
நாட் க்குப் பாாிய நிதிசார் நட்டம் நிகழ்ந்தைம 
ெதாடர்பில் நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினால் 

லனாய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றெதன் 
பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள லனாய்வின் 
தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எத்தைன வங்கிக டன் ெஹஜின் 
உடன்ப க்ைககள் ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் சார்பில் ஒவ்ெவா  
வங்கியினா ம் ெச த்தேவண்  ேநாிட் ள்ள 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேம ம் எவ்வள  பணத்ெதாைகையச் ெச த்த 
ேவண் ய அபாயம் நில கிற  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகையச் ெசய்  ெகாள்வ 
தற்கும் ேமற்ப  ெவற்றியளிக்காத ைறைம 
ையப் பின்பற் வதற்கும் அங்கீகாரம் வழங்கிய 
வர்கள் யாவெரன்ப  லனாய் களின்ேபா  
ெதாியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதிசார் நட்டத்திற்கு ெபா ப் க் 
கூறேவண் யவர்கள் இனங்காணப்பட் ள் 
ளனரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development:  

(a) Is he aware that an investigation is conducted by 
the Financial Crimes Investigation Division 
regarding a huge financial loss suffered by the 
country as a result of having to pay a huge amount 
of money to the relevant banks with the 
plummeting of oil prices in the world market, due 
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to the flawed method adopted by Ceylon 
Petroleum Corporation in entering into Hedging 
agreements with several local and foreign banks in 
2007 under the guidance of the Central Bank of Sri 
Lanka and the Ministry of Finance?  

(b) Will he inform this House the current progress of 
the investigation mentioned in (a) above? 

(c) Will he state - 

 (i) the number of banks involved in the 
Hedging agreements; 

 (ii) the amounts due to be paid to each of those 
banks in respect to those agreements; and 

 (iii) whether there is a risk propensity of a 
further payment? 

(d) Will he also inform this House -  

 (i) whether the person who had granted 
approval for entering into that agreement 
and following that flawed method has been 
disclosed in the investigation; and 

 (ii) whether the persons responsible for this 
financial loss have been identified?   

(e) If not, why?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්.  

(ආ) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් පරීක්ෂණය 
තවදුරටත්  කරෙගන යන බැවින් වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ 
මතයක් පකාශ කළ ෙනොහැක. 

 ගරු මන්තීතුමනි, එකී පරීක්ෂණ අවසන් වූ වහාම 
ඔබතුමාට සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව කරුණු 
පැහැදිලි කිරීමට මා අදහස ්කරනවා.  

(ඇ) (i) බැංකු සංඛ්යාව 05කි.   

 (ii)  සට්ෑන්ඩඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව ෙවත ඇෙමරිකානු 
 ෙඩොලර් මිලියන 60ක මුදලක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

  නීතිගත සංසථ්ාව විසින් ෙගවා ඇත. 

 (iii) ෙකොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දැනට බසන්ාහිර පළාත් 
වාණිජ මහාධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනු කර ඇත. 
එහි තීරණය පිළිබඳව මතයක් පකාශ කළ 
ෙනොහැක. ෙමොකද,  නඩුව අධිකරණෙය් 
පවත්වාෙගන යන නිසා. 

  ෙඩොයිෂ් බැංකුව ශී ලංකා ආණ්ඩුව සමග 
ෙබ්රුම්කරණයකට ෙයොමු වී ඇත.  එහි අවසන් 
තීරණයක් ෙමෙතක් දැනුම් දී ෙනොමැත. ෙමොකද,  
එය අභියාචනා අවසථ්ාෙව් තිෙබන නිසා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊෙය් දැනුම් දුන්නා, පහක් කියලා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, පහක්.   Citi Bank  එක අෙප් වාසියට දිනලා තිෙබනවා, 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් ෙවලා.   මහජන බැංකුව 
මුකුත් කරලා නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලිපියක් එවලා තිෙබනවා, සල්ලි ෙදන්න කියලා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. නඩු දාලා නැහැ. 

(ඈ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් සිදු 
කළ විමර්ශනෙය් දී එෙසේ ෙහළි වී ෙනොමැත. 

 (ii) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව කරන ලද 
විමර්ශනයට අනුව ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාව තුළ ෙසේවය කළ ෙදෙදෙනකු හඳුනා 
ෙගන තිෙබ්. 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, "ෙසේවය කළ ෙදෙදෙනකු හඳුනා ෙගන 
ඇත." කියා කිව්වා ෙන්. ඉතින්, කවුද ඒ? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එවකට සිටි සභාපතිතුමා සහ එවකට සිටි DGM, Marketing. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් 
ගනුෙදනුව තමයි ෙම් ෙහජින් ගනුෙදනුව. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම 
එවකට සිටි ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විසින් කියා සිටිෙය්, "අපි තවම 
ශතයක් ෙගවලා නැහැ. අපට ශතයක්වත් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ." කියන කරුණු තමයි. හැබැයි, ෙම් වන ෙකොට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා දන්නා පරිදි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි නඩු 
ගාස්තුවලට පමණක් රුපියල් මිලියන 45කට වඩා අධික මුදලක් 
වැය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවෙග් අත්යවශ්ය ඛනිජ ෙතල් 
මත විවිධ බදු බර පටවමින් ඒ හානිය අද පියවා ගන්න ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම මූල්ය අලාභයට වග කිවයුත්තන් ෙලස 
එවකට සිටි DGM, Marketing සහ එවකට සිටි සභාපති අසන්ත ද 
ෙමල් මහතාවත් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත්යතුමා කියපු නිසා අද තමයි දන්ෙන්, සභාපතිවරයා 
හඳුනා ගත් බව. දැන් DGM, Marketingෙග් වැඩ තහනම් කරලා 
ෙගදර ඉන්නවා. හැබැයි, වාහනයත් දීලා තිෙබනවා; පඩියත් දීලා 
තිෙබනවා; නිල නිවාසයත් ලබා දීලා තිෙබනවා. හරි අපූරු දඬුවම් 
ෙන්. ඉතින් එෙහම ෙහොරකම්වලට ෙම් රෙට් කවුරුත් කැමැති 
ෙවයි ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. පඩියත් ෙදනවා නම්, නිල 
වාහනයත් ෙදනවා නම්, නිල වාහනයට ඉන්ධනත් ෙදනවා නම්, 
ඉන්න ෙගදරත් ෙදනවා නම් 'චූන්' එෙක් ෙගදරට ෙවලා ඉන්න 
පුළුවන් ෙන්, තවත් ෙහොරකම්පාරක් දමා ෙගන. ඔහුට එෙහමයි 
කරන්ෙන්.  

ඊළඟ පුද්ගලයා ගැන බලන්න. ඊළඟ පුද්ගලයා තමයි, අසන්ත 
ද ෙමල්. අසන්ත ද ෙමල් මහත්මයා පිළිබඳව දැන් කරුණු ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔහු පිළිබඳව  ෙගන තිෙබන පියවර කවෙර්ද 
කියා අප අසනවා. ෙතල් සංස්ථාවට ඔහු පිළිබඳව පියවර ගන්න 
බැහැ. ඔහු සභාපතිවරයා. සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් වී තිෙබනවා. 
එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාර්තා කරලා ඔහු පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් 
ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය -
FCID- ආරම්භ ෙකොට සාමාන්ය පුරවැසිෙයකු ගිහින් පැමිණිල්ලක් 
දමන ෙතක් ෙම් පරීක්ෂණය පිළිබඳව ෙතල් සංස්ථාව මැදිහත් 
ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් වංචනිකයන් 
යටපත් කර ගැනීම සඳහා දරන ෙම් පයත්නය වැළැක්වීම සඳහා 
ගරු අමාත්යවරයා ගන්නා පියවර කුමක් ද කියා මම එතුමාෙගන් 
අසනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම වංචනිකෙයකු යටපත් කිරීමට 

උත්සාහයක් ගන්ෙන් නැහැ. 2014 වර්ෂෙය් අදාළ ෙසේවකයා 
සම්බන්ධව විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම 
අමාත්යවරයා හැටියට එම පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කරන්න 
කියා දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වූ 
වහාම, පරීක්ෂණයට අනුකූලව ලබා දිය යුතු දඬුවම ලබා දීමට 
කටයුතු කරන බව ෙහෝ කියා කළ යුතු ආකාරයට කටයුතු කරන 
බව මා ගරු මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මම කලිනුත් 
සඳහන් කළා, ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදු වන බව. 
ඒ සම්බන්ධව කවෙරකු ෙහෝ අනාවරණය කරගත ෙහොත් ඔහුට 
දඬුවම් ලබා දීම පිළිබඳව  අෙප් කිසිම පැකිළීමක්  නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු 

ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකුෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයන්න කමිටුවක් පත් කළා. මට මතක එතුමාෙග් නම 
තල්පෙහේවා මහත්තයා. එතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් 
කළා. හැබැයි ෙම් අසන්ත ද ෙමල් කියන පුද්ගලයා ඒ කමිටුවට 
කිසිදු අවස්ථාවක කටඋත්තරයක්වත් ලබා ෙදන්න පැමිණිෙය් 
නැහැ. අවස්ථා ගණනාවකදී අසන්ත ද ෙමල් මහත්තයාෙග් නිවසට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ලිඛිතව. අවස්ථා ගණනාවකදී ඒ පිළිබඳව 
විවිධාකාරෙයන් දැනුම් දීලා තිබුණත් ඔහු ෙම් කමිටුව හමුවට 
පැමිණිලා කිසිදු කටඋත්තරයක්  ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙම් රාජ්යයට විශාල හානියක් කරපු, අද 
ජනතාවෙග් ෙතල් මත අසීමිත බදු බරක් පටවන්න ෙහේතු සාධක වූ 
ෙම් පුද්ගලයන් පිළිබඳව දැන්වත් ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද 
කියලා. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු සභාපතිවරෙයකු කමිටුව 

ඉදිරියට ෙනොපැමිෙණන්ෙන් නම් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
හැටියට අෙප් තිෙබන නීති රාමුව තුළ කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, රෙට් නීතියට පිටුපාලා යම් වරදක් කරලා 
තිෙබන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ඔහුට ගැලවීමක්  නැහැ. ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව  භාර අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් පරීක්ෂණ 
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා යම් ෙකෙනක් වැරැද්දක් කරලා 
තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදි කරපු ෙකනාට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා 
කියාත්මක ෙවනවාය කියන සහතිකය ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි.  

 
පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය  පිළිබඳ 

වාර්තාව : මුදල් අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම්වරයාෙග්  
පකාශය 

ேதா்த க்கு ன்னரான வர  ெசல  நிைலைம 
பற்றிய அறிக்ைக: நிதி அைமச்சுச் ெசயலாளாின  

கூற்  
PRE-ELECTION BUDGETARY POSITION REPORT: STATEMENT 

BY SECRETARY TO THE MINISTRY OF FINANCE 
 

6/’15 
1. ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க -மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
(අ) (i) 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) 

පනෙතහි 19 වැනි වගන්තිෙයහි දැක්ෙවන පරිදි 
පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින්, පූර්ව 
මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳව පකාශයක් 
කරනු ලැ බුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ පකාශයක් කරනු ලැබුෙව් නම්, ඒ කවර 
දිනයකදී කුමන ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 

நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண் ன் 3ஆம் இலக்க நிதி 
காைமத் வ (ெபா ப் கள்) சட்டத்தின் 19ஆம் 

பிாிவில் காட்டப்பட் ள்ளவா  ேதாத் க்கு 
ன்னரான வர ெசல த் திட்ட நிைலைம 

பற்றிய அறிக்ைகெயான்  சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) நிதி அைமச்சின் ெசயலாளாினால் ேதாத் க்கு 
ன்னரான வர ெசல த் திட்ட நிைலைம 

பற்றிய கூற்ெறான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  கூற்ெறான்  ன்ைவக்கப் 
பட் ப்பின், அ  எத்ேததியில் எவ்வாறாக 

ன்ைவக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Report on the Pre-election 
Budgetary Position was presented, as 
required by Section 19 of the Fiscal 
Management (Responsibility) Act, No. 03 
of 2003; 

 (ii) whether, the Secretary to the Ministry of 
Finance made a statement on the Pre-
election Budgetary Position; and 

 (iii) if such a statement was made, the date on 
which and the manner in which it was 
made? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට අදාළ පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 2015 පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාව 2015 ජූලි මස 17 දින මහජනතාව ෙවත නිකුත් කර 
ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) එම පකාශය 2015 ජූලි මස 15 වැනි දින කරන ලද අතර 
අදාළ පකාශය, 2015 පූර්ව මැතිවරණ අය වැය තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙවහි ඇතුළත් කර ඇත. එෙමන්ම, ෙමම 
වාර්තාව 2015 සැප්තැම්බර් 22 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -30/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු සති ෙදකකින් 

ලබා දීමට අවස්ථාවක් -එතුමා සභාෙව් සිටින දිනයකදී-  ලබා 
ෙදන්නය කියලා එතුමා ඉල්ලීමක් කළා.   එම නිසා  ෙනොවැම්බර් 4 
ෙහෝ 5 යන දින ෙදෙකන් එකක දී ෙමම පශ්නය  න්යාය පතයට 
ඇතුළත් කර ෙදන්නය කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -14/'15- (1) , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා 

සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -31/'15- (1) , ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -34/'15 - (1) , ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්ථාවර නිෙයෝග 128 ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව අරම්භ ෙවලා මාස 2කට ආසන්න 
කාලයක් ගත ෙවන්න ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් තවම මහජන 
ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කර නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කළා. ඒක දැන් 

පත් කර ඉවරයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කළා ද, ගරු 

කථානායකතුමනි? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක නම් කරන්නට තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට මන්තීවරුන් විශාල 

වශෙයන් ෙපත්සම් භාර දීලා තිෙබනවා. නමුත් මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව පත් ෙනොකිරීම නිසා ඒ ෙපත්සම් විභාග 
වන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් වාර්තා වී තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාව ඉතා ඉක්මනින් ඒ පියවර ගන්නවා. අද 

කාරක සභා 3ක් පත් කළා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සම්බන්ධව අප 
අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, හැකි ඉක්මනින් උපෙද්ශක 

කාරක සභා ටිකත් කැඳවන්න කියා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(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)  
ඒ පමාදය පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. දැන් ඒ කාරක සභා 

ටික පත් කරෙගන යනවා. එය පත් කළ යුත්ෙත් ෙත්රීම් කාරක 
සභාෙවන්. ෙම් වන විට ෙත්රීම් කාරක සභාව, කාරක සභා තුන 
හතරක් නම් කර තිෙබනවා. ඉතිරි ටික නම් කිරීෙම් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඊළඟට, උපෙද්ශක සභා ද, කාරක සභා ද කියන 
කාරණයත් අද පක්ෂ නායකයන් තීරණය කරනවා. අපටත් ඕනෑ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විවෘත කර වැඩිපුර බලයක් ෙමතැනට 
ෙදන්නයි. ෙමතැන ෙමොකක්වත් හංගන්නට ෙදයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4ත් ෙවනත් දිනක අහන්න අප එකඟ වුණා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, හදිසිෙය් මතු වූ පශ්නයක් නිසයි  ෙම් 

ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට ඔබතුමාෙග් අවසරය පතන්ෙන්. ජාතික 
නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා ඊෙය් රාතිෙය් ඉතාලියට යන්නට ගියත් අෙප් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් එතුමාට පිටත්වීමට අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
කවුරුත් දන්නවා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන් තීවරෙයක් වාෙග්ම, එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කර, 
නිර්ෙද්ශ කර ලබා ගත්ත වලංගු විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් හිමි බව.  

ගරු කථානායකතුමාෙගනුත්, විෙශේෂෙයන්ම 
අගාමාත්යතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, යහ පාලනය හා 
පජාතන්තවාදය අගයන - [බාධා කිරීම්] ෙම් සිදුවීම අද විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාට ෙවන්න පුළුවන්, ෙහට දින ඔබතුමන්ලාටත් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ඉවසීෙමන් ඉන්න. ෙමවැනි 
සිදුවීම් ෙවලා තිෙබනවා. I do not think that the Government 
has done it intentionally, but I have to raise this. You must 
allow the Hon. Member to leave for Italy and Europe 
because he has some official engagements to attend.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව නවත්වලා තිෙබන්ෙන් උසාවි 

නිෙයෝගයක් මත ද කියා අපි ෙහොයා බලන්න ඕනෑ.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊෙය් රාතී court order එකක් තිබුෙණ් නැහැ. He was 

cleared.  ඔබතුමන්ලාටත් ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන්. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සාමාන්යෙයන් කථානායකතුමා දැනුවත් කරනවා. එෙහම 

දැනුවත් කර තිබුෙණත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Order, please! [බාධා 
කිරීම්] බාධා කරන්න එපා. කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. අපි ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්නම්. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු අගාමාත්යතුමාට 

කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

අධිකරණ නිෙයෝගයක් තිෙබනවා නම් අපට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ෙමොකුත් පශ්නයක් නැත්නම් ඒකට ඉඩ ෙදන එකයි 
තිෙබන්ෙන්. මම සභානායකතුමාට කිව්වා, දැන් ඒ ගැන ෙහොයලා 
බලන්නය කියා. මීට කලින් වතාවක් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා ජිනීවා යන එක නැවැත්තුවා. රන්ජන් විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා කිව්වා, "ලංකාෙව් ජාත්යන්තර අධිකරණයක් ඇති 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔක්ෙකෝම අරන් යනවා." 
කියා. මම කිව්වා, "කමක් නැහැ, ඒකට ඉඩ ෙදන්න." කියා. 
ෙමොකද, එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා ලංකාවට ජාත්යන්තර 
අධිකරණයක් ඉල්ලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලැයිස්තුවක් අරෙගන ගිෙය්. [බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. ෙම් 

ගැන කථානායකතුමා දැනුවත් කර තිබුෙණත් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් අෙප් අෙනක් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා මට දැන් 

දුරකථනෙයන් කථා කළා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න අවසර 

දුන්නා. කරුණාකර මට අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදනවා. හැබැයි, අවශ්ය ෙද් කථා කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව් මට දුරකථනෙයන් කථා කළා. එතුමාට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,-[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක හරි, ඒක හරි. අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන පියවර ගන්නවා. We 

are taking action on that. 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා. 

 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

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

APPROPRIATION BILL, 2016 

"2016 මුදල් වර්ෂෙය් ෙසේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද; ඒ 
ෙසේවා කාර්යය සඳහා ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ඉන් බැහැර ෙහෝ ණය ලබා 
ගැනීමට බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුෙව් ඇතැම් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් මූල්ය පතිපාදන සැපයීම සඳහා ද; එම කටයුතු ෙවනුෙවන් ඒ 
මුදල් වර්ෂය තුළ වියදම් සඳහා අවශ්ය වන මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ආණ්ඩුවට සුදුස්සක් කළ හැකි ෙවනත් යම් 
අරමුදලකින් ෙහෝ මුදල්වලින් ෙහෝ අත්තිකාරම් වශෙයන් ෙගවීමට ඉඩ 
සැලසීම සඳහා ද; ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදල් ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන 
සැලසීම සහ ඉහත කී කරුණු හා සම්බන්ධ ෙහෝ එයට ආනුෂංගික කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම  සඳහා ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 

2015 ෙනොවැම්බර් 20වැනි සිකුරාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the HonLakshman Kiriella on behalf of the Minister of 

Finance;  
to be read a Second time upon Friday, 20th November, 2015 and to 

be printed. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

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

"That the proceedings on Item No.1 of Public Business appearing on 
the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament." 

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

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
මානව හිමිකම් සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීම) පනත් 

ෙකටුම්පත 
மனித உாிைமகள் அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Human 
Rights Organization." 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

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

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

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

  
Question put, and agreed to. 

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

Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු, ගරු 

සභානායකතුමා.  

 
2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ  විෙශේෂ 

කාරක සභාව 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் 

பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

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

2016 
 

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

Sir, I move, 
"Whereas the period of time allocated to the Committee stage 
programme for the Budget Estimates of the year 2016 is limited; 

And whereas several Heads of Expenditure have to be discussed on 
a single day thereby limiting the period of time available for the 
discussion of each Ministry; 

That this Parliament resolves that a Select Committee of Parliament 
be appointed to enable the Members to meet and discuss the Heads 
of Expenditure of the 17 Ministries in the Annexure which were 
decided at the Committee on Parliamentary Business with the 
concurrence of the Leader of the House of Parliament and the Chief 
Opposition Whip. 

2.  (a)   The Committee and its Chairman shall be nominated 
by Mr. Speaker.    

     (b)  The Committee shall consist of not more than twenty 
one (21) Members selected from both the Government 
and the Opposition notwithstanding the provisions of 
the Standing Order No. 95 of the Parliament.     
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3.   The Committee shall have power to- 

 (a)  fix its quorum; and 

 (b)  send for persons, papers and records, order any person 

to attend before Parliament or before such Committee; 

 

4.  The Committee shall present its report to the Parliament on or 
before the day on which the Committee stage debate on the 
votes of the said selected Ministries commences. 

 

 

 

Annexure  
 

Ministry of  National Integration and Reconciliation 

Ministry of  Tourism Development and Christian Religious 

Affairs 

Ministry of  Sustainable Development and Wildlife 

Ministry of  Disaster Management 

Ministry of  Science, Technology and Research 

Ministry of  Skills Development and Vocational Training  

Ministry of  Home Affairs 

Ministry of  Internal Affairs, Wayamba Development and 

Cultural Affairs 

Ministry of  Plantation Industries 

Ministry of  Buddhasasana 

Ministry of  Rural Economic Affairs 

Ministry of  Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Development 

Ministry of  Post, Postal Services and Muslim Affairs 

Ministry of  Southern Development 

Ministry of  Telecommunication and Digital Infrastructure 

Ministry of  National Dialogue 

Ministry of  Primary Industries" 

 
 

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

 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැවතත් කල් තැබීෙම් විවාදය, ආරම්භ කිරීම, ගරු 

අගාමාත්යතුමා. 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
වාර්තාව 

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
அறிக்ைக 

REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL 

 
[පූ.භා. 9.52] 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අඳුරට සාප කරමින් සිටීමට වඩා එක් 

පහනක් ෙහෝ දැල්වීමට උත්සාහ කිරීම වැදගත් කියා අප අසා 
තිෙබනවා. අතීත වැරදි ගැන එකිෙනකාට ෙචෝදනා කරමින් 
සිටිනවාට වඩා වැදගත් වන්ෙන් අතීත වැරදි නිවැරදි කර ගනිමින් 
අනාගතය යහපත් ෙලස ෙගොඩ නංවා ගැනීෙම් මාර්ගයක් සකස් 
කර ගැනීමයි. අප ෙම් සිදු කරන්ෙන් එම කටයුත්තයි. ජනවාර්ගික 
අර්බුදය, එය පදනම් කර ෙගන පැතිර ගිය තස්තවාදය සහ යුද්ධය 
නිසා අප සියලු ෙදනාම පීඩාවට පත් වුණා; දුක් වින්දා; ජීවිත හා 
ෙද්ෙපොළ හානි කර ගත්තා. සාමාන්ය ජනතාව වාෙග්ම හමුදා 
සාමාජිකයන්ද ෙම් විනාශෙය් ෙගොදුරු බවට පත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු 
යළි පතිසන්ධානය ඇති ෙකොට තැළුණු හදවත් සුවපත් කරලීම 
සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ග ෙනොගැනීම නිසාත්, සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් පවත්වා ෙගන ෙනොයෑම නිසාත් අප ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ෙකොන් වන තත්ත්වයකට පත් වුණා. එවන් පසු බිමක 
අපට රටක් වශෙයන් ඉදිරියට යන්න බැහැ. ෙද්ශපාලන මතය 
කුමක් වුවත් අප සියලු ෙදනාම එය පිළිගන්නවා. අප ෙද්ශීය 
වශෙයන් සමගිය, සෙහෝදරත්වය ශක්තිමත් ෙකොට ෛමතිය මුල් 
කර ගත් පතිසන්ධාන කියාවලියක් මඟින් බිඳුණු හදවත් සුවපත් 
කළ යුතුයි. ඒ අතරම ජාත්යන්තර වශෙයන් අප පත්වී සිටි හුදකලා 
තත්ත්වෙයන් මිදී යළිත් ජාත්යන්තරෙය් විශ්වාසය හා මිතත්වය 
දිනා ගත යුතුයි. ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය මඟින් අද අපට ඒ සඳහා 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා අප සියලු ෙදනා එක් වී අෙප් රට 
ඉහළට ඔසවා තැබීෙම් මූලික අරමුණ කර ගනිමින් ෙම් 
ව්යායාමයට එක් ෙවමු. ෙමහිදී අපි යළිත් ලංකාව පිළිබඳ න්යාය 
පතය අෙප් අතට ගත්තා. එෙහම නම් අපි එකතු ෙවලා එය 
ෙකොෙහොමද කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එක තමයි ෙමතැන 
සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් සියලු ජනතාව එකට 
එකමුතු කරන ව්යායාමයක්, අෙප් රෙට් ජාතික හා ආගමික සමගිය 
තහවුරු කරන ව්යායාමයක්, අෙප් රෙට් බිඳුණු හා තැළුණු හදවත් 
සුවපත් කරවන ව්යායාමයක් හැටියටයි මා ෙම් ෙයෝජනා 
දකින්ෙන්. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය යළි තහවුරු කරන 
ව්යායාමයක් හැටියටත් මා ෙමය දකිනවා. ෙමය, ෙකෝධය හා 
ෛවරය ෙවනුවට ෛමතිය හා දයාව පතුරවන ව්යායාමයක්. ඇයි 
එෙහම නම් ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන්? අප ෙම් ව්යායාමය සාර්ථක 
කරගැනීම සඳහා අලුත් ගමනකට මුල පුරමු. එතැනදී සාම්පදායික 
ෙද්ශපාලනය පෙසක ලා රට ෙවනුෙවන් අලුතින් හිතන්න කියා 
මම ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

සියලු ජන ෙකොටස් සාමෙයන්, සංහිඳියාෙවන් අත් වැල් බැඳ 
ගන්නා සමාජයක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
තබා තිෙබනවා. එකිෙනකා අතර ෛවරය ෙවනුවට ෛමතිය 
පතුරවන කියාවලියක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා තිෙබනවා. ගහ මරාගන්නා, ඇන 
ෙකොටාගන්නා ෙද්ශපාලනයක් ෙවනුවට සෙහෝදරාත්මක 
ෙද්ශපාලන කමයක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තබා තිෙබනවා. රට ආපස්සට අදින පතිපත්තියක් ෙනොව රට 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නය විසඳලා ඒ 
අයෙග් එදිෙනදා පශ්න විසඳන්න, රැකියා ලබා ෙදන්න, ආදායම 
වැඩි කරන්න, නීතිය ස්ථාපනය කරන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි 
කියලායි.  ඒකයි ජනතාවෙග් බලාෙපො ෙරොත්තුව. මා ඔබ 
සැමෙගන්ම කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ජනතා 
බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ දමන්න එපා; ජනතාවෙග් ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවලට පිටු පාන්න එපා කියා. අෙප් රෙට් ජනතාව 
සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කෙළේ  ඔවුන් තුළ ඇති ඒ 
යහපත් බලාෙපොෙරොත්තුව නිසායි. ජනතාව එක වරක් ෙනොව, 
ෙදවරක්ම, ඒ කියන්ෙන් ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහා 
මැතිවරණ ෙය්දීත් සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කළා. 
පක්ෂ ෙද්ශපාලනෙයන් ෙදපස ෙබදී සිදු කරන ෛවරවාදී 
ෙද්ශපාලනය ෙවනුවට සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනයකට ජනතාව සිය 
වරම ලබා දුන්නා. ජනවාරි මාසෙය් ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, 
අෙගෝස්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ ෙය්දීත් ෙම් රෙට් 
ජනතාව අනුමත කෙළේ ඒ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියයි. 
සාම්පදායික ෙද්ශපාලනය පතික්ෙෂේප කළ ජනතාව සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලනය ඉහළට ඔසවා තැබුවා. ජනතාව පතික්ෙෂේප කළ 
මාර්ගයක යනවාද, එ ෙසේත් නැත්නම් ජනතාව අනුමත කළ නව 
මාර්ගෙය් යනවාද කියා ගැඹුරින් සිතා බලන්න යැයි මා ඔබෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

මා ඔබ සැමෙගන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක්, සම්මුතිවාදී පාලනයක් සහ නව ෙද්ශපාලන ගමනක් 
යන්නට එක්වන ෙලසයි. අෙප් අරමුණ ෙපෞද්ගලික පළිගැනීම් 
ෙහෝ ෛවරය ෙහෝ ෙකෝධය පතුරවාලීම ෙනොෙවයි; දඬුවමින් 
වරදකරුවන් මර්දනය කිරීම ෙනොෙවයි; සාමෙයන්, ෛමතිෙයන්, 
දයාෙවන් සියලු ජන ෙකොටස්වලට සාධාරණය ඉටු කරලීමයි; 
ගැටුමට මැදි වූ සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් බිඳණු හදවත් හා සිත් සුවපත් 
කරලීමයි; සිදු වූ වැරදි ෙසොයා බලා, අවෙබෝධ කර ෙගන 
අනාගතෙය් එවැනි වැරදි සිදු ෙනොවීමට ශක්තිමත් පදනමක් සකසා 
ගැනීමයි. ඒ නිසා අපි මුලින්ම රට ගැන හිතමු. අෙප් රට ගැන 
හිතන්න, අෙප් රටට ඉදිරියට යන්න තිෙබන ෙම් අවස්ථාව තම 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාසිවලට යට කර ගන්න එපාය කියලා මා 
ඔබ සැමෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් අලුත් ගමන යන්න ජනවාරි 
8වැනි දා ආරම්භ කරලා, ආපසු  අෙගෝස්තු මාසෙය් ජනතාවෙගන් 
තවත් වරමක් ලබා  ෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් එකට එකතු ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් තුළ 
ෙම් පශ්න  විසඳන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

එහි ෙහොඳ පැත්තකුත් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන්         
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය සුළු ජාතීන්ෙග් ඡන්ද අරගන්න කියා 
කරන හැටි මා දකිනවා. අපි, දකුෙණ් මධ්යම පන්තිෙය් ඡන්ද  
ගන්න කියා කරනවා. ඒක ෙහොඳයි ෙද්ශපාලනෙය්දී. ඒ අනුව අපට 
අන්තිමට මධ්යස්ථ තැනකට එන්න පුළුවන් ෙව්වි. එතෙකොට 
තිෙබන්ෙන් පක්ෂ මාරු කිරීම මිස පතිපත්ති මාරු කිරීම ෙනොෙවයි.  

මා අහෙගන හිටියා,  ෙම් ෙයෝජනා ගැන  සමහර අය විරුද්ධ 
වුණා. නමුත් මා එකක් කියන්න කැමැතියි. ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් 
කිව්වා ෙම් ෙයෝජනා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලවයි 
කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 4.(ඇ) 
අනුව්යවස්ථාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"නීතිය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ම කියාත්මක කළ හැකි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ එහි මන්තීවරයන්ෙග් වරපසාද, පරිහාර හා බලතල 
සම්බන්ධෙයන් විනා ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය, ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙවන් ඇති ෙකොට පිහිටුවන ලද ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 
පිළිගන්නා ලද නැතෙහොත් ෙවනත් යම් නීතියකින් ඇති ෙකොට පිහිටුවන 
ලද අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන මගින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
කියාත්මක කළ යුත්ෙත් ය" 

ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය අපි කියාත්මක කරන්ෙන් අපි 
ඇති කරන ආයතනවලින්. අපි ඒකට  පටහැනිව යන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන් කියලා අපට ෙයෝජනා ෙදන්න. අපි 
නීති ෙකටුම්පත් එකක්, ෙදකක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කළාම ඒ ෙගොල්ලන් අෙත්  තමයි ඒ තීරණය ගැනීෙම් අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට ඕනෑ වුණත්  ෙවන ෙකෙනකුට ෙම් 
බලය ෙදන්න බැහැ. එෙහම ෙදන්න අපට වුවමනාවකුත් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර දිසානායක  මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව 
අවසන් වන තුරු ඉන්න ෙකෝ. අපි අන්තිමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
අනුව කියා කරන්නම්.  

ෙම් ආරක්ෂාව ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර කිව්වා,  ජනමත විචාරණයක් නැතිව ෙම් 
බලය ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් අද ෙම් රට එදා  
1989-1990 දී  ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ ඉල්ලපු අයට තමයි යට 
වන්ෙන්.  සුදුසු පරිදි අපි කියා කර තිෙබනවා. එයින් පිට ගිහින් 
නැහැ.  

ෙමෝටූ ෙනොෙගොචිට ලංකාවට එන්න කිව්ෙව් කවුද? ඒ විස්තර 
ඇතුළත් සම්පූර්ණ ලිපිෙගොනුව මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. එතුමාට 
ලංකාවට එන්න කිව්ෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙද්ශය අනුව ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමායි. ඒත් එකක් කිව්වා. 
ජනවාරි 10වැනි දා එතුමාට එන්න කිව්වා. එතෙකොට 
මැතිවරණෙය්දී කෑ ගැහුවා, "ෛමතීපාල සිරිෙසේනයි ෙම් රට පාවා 
ෙදන්න යන්ෙන්, රනිල් විකමසිංහයි ෙද්ශ ෙදෝහියා, චන්දිකා 
කුමාරතුංග තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්" කියලා.  එෙහම කියලා 
ඔක්ෙකෝම ඉවර කළාට පස්ෙසේ ෙමයාට ෙම් රටට එන්න කියනවා, 
නඩු අහන්න. ඒක ෙන්  කෙළේ. ෙමන්න බලන්න, මා ළඟ ඒ විස්තර 
ඇතුළත් file එක තිෙබනවා. කවුරුවත් නැහැ කියනවා නම් මා 
file එෙක් තිෙබන ෙද්වල් කියවන්නම්. ඇයි, එයාට එන්න 
කිව්ෙව්? ෙම් කවුද? එතුමා ෙඩස්මන් ද සිල්වා මහත්මයා වාෙග් 
නීතිඥෙයක්ද? නැහැ. එයා නීතිඥ වැඩ කරන ෙකෙනක්ද? නැහැ 
ෙන්.  He was in-charge of the Trust Fund for Victims of the 
International Criminal Court.  නිකම් ෙකෙනක් ෙහොයා ගත්ෙත් 
නැහැ. He was a Special Prosecutor in the Public Prosecutor’s 
Office in  Japan.  මම ෙම්වා කියවන්න කාලය ගන්ෙන් නැහැ. 
නැත්නම් ෙම්  file එෙක් තිෙබනවා එයාට එන්න කියපු සම්පූර්ණ 
ලියකියවිලි ටික; එයාට එන්න කියපු විස්තර. ඊට පස්ෙසේ සිදු වුෙණ් 
ෙවන  ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් ආණ්ඩුව මාරු වුණු නිසා 
ලංකාෙව් අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ෙතොරතුරු දැනගන්න තුරු ඒ 
පැමිණීම කල් ගිය එකයි. ෙමහි තිෙබනවා, “The Hon. (Prof.) 
G.L Peiris requested me on 14th April, 2014 to nominate a 
Japanese expert."  කියලා.  

අෙනක ෙම් ෙකොමිසම ආවත් ෙමොකක්ද කෙළේ?  කරුණු 
ෙහව්ෙව්  නැහැ ෙන්? බලන්න, ෙම් ෙල්ඛනය. එහි කියනවා, 
Channel  4 සිද්ධිය පිළිබඳව අධිකරණ පරීක්ෂණයක් ඕනෑ කියලා. 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? මෙහස්තාත් උසාවියක 
වැඩක් ෙන් කරන්ෙන්. බබ්බු වාෙග් හැසිෙරනවා, අපි දන්ෙන් 
නැහැ කියලා.  

මෙග් මිත හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා 
කරලා, ෙමන්න ෙම්වා ගැන කියනවා නම් මා කැමැතියි. ශී   
ලංකාෙව් මානව හිමිකම් කඩවීම් ගැන ජාත්යන්තර මැදිහත්වීමක් 
කරන ෙලස මුලින්ම ඉල්ලා සිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි. ඒ 
ඔහු විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු ෙලස සිටියදීයි. මෑත කාලෙය් 
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නැවතත් එම මැදිහත්වීම් සඳහා පසු බිම සැලසුෙණ්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම්වරයා 
නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ නිෙව්දනෙයන්  තිරසාර ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ඇති කිරීමට දී තිබුණ ෙපොෙරොන්දුව යටෙත්යි.  දැන් 
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙමොකක්ද අපට විසඳන්නට තිෙබන පශ්නය?  

අපි දන්නවා, 2005 අෙගෝස්තු මාසෙය් අෙප් විෙද්ශ ඇමති 
කදිර්ගාමර් මැතිතුමාව ෙකොටි සංවිධානෙයන් ඝාතනය කළ බව. 
ඒක කරලා  මාස හතරක් යන්න ඉස්සරෙවලා ෙකොටි සංවිධානයට  
සල්ලි දීලා,  2005 පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් දී උතුෙර් ඡන්ද 
දායකයන් ඡන්දය ෙදන එක නවත්වලා තමයි ජනාධිපතිවරණය 
ජය ගත්ෙත්. ඝාතනයන් සිදු කරන එකයි, ෙම්කයි අතර 
සම්බන්ධකමක් තිෙබනවාද?  එයට, "නැහැ" කියලා කියන්න 
බැහැ.  අපි දන්නවා ෙන්, එල්ටීටීඊ එක ඝාතනයන් සිදු කළා 
කියලා. ඒ ගැන විශාල  සාකච්ඡාවක් තිබුණා. අපි සහභාගි වුෙණ් 
නැහැ.  එෙහත් අදාළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රැස්වුණා, අරලියගහ 
මන්දිරෙය් අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලයට. ඉතින්, ඔය මිනිසුන්ට ද  
සල්ලි දුන්ෙන්?  රට පාවා  ෙදන්න අපට ඕනෑකමක් තිෙබනවා ද? 
ෙම්වා සත්ය ෙකොමිසෙමන් එළියට එයි කියලා භය ෙවලා ද?  
අන්න ඒකයි අපි අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  එෙහම නම් කමක් 
නැහැ. එෙහම නම් භය ෙවන්න එපා. අපි ඒක පවත්වමු,  [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, අපි අහමු.   

ඊළඟට, ෙමොකක්ද වුෙණ්? එල්ටීටීඊ එක ආවාට පසුව එල්ටීටීඊ 
එකට විරුද්ධව කියා කෙළේ නැහැ. මාවිල් ආරු අල්ලා ගත්ෙත් 
ඇයි?  ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිතුවා, අපට ෙම්ෙකන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන් 
කියලා. ඒත් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ  අර්බුදයක් ඇති වුණා. එක 
පැත්තකින් ෙහළ උරුමෙය් මන්තීතුමන්ලායි, තව මන්තීවරුන් 
කිහිප ෙදෙනකුයි, යුද හමුදාවයි ඒකට විරුද්ධ වුණා. අෙප් රතන 
හාමුදුරුෙවෝත් ගිහිල්ලා එතැන උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න පටන් 
ගත්තා.  හිතුෙව් නැති විධියට තමයි යුද්ධය පටන් ගත්ෙත්. ඕක 
ෙන් ඇත්ත. එෙහම නැතිව, දුටු ගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ වාෙග් 
හදාෙගන, බුත්තලට  ගිහින් විජිතපුරයට අරෙගන ගිෙය් නැහැ. 
ෙම්ක අහම්ෙබන් ඇති වුණු යුද්ධයක්.   

ඊළඟට, යුද්ධය පැවතුණා.  කිළිෙනොච්චිය වැටුණාට පසුව  
ෙපබරවාරි මාසෙය් දී එල්ටීටීඊ සංවිධානය තීරණය කළා, ලක්ෂ 
3ක් අරෙගන මුලතිව්වලට යනවා කියලා. ඒ අය පාණ ඇපකරුවන් 
ෙගන ගිෙය් නැත්නම් ෙම් පශ්නය ෙමච්චර දුරට උග වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒක, එක ෙහේතුවක්.  

ෙදවැනි ෙහේතුව ෙමයයි. මාර්තු මාසය ෙවනෙකොට ඉන්දියාෙව් 
මහා මැතිවරණය තිබුණා. BJP එක දිනයි,  ජයලලිතා එක්ක 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරයි කියලා හිතුවා.  ඒ නිසා ෙමෙහන් හමුදාවට 
නිෙයෝග දුන්නා යුද්ධය ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කියලා. 
ඉන්දියාෙව් ඡන්දයට ෙපර යුද්ධය ඉවර කරන්න කියලා නිෙයෝග 
දුන්නා. ඔය කාරණ ෙදකට ෙන් හමුදාව කියාත්මක  වුෙණ්. BJP 
දිනලා ෙම් ෙගොල්ලන් එක්ක ආණ්ඩුවක් හදයි කියන බයටයි ඒ 
නිෙයෝගය දුන්ෙන්. හමුදාව ඒ අනුව කියා කළා විතරයි. ඊට පසුව  
සුදුෙකොඩි සිද්ධිය ආවා.   

දැන් මම තව කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. ෙමතැන 
අපිත් පිළිගන්න සාමාන්ය මතයක් තිබුණා. එල්ටීටීඊ එක සුදුෙකොඩි 
දමනෙකොට අපට එය විශ්වාස කරන්න බැරි ෙදයක්.  ඒ ෙවලාෙව් 
එතැන හිටපු අණෙදන නිලධාරියා තිරණය කරන්න ඕනෑ, ෙම්ක 
පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන එක. නමුත් ඒ තීරණය ගැනීෙම් 
අවස්ථාව එතැනට ෙනොදී,  ෙකොළඹින් නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් ඇයි?  
ඒ අවස්ථාෙව්  ඒක  එතැනින්ම තීරණය වුණා නම් ෙම් පශ්නය 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. එතැනදී ෙබ්රාගන්න ඕනෑ වුෙණ් කාවද? 
2005 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් දී deal එක 
දමපු පුලිෙද්වන්ව ෙබ්රාගන්නයි වුවමනා වුෙණ්.  අපි ඇත්ත කථා 

කරමු. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය් දී  සල්ලි ගන්න deal  එක 
දැම්ෙම් කවුද?  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින මන්තීවරුන් දන්නවා ඇති; 
TNA මන්තීවරුත් දන්නවා ඇති;  අපිත් දන්නවා.   

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් කියනවා, අහිංසක මිනිස්සු 
ෙබ්රන්න කියලා. කවුරුවත් සුදු ෙකොඩි දැම්ෙම් නැහැ. සුදුෙකොඩි 
ෙමොකුත් වැඩක් නැහැ. සටන් කරෙගන යන්න කිව්වා.   
පුලිෙද්වන්ව ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කෙළේ ඇයි? මම කැමැති නැහැ 
කවුරුවත් මැෙරනවාට. ඒත් දවිඩ ජනතාවෙග් විනාශයට 
පුලිෙද්වන් වගකියන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කඳුළු සලන්ෙන් 
නැහැ. හමුදාව එතැන හිර කරන්න අවශ්ය නැහැ. කවුද සල්ලි 
දුන්ෙන් කියලා දන්නවා. පුලිෙද්වන් හිටිෙය් නැත්නම් ඔබතුමන්ලා 
එදා බලයට එන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. ඉතින් ඔහුව ෙබ්රා ගන්න 
ගිහිල්ලා තමයි ඕනෑ නැති පශ්නයක්  ඇති කර ගත්ෙත්.  නැත්නම් 
එදා  හමුදාවට උපෙදස් ෙදන්න තිබුණා, "හරි,  සුදු ෙකොඩි දමන 
මිනිහා ඇත්ත වශෙයන්ම භාරෙවන්න එනවා ද, ෙබොරු කරනවා ද 
කියලා ඕෙගොල්ලන් තීරණය කරන්න" කියලා.  එෙහම නම් ඒක 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් ඔක්ෙකෝම 
සිදු වුණාට පසේසේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම්තුමා එක්ක 
එකතුෙවලා කියනවා, "දීර්ඝ කාලීන සමාජ සහ ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා සියලුම පජාවන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවන් හා දුක් 
ගැනවිලි සලකා බලමින් තමයි අපි කියා කරන්ෙන්" කියලා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ආපසු ගිහිල්ලා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, "ෙම් ෙයෝජනාව පිළිගන්නවා, එය 
ස්ථිර කරන්න" කියලා. ඊට පස්ෙසේ දරුස්මාන් ෙකොමිසමට 
ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? දරුස්මාන් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා 
කිව්වා, හමුදාෙව් අය නීති කඩලා තිෙබනවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව 
මිලිටරි නීතිය නැත්නම් සිවිල් නීතිය අප කියාත්මක කරනවාය 
කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව ටිකක් ෙව්ලාව ගන්නම්.  

අන්තිමට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? දවිඩ ජනතාව විනාශ කළා. 
අෙප් හමුදාව අතර මං කළා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් හමුදාව ගැන 
කියමින් අඬනවා. හමුදාවට ෙමොකක්ද කෙළේ? යුද්ධය ජයගහණය 
කරපු සරත් ෙෆොන්ෙසේකාව හිෙර් දැම්මා. එතුමා හිටපු 
මන්තීවරෙයක්. අපි දැක්කා, එතුමාව ඇදෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් කථාව පැත්තකට දමන්න. මම 
දැකපු කාරණයක් මම කියන්නම්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
සිනමන් ෙල්ක්  ෙහෝටලෙයන් පිටෙවලා යන ෙකොට එතුමාට 
ආරක්ෂාව ෙදන්න කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කියලා තිබුණා. 
ඒ අවස්ථාෙව් මිලිටරි ෙපොලීසිෙය් කණ්ඩායම් ෙදපැත්ෙත් හිටියා. 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එය දැකලා තිෙබනවා. 
ඒ අයට ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ අයව එළියට අරෙගන ගිහිල්ලා 
uniform එෙකන්ම චිත්තම්පලම් ඒ ගාර්ඩිනර් මාවෙත් දණ 
ගැස්සුවා.  ඒෙගොල්ලන් කරපු වරද ෙමොකක්ද? ඒෙගොල්ලන් ඒ 
ස්ථානයට ගියා; ෙවඩි කෑවා; සටන් කළා. ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා දැන් ෙම් හමුදාව ගැන කථා කරන්න එපා. එෙහනම් 
ඉස්ෙසල්ලා ගිහිල්ලා ඒෙගොල්ලන්ෙගන් සමාව ඉල්ලන්න. සමාව 
ඉල්ලලා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න. එච්චරයි මම 
කියන්ෙන්. ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ අයටත් යුක්තිය 
ලබා ෙදන්න.  දවිඩ ජනතාවටත් යුක්තිය ලබා ෙදන්න - justice for 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Tamils. Yes. Justice for all the people. Justice done, do not 
mean that you want to go and have case after case. එෙහත් අපි 
සත්යය දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ සත්යය දැන ගන්නයි අපි දැන් 
සැරෙසන්ෙන්. අපි සැරෙසන්ෙන් ෙම් සියල්ෙලන්ම යළිත් ෙගොඩ 
එන්නයි. අපට නඩු අහන්න වැඩක් නැහැ. ෙම් සිද්ධි අමතක කරලා 
දමමු. වැටුණු වෙළන් එළියට එන්නයි අපිට ඕනෑ. ඒකට අපි එකතු 
ෙවමු. අෙප් රට යළිත් ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර වශෙයන් ඉහළට 
ඔසවා තබන්න අපි කටයුතු කරමු.  

මා නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, සාම්පදායික පටු 
ෙද්ශපා ලනෙයන් මිදී, ෙම් අවස්ථාෙව් මුලින්ම රට ගැන සිතා 
කටයුතු කරන ෙලස. පසු ගිය කාලෙය් යුද ගැටුම් සමෙය් ඇති වූ 
වැරැදි නිවැරැදි කර ගනිමින් යහපත් අනාගතයක් කරා ඉදිරියට 
යෑම සඳහා අප ෙද්ශීය යන්තණයක් සකස් කරනවා. එමගින් අපි 
සත්ය ගෙව්ෂණය කරනවා. ෙම් යන්තණයට විරුද්ධව කෑ 
ගහන්ෙන් කවුද? එල්ටීටීඊ සංවිධානයට පක්ෂ ෙදමළ 
ඩයසේපෝරාව; තමිල්නාඩුෙව් අන්තවාදි ෙදමළ සංවිධාන; ශී   
ලංකාෙව් අන්තවාදි ෙදමළ සංවිධාන සහ ෙද්ශ ෙපේමීන් යැයි කියා 
ගන්නා ෙකොළඹ කණ්ඩායමක්.  ෙම් අය තමයි ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් ඝාතනෙයන් පසුව එකට එකතු වුණු කණ්ඩායම. 
ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි දැන් විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සියල්ලන්ෙග්ම 
අරමුණ එකයි. රට ෙදකඩ කර  ෙහෝ තමන්ෙග් වරපසාද රැක 
ගැනීම ඔවුන්ෙග් අරමුණයි.  

ජනවාරි මාසෙය්ත්, අෙගෝස්තු මාසෙය්ත්, අප ජනතාවෙග් වරම 
දිනා ගත්ෙත් සත්ය පකාශ කිරීෙමන්; නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක අවශ්යතාව ජනතාවට තහවුරු කිරීෙමන්. එතැනින් 
පටන් ගත් ගමන අප කුමන බාධක පැමිණියත් නවත්වන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාෙග් නායකත්වෙයන් 
අප ෙම් ගමන ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

අප පිහිටුවීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙද්ශීය යාන්තණයක්. 
පිටින් ගන්ෙන් නැහැ.  ඒ යාන්තණය අපම සකස් කරනවා. ඔෙබ් 
අදහස් ෙදන්න. ඒ තමයි "Compassionate Council" එක. අපි 
ඒකට සිංහල භාෂාෙවන් කියනවා, "කරුණා සභාව" කියලා. ෙම් 
පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ආගමික නායකයන්ෙගන් 
අදහස් ගන්නවා. ඊෙය් මට පුද්ගලෙයක් කථා කරලා කිව්වා, මීට 
වඩා ෙහොඳ සිංහල වචනයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ ශී චන්දරත්න 
මානවසිංහ මහතා ''රන්මුතු දූව'' චිතපටෙය් "ගලන ගඟකි ජීවිෙත්" 
ගීතය සඳහා ෙයොදා ගත්ත "දයාලු" කියන වචනය. ෙම්ක hybrid 
වුෙණ් මයික් විල්සන් සහ ආතර්  සී. ක්ලාක් හිටපු නිසා ෙවන්න 
පුළුවන්. මම හිතන හැටියට නම් ෙහොඳ වචනයක් එතැන 
තිෙබන්ෙන්.  

"දයාලු සභාව" සමන්විත ෙවන්ෙන් ආගමික නායකයන්ෙගන්. 
වැරදි කළ, වැරදි ෙනොකළ සැමට දයාව, කරුණාව දායාද කරලීෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ කරලීම ෙම් සභාෙව් කාර්ය භාරයයි. 

මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා, හිටපු ජනාධිපති අද විවාදෙය් දී කථා කරනවා. ෙහොඳයි. 
මම කියන ෙද් වැරදි නම් කියන්න, පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න කියලා. අපට පශන්යක් නැහැ. ෙම්වා ගැන 
ෙහොයලා බලමු. ඒකත් ෙහොඳයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම දැන් වහ ගන්න 
එපා. මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. උගුඩුවාෙග් ෙද්ශපාලනය අත 
හරින්න. උගුඩුවා ඉන්ෙන් කරුවෙල්. එළියට ආවාම ආෙලෝකය 
සමඟ උගුඩුවාට ඉන්න බැහැ. උගුඩුවාෙග් ෙද්ශපාලනය අත 
හැරලා, අපි එක්ක එකතු ෙවලා, පජාතන්තවාදි සමාජයක් ඇති 
කරලා, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරමු කියලා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[පූ.භා. 10.12] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉදිරි 

අනාගතයත්, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව අතර ජාතික 
සමගියත් අරබයා වූ වැදගත් සාකච්ඡාවක්, ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී 
තිෙබන ෙවලාෙව් ඒ පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

අපි දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ජීවත් වන රට 
කුමක්ද කියලා. අපි විවිධ අවධිවලදී, විවිධ වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් 
ෙම් රටට සංකමණය ෙවන්න ඇති. අපි මලබාර්වලින් ආවා 
ෙවන්න පුළුවන්; ෙකොරමැන්ඩල්වලින් ආවා ෙවන්න පුළුවන්; 
දකුණු ඉන්දියාෙවන් ආවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙවළඳුන් 
ෙලස ආවා ෙවන්න පුළුවන්; සංකමණිකයන් ෙලස ආවා ෙවන්න 
පුළුවන්; ආවාහ විවාහ සඳහා ආවා ෙවන්න පුළුවන්; යුද ෙසබළුන් 
ෙලස ආවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කවර ආකාරෙයන්, කවර කාල 
වකවානුවක, කවර දිශාවකින් ආවත් අද අෙප් රට සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැෙල් කියන පධාන ජාතිකත්වයන් ගණනාවක් 
ජීවත් වන රටක්.  

ඒ ජාතිකත්වයන්ට අනන්ය වූ භාෂාවන් තිෙබනවා. පධාන 
වශෙයන් සිංහල සහ ෙදමළ භාෂාවන් ෙදක අෙප් රට තුළ භාවිත 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම එම ජාතිකත්වයන්ට තමන්ටම 
අනන්ය වූ ආගම් තිෙබනවා. හින්දු ආගම, ඉස්ලාම් ධර්මය, බුද්ධ 
ධර්මය හා කෙතෝලික ධර්මය යනාදි විවිධත්වෙයන් යුතු ආගම් 
ගණනාවක් අෙප් රට තුළ අදහනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම 
ජාතිකත්වයන්ට තමන්ටම අනන්ය වූ සංස්කෘතීන් තිෙබනවා. 
මුස්ලිම් තරුණියෙග් පර්දාව, සිංහල තරුණියෙග් ළමා සාරිය, 
ෙදමළ තරුණියෙග් ෙමොට්ටැක්කිලිය වශෙයන් ඔවුන්ටම 
ආෙව්ණික වූ සංස්කෘතීන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ටම 
ආෙව්ණික වූ සම්පදායන් තිෙබනවා.  

එෙහම නම් අෙප් රට කුමක් ද? අෙප් රට සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැ ෙල් කියන පධාන ජාතිකත්වයන් ගණනාවක් 
ජීවත් ෙවන රටක්. ඒ නිසා අෙප් රට බහු ජාතික රාජ්යයක්; බහු 
ආගමික රාජ්යයක්. ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධත්වයන් අප පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ අනන්යතාවන් අප පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම් ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ සම්පදායයන් අප 
පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ෙම් රටට අඟලක්වත් ඉස්සරහට යන්න 
බැහැ.  ෙම් රටට ඉදිරියට යා හැකි වන්ෙන්, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර් හා මැෙල් කියන ජනතාව අතර ජාතික සමඟිය ෙගොඩ 
නැඟීෙමන් පමණයි. ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන් 
ෙකෙසේද? ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීමට අනිවාර්යය සාධකය ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු ජනතාවෙග් සම අයිතිය පිළිගැනීමයි. 
භාෂාෙව් සම අයිතිය, ආගෙම් සම අයිතිය, සංස්කෘතිෙය් සම 
අයිතිය, සම්පදායන්ෙග් සම අයිතිය, ඇදහීෙම් සම අයිතිය යනාදී 
ෙම් සම අයිතීන් පිළිගන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. අපට කියන්න බැහැ, එක් ආගමකට වඩා 
තව ආගමක් උසස් කියා. ඒක ඔහුෙග් ඇදහීම. අපට කියන්න 
බැහැ, එක සංසක්ෘතියක් තව සංස්කෘතියකට වඩා උසස් කියා. ඒක 
ඔහුෙග් සංස්කෘතිය. අපට කියන්න බැහැ, එක භාෂාවක් තවත් 
භාෂාවකට වඩා උසස් කියා. ඒක ඔහුෙග් භාෂාව.   

ඒ ආගමික සම අයිතිය, භාෂාෙව් සම අයිතිය, සංසක්ෘතිෙය් සම 
අයිතිය, සම්පදාය ඇදහීෙම් සම අයිතිය පිළිගැනීමකින් ෙතොරව 
අෙප් රටට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය ඉතිහාසය මුළුල්ෙල්ම අපි ඕනෑවටත් වඩා අෙප් ජීවිත තුළින් 
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අපි අත්දැකලා තිෙබනවා, අතීතෙය් කථාවලින් අපි අසා තිෙබනවා, 
විවිධ බල වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් ජාතික සමඟිය බිඳ 
වට්ටන්න, ෙම් ජාතික සමඟිය කඩා වට්ටන්න කටයුතු කරපු 
ආකාරය. ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි. එහි පතුෙල්ම තිබුෙණ් 
බලය ලබා ගැනීම; ලබා ගත්තු බලය ආරක්ෂා කිරීම; නැවත බලය 
තහවුරු කර ගැනීම යන අරමුණු නිසා තමයි ෙම් ජාතිවාදය 
වැපුරුෙව්.  

ඉතිහාසය මුළුල්ෙල්ම සිංහල නායකයන් වාෙග්ම ෙදමළ 
නායකයනුත්, මුස්ලිම් නායකයනුත් තමන්ෙග් බල වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් ජාතිවාදය වැපුරුවා. තමන්ෙග් බලය ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. නැවත බලය තහවුරු කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපුරුවා. ඒ ජාතිවාදය තමයි අවසානෙය්දී 
අපි කාටත් පාලනය කර ගන්න බැරි දැවැන්ත යුද්ධයක් බවට 
පරිවර්තනය වුෙණ්. එයට තව අමතර සාධක තිබුණා. ඉන්දියානු 
මැදිහත්වීම්, 1977න් පසුව අපි අනුගමනය කරන ලද විෙද්ශ 
පතිපත්තිය එයට ෙහේතු වුණා. ඒ සියලු සාධක තිෙබන අතර කවර 
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් සාධක තිබුණත් ෙපොෙළොෙව් එම ගිනි 
ඇවිලීමට සමත් ෙවන පරිසරයක් නැතුව යුද්ධයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  

ඉන්දියාෙව් වුවමනාවට ෙහෝ ෙවන කාෙග්වත් වුවමනාවකට 
ෙහෝ ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රට තුළ ෙබදුම්වාදී යුද්ධයක් ඇති 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. යුද්ධයක් ඇති කළ හැකි වන්ෙන් ඒ 
රෙට්ම එයටම අෙව්ණික වූ, එයටම අත්යවශ්ය වූ සාධක මත 
පමණක්මයි. එය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ජාත්යන්තර 
මැදිහත්වීම්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන බලපෑම් මත ඒක වර්ධනය 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යුද්ධය ඇති වීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
රෙට් පවතින තත්ත්වය බලපෑම් කළා. ඒ නිසා බලය ෙවනුෙවන් 
වපුරන ලද ජාතිවාදය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
වපුරන ලද ජාතිවාදය, බලය තහවුරු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් වපුරන ලද ජාතිවාදය අනවරත යුද්ධයකට 
අෙප් රට ඇදලා දැම්මා.  

ඒ යුද්ධෙයන් ෙමොකද වුෙණ්, ගරු කථානායකතුමනි? අපි 
තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ යුද්ධෙයන් ෙකොපමණ මිය ගියා ද 
කියලා.  අපි තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ යුද්ධෙයන් ෙකොපමණ 
ෙද්පළ හානියක් සිදු වුණා ද කියලා. අපි තවමත් දන්ෙන් නැහැ, ඒ  
යුද්ධෙයන් අෙප් රට අවුරුදු කීයකින් පස්සට ගියා ද කියන්න.  අපි 
ෙනොදන්න ජීවිත ගණනාවක් ෙම් යුද්ධය නිසා විනාශයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ගණනය කළ ෙනොහැකි ජීවිත ගණනාවක්, 
ගණනය කළ ෙනොහැකි ෙද්පළ ගණනාවක්, ගණනය කළ 
ෙනොහැකි පමාණයකින් අෙප් රට වසර ගණනාවකින් පසු පසට 
ඇදලා දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ජීවත් ෙවන අපි 
කාටවත් යුක්ති සහගත, සාධාරණ, මනුෂ්යත්වෙය් නාමෙයන් 
අයිතියක් නැහැ, යළි ෙබදුම්වාදී යුදමය ගැටුමකට අෙප් රට 
අවතීර්ණ කරන්නට ගරු කථානායකතුමනි. එය කිසි ෙසේත්ම අපි 
කවුරුත් අනුමත ෙනොකළ යුතු ෙදයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙමොකද, ඉතිහාසය පුරාවටම උතුෙර් 
ෙදමළ නායකයන් වාෙග්ම දකුෙණ් සිංහල නායකයන් තමන්ෙග් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් වපුරන ලද ජාතිවාදෙය් ගිනිදැල්වලට 
බිලිවුෙණ් කවුද? උතුෙර් නායකයන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- දකුෙණ් නායකයන් 
ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- 
උතුෙර් නායකයන්ෙග් දුවා දරුවන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්.- දකුෙණ් නායකයන්ෙග් 
දරුවන් ෙනොෙවයි. -ඉඳ හිට එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න 
පුළුවන්.- ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් සාමූහික ෙලස, ෙම් රෙට් 
පීඩාවට පත් වුණු, ෙම් රෙට් අයිතිවාසිකම් අහිමි වුණු, ෙම් රෙට් 

දුෂ්කරතාවට පත් වුණු, ෙම් රෙට් අෙන්ක විධ දුක්ඛ 
ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ දී තිෙබන උතුෙර් ජීවත් වන අම්මා 
තාත්තාෙග් දරුෙවෝ වාෙග්ම දකුෙණ් ජීවත් වන අම්මා තාත්තාෙග් 
දරුෙවෝ තමයි ෙම්  ෙගොදුරු බවට පත් වුෙණ්. මා දන්ෙන් නැහැ ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්න කාෙග් ෙහෝ පුෙතක් ෙම් යුද්ධෙය් ෙගොදුරක් 
බවට පත් වුණාද කියලා. නමුත් ෙම්ෙක් ෙගොදුරු බවට පත් වුණා, 
උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් සාමූහික වශෙයන් සාමාන්ය අම්මා 
තාත්තාෙග් දුවා දරුෙවෝ. ඒ නිසා ජාතිවාදය, බලය ෙවනුෙවන් 
වපුරපු, ජාතිවාදය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් වපුරපු 
නායකකාරකාදීන් ෙනොෙවයි ෙමහි ෙගොදුරු බවට පත් වුෙණ්, 
සාමාන්ය අම්මා තාත්තාෙග් දුවා දරුෙවෝ. ඒ නිසා අපි හැම 
ෙදනාටම වගකීමක් තිෙබනවා යළි අෙප් රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් 
ඇති වීම වළක්වා ගැනීමට.  

ෙම් අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන් මහ ෙපොෙළොව ඇති තරම් රත් 
පැහැ ගැන්විලා තිෙබනවා, ඒ ෙල්වලින්. ෙම් මහ ෙපොෙළොව ඇති 
තරම් ෙතත් ෙවලා තිෙබනවා ඒ අම්මාවරුන්ෙග් කඳුළුවලින්, 
බිරින්දෑවරුන්ෙග් කඳුළුවලින්. තව දුරටත් ෙම් මහ ෙපොෙළොව 
කඳුළුවලින් ෙතත් විය යුතු නැහැ.  තව දුරට ත් ෙම් මහ ෙපොෙළොව 
ෙල්වලින් රත් පැහැ ගැන්විය යුතු නැහැ. ඒ නිසා අද අපි හැම 
ෙදනාෙග්ම වගකීමක් තිෙබනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, 
මැෙල් අපි සියලු ෙදනා අතර ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙම් 
පෙව්ශයක් අපි අත්පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එහි දී තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාවන් ඉතාමත් වැදගත් සාකච්ඡාවකට අපි භාජනය කළ 
යුතු වන්ෙන්. ෙම්වා, එක් ජන ෙකොට්ඨාසයක් යටපත් කරමින් තව 
ජන ෙකොට්ඨාසයක් උඩට ඒම අරමුණු කරෙගන, එෙහම නැත්නම් 
එක් ජන ෙකොට්ඨාසයකට ෛවරය වපුරවමින් තව ජන 
ෙකොට්ඨාසයකට කාරුණිකත්ව වැපිරීම සඳහා ෙකෙරන 
ෙයෝජනාවන් බවට පත් ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් ෙයෝජනාවන්ෙග් 
මූලධර්මය බවට පත් විය යුත්ෙත් ෙගොඩ නැඟී තිෙබන සහජීවන 
තත්ත්වය තව තවත් වර්ධනය කර ගැනීෙමන් ඉදිරියට යාම 
පමණයි. එෙසේ නැතිව තව තවත් ගැටුම් ඇති වන, තව තවත් 
අවිශ්වාසය වැඩි වන, තව තවත් ෙකෝධය වැඩි වන, තව තවත් 
ෛවරය වැඩි වන ෙයෝජනාවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ෙහෝ සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙනොවිය යුතුයි 
කියන එක තමයි අපෙග් අදහස. 

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න කිහිපයක් පැන නැඟී තිෙබනවා. 
එක් පශ්නයක් නම්, ෙම් ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙයෝජනාවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධා නෙය් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් සම්මත කර තිෙබන ෙයෝජනාවන් පිළිබඳව. එහිදී 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය වැනි 
සංවිධානයක් ෙලෝකයට අවශ්යයි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් තාක්ෂණ ෙයන් කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා; 
ෙවළඳ ෙපොෙළන් කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා; ගමනා ගමනෙයන් 
කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. තවදුරටත් හුදකලා ෙලස ජාතික 
රාජ්යයන් ෙකොතැනකවත් පවතින්ෙන් නැහැ. එම නිසා රාජ්යයන් 
ෙව ළඳ ෙපොෙළන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක; ගමනා 
ගමනය සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක තාක්ෂණය සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක; දැනුෙමන්, සංස්කෘතිෙයන් ෙලෝකය හා 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක ඒ සියලු රාජ්යයන්ට උඩින් 
සිට ඒ රාජ්යයන් ෙදස බලන සංවිධානයක් ෙලෝකයට අවශ්යයි. 
එවැනි සංවිධානයකින් ෙතොරව එක් එක් රාජ්යයන් අතර ඇති වන 
ගැටුම්, එක් එක් රාජ්යයන් අතර ඇති ෙවන අර්බුදයන් විසඳා 
ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙලෝකය ෙදස 
උඩින් බලන සංවිධානයක් අවශ්යයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට පැවැරී තිෙබන්ෙන් ඒ කාර්ය භාරයයි කියා අප 
විශ්වාස කරනවා.  රාජ්යයන් සිටින මට්ටෙම් සිට ෙනොව ෙලෝකය 
ෙදස උඩින් බලා ඒ රාජ්යයන් ෙදස සාධාරණ යුක්ති සහගත 
බැල්මකින්, අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් වගකීමක් ෙවනවා. හැබැයි, ගරු 
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කථානායකතුමනි, අවාසනාවක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්  හැසිරීම් බැලුෙවොත්, ඒ 
හැසිරීම් තුළින්, ඒ අතීත භාවිතයන් තුළින් කිසිෙසේත්ම  
ෙපන්වන්ෙන් නැහැ, ෙලෝකය පුරා සෑම රාජ්යයකටම; සෑම ජන 
ෙකොට්ඨාසයකටම, සාධාරණය, යුක්තිය එක හා සමාන ෙලස 
පිහිටුවා කටයුතු කරන බවක්. 

විෙශේෂෙයන්ම, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, බටහිර රටවල් 
කිහිපයකත් ෙමෙහයවීමකට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අප එය පිළිගත යුතුයි. එය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
ෙලෝක පරිමාණෙයන් අපට මැදිහත්වීමක් අවශ්යයි. ෙමොකද, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් තිෙබන අපක්ෂපාතී ෙනොවන, 
යුක්ති සහගත ෙනොවන, සාධාරණමය ෙනොවන මැදිහත්වීම ෙවනස් 
කිරීම සඳහා ෙලෝක පරිමාණෙයන් අරගලයක් අපට තිෙබනවා. එම 
නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත්, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයත් ඇතුළු බටහිර රාජ්යයනුත් ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන න්යාය පතය; ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් ආර්ථික න්යාය 
පත ය; ෙලෝකය පුරා තමන්ෙග් යුදමය න්යාය පතය; ෙලෝකය පුරා 
තමන්ෙග් සංස්කෘතික න්යාය පතය දියත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත් එහි මානව හිමිකම් කවුන්සලයත් 
උපෙයෝගි ෙකොට ෙගන තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

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

 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින එක ෙහොඳයි. අපි ෙම් පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල කතා බහ 
කර තිෙබනවා. ෙම් සංෙව්දී පශ්නය, අපි අතර සුහදතාව, අපි අතර 
සමඟිය වඩාත් වර්ධනය ෙවලා අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
වූ ෙයෝජනාවක් බවට පත් විය යුතුයි කියන අදහෙසේ තමයි අපි 
ඉන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය බටහිර ආර්ථික ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිමය උපාය මාර්ගෙය් ෙගොදුරක් බවට පත් වී තිෙබන බව 
අපි පිළිගත යුතුයි. එෙසේ නැතුව ෙලෝකයට සර්ව සාධාරණත්වය 
ෙගෙනන, යුක්ති සහගත තත්ත්වය නිර්මාණය කරන ආයතනයක් 
බවට අද පත් ෙවලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව අද අපට විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ කල්පනා කරනවා නම් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලය ෙයෝජනා 
සම්මත කරගනිමින් ෙම් පශ්නය විසඳයි කියා, එෙසේ හිතන්න එපා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒක මම ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ කල්පනා කරන්න, එක 
විෙටක ඔබ විශව්ාසය තැබුෙව් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකෙරහි ෙනොව 
ඔබ විශ්වාසය තැබුවා ඉන්දියාව ෙකෙරහි. ඔබ කල්පනා කළා 

ඉන්දියාව ෙම් පශ්නය විසඳා ෙදයි කියා. හැබැයි, ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඕමන්ෙත් සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා වූ ෙර්ල් 
පාර හදන ව්යාපෘතිය ගත්තා. මැදවච්චිෙය් සිට මඩු දක්වා ෙර්ල් 
පාර හදන ව්යාපෘතිය ගත්තා. හැබැයි, යාපනෙය් ෙහෝ උතුරු 
පළාෙත් එක ෙදමළ තරුණෙයකුටවත් රස්සාවක් දුන්නා ද? ඔබ 
බලාෙගන ඉන්ෙන් ඉන්දියාව ෙම් පශ්නය විසඳලා ෙද්වි කියා. 
කල්පනා කර බලන්න, උතුෙර් ජීවත් වන ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පධාන ජීවෙනෝපාය මාර්ගය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුරු 
මුහුදු තීරෙය් කරන ධීවර රැකියාවයි. ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා 
ඒ උතුරු මුහුදු තීරෙය් මාළු ටික අල්ලාෙගන යන ෙකොට ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද ඒ ගැන කියන්ෙන්? ඉන්දියාව ඔබෙග් ආරක්ෂකෙයක්ද? 
නැහැ, ඉන්දියාව ඔබෙග් ආරක්ෂකෙයක් ෙනොෙවයි. සාම්පූර් 
පෙද්ශෙය් ඉන්දියානු ආර්ථික කලාපයක් හදලා සාම්පූර්වල 
පාරම්පරිකව ජීවත් ෙවමින් සිටි ෙදමළ ජනයා තිකුණාමලෙය් 
අවතැන් කඳවුරු 5කට ඇතුළු කරන ෙකොට ඒ ඉඩම් දුන්ෙන් 
කාටද? ඒ ඉඩම් දුන්ෙන් ඉන්දියාවට. ඉන්දියාව ඔබෙග් 
විශ්වාසවන්ත සගෙයක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්නාරම ෙප්සාෙලයි 
ෙතල් තිෙබනවා කියා ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ෙතල් නිධිය 
ෙකොටස් 7කට කඩලා ඒ ෙකොටස් 7න් එක් ෙකොටසක් ඉන්දියානු 
ෙකයාන් සමාගම පවරා ගත්ෙත් උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පශ්නය විසඳීම ෙවනුෙවන් ද? නැහැ. කිසිෙසේත්ම උතුෙර් ෙදමළ 
ජනතාවෙග් පශ්නය ඉන්දියාව විසඳන්ෙන් නැහැ. ඒ පශ්නය 
තිෙබන තුරු තමයි ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනයට අත ෙපොවන්න 
ඉන්දියාවට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ පශ්නය 
වර්ධනය ෙවන්න හැරියා. අද උතුෙර් සිටින සාමාන්ය 
ජනතාවෙගන් ගිහිල්ලා අහන්න, උතුෙර් ෙද්ශපාලන ව්යාපාර අතර 
ගැටුම් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද; උතුෙර් නව ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයන් ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කරන්ෙන් කවුද කියා. 
ඉන්දියානු ෙරෝ ඔත්තු ෙසේවය. මම දන්ෙන් නැහැ, ටීඑන්ඒ 
මන්තීවරෙයක් ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියයි ද කියා. 

අද සාමාන්යෙයන් යාපන නගරෙය් ව්යාපාරිකයාෙගන් අපි 
ඇහුෙවොත්, අපි සාමාන්ය බුද්ධිමෙතක් සමඟ කථා කර ඇහුෙවොත් 
ඔහු කියනවා, "අද යාපන නගරය ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවෙය් 
ගුබ්බෑයමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා." කියා. සමහර පුද්ගලයන් 
එවන්ෙන් ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවයයි. සමහර ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ හදන්ෙන් ඉන්දියානු RAW  ඔත්තු ෙසේවයයි.  ඉන්දියානු 
RAW ඔත්තු ෙසේවය තමයි අද යාපනෙය් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
හදන්ෙන්. යාපනය ෙද්ශපාලන වශෙයන් අස්ථාවරභාවයට පත් 
කරන්න අද  ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවය කටයුතු කරමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා ද, ඒ ඉන්දියාව 
ඔබතුමන්ලා ෙග් පශ්න විසඳයි කියා? ඒ ඉන්දියාව ඔබතුමන්ලාෙග් 
පශ්න විසඳන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාව විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා ද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් කවුන්සලය, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙම් පශ්න 
විසඳයි කියා? නැහැ. ඔවුන් ගිය ෙමොන රෙට් ද පශ්න විසඳුෙව්? 
ඔවුන් ඉරාකයට ගියා. ඉරාකෙය් ඔවුන්ට තිබුෙණ් පාලනය පිළිබඳ 
පශ්නයක්. ඔවුන් ඉරාකෙය් පැවති පාලනය පලවා හැරියා. එහි 
නායකයාව ඝාතනය කළා. හැබැයි, ඔවුන් ඉරාකෙය් ජනතාවෙග් 
පශ්නය විසඳුෙව් නැහැ. විසඳුවා ද ඔවුන් ඒ රෙට් ජනතාවෙග් 
පශ්න?  අද ඉරාකය සදාම් හුෙසේන්ෙග් පාලන කාලෙය් ඉරාකයටත් 
වඩා ඒ ජනතාව  පීඩාවට පත් වී සිටිනවා. එක පැත්තකින් සුන්නි 
මුස්ලිම්වරු ඉරාකයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෂියා මුස්ලිම්වරු ඉරාකයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් කුර්දිස්තානයත් සමඟ කෑල්ලක් කඩා ෙගන 
යන්න අද අරගලයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු බටහිර රාජ්යයන් 
ඉරාකයට මැදිහත්වීම හරහා එම ජනතාවෙග් පශ්න විසඳුවා ද? එම 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳුෙව් නැහැ. හැබැයි, ඇෙමරිකාෙව් පශ්න 
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විසඳා ගත්තා. සදාම් හුෙසේන්ව ඝාතනය කළා. ඉරාකෙය් 
අරාජිකත්වයක් නිර්මාණය කළා. ලිබියා වට ගියා. ලිබියාෙව්දී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු බටහිර රාජ්යයන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වුවමනාවන් ඉටු කර ගත්තා. මුවම්මර් ගඩාෆි 
ඝාතනය කළා. පාලනය ෙවනස් කළා. හැබැයි, ලිබියාෙව් 
ස්ථාවරයක් හැදුවා ද? නැහැ. ලිබියාෙව් ජනතාවෙග් පශ්නය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙහෝ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
විසඳුෙව් නැහැ. ඔවුන් ඇෆ්ගනිස්තානයට ගියා. ඇෆ්ගනිස්තානෙය් 
තිබුෙණ් පලවා හැරිය යුතු පාලනයක්. හැබැයි, ඒක පලවා හැරීම 
ඇෆ්ගනිස්තානෙය් ජනතාවෙග් වගකීමක්. හැබැයි 
ඇෆ්ගනිස්තානෙය් ජනතාව පලවා හැරිය යුතු පාලනය ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය මැදිහත් ෙවලා පලවා හැරියා. ඇෆ්ගනිස්තානෙය් 
ජනතාවට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ ජනතාවට සාමකාමී තත්ත්වයක් 
උදා වුණා ද? නැහැ. සූඩානය ගත්තත් එෙහමයි, සර්බියාව ගත්තත් 
එෙහමයි, යුෙගෝස්ෙලෝවියාව ගත්තත් එෙහමයි. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය තමන්ෙග් වුවමනාවට අනුව පාලනය ෙවනස් කර 
තිෙබනවා, තමන්ෙග් වුවමනාවන්ට අනුව පාලනයන් බිඳ වට්ටලා 
තිෙබනවා. රෙට් අරාජිකත්වයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. 
ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳලා නැහැ. මම ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් ෙමය අහන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරනවා ද, ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙහෝ ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙහෝ විසඳලා ෙද්වි කියා? ඔවුන් විසඳලා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග්ම ෙද්ශපාලන න්යාය පතෙය් එක් 
අංගයක් බවට අෙප් රෙට් ෙම් පශ්නය පත් කරෙගන තිෙබනවා. 
එෙසේ හැරුණු ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම් ෙම් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා තමයි අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ජනතාවෙග් පශ්න අපි විසඳන්න ඕනෑ. දැන් අපි ෙම් 
පශ්න විසඳීෙම්දී ගන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව. දැන් අපි ෙතපර බානවා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
රාමුව ඇතුෙළේ තමයි ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
උත්තරීතර වන්ෙන් අපි හදා ගත් නිසායි. හැබැයි, ඒක උත්තර 
ඓතිහාසික ෙනොෙවයි. ෙද්ව වාක්යයක් මඟින් හරි, ෙද්ව සභාවක් 
විසින් හරි අප මත පටවන ලද ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. 
ෙම්ක එෙහම ෙද්ව සභාවක් විසින් අප මත පටවන ලද 
ව්යවස්ථාවක් ෙහෝ උත්තර ඓතිහාසික ෙහෝ ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම අත්තෙනෝමතික ෙලස බලය උපෙයෝගි 
කර ෙගන සම්මත කරන ලද ව්යවස්ථාවක්. 1978 වසෙර්දී ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුෙව් ජනතා පරමාධිපත්යයට ගරු කරලා 
ද? 1978 වසෙර්දී ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරුන්ෙග් ඇත්ත අදහස් විමසලා ද? 
නැහැ. ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියුම් සාක්කුවට දමා ෙගන තමයි 1978 
වසෙර්දී ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුෙව්. දැන් අප කියනවා, 
ෙම්ක තමයි අප සතුව තිෙබන උත්තරීතරම ලියවිල්ල කියලා. ඒක 
ෙමොන ලියවිල්ලක් ද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව රකිනවා කියලා 
වාක්යයක් තිෙබන නිසා එෙහම කියලා අපි දිවුරුම් ෙදනවා. නමුත් 
ෙමය උත්තර ඓතිහාසික නැහැ. ඒ නිසා අපි ව්යවස්ථා රාමුවට 
ෙකොටු වන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ව්යවස්ථා රාමුෙවන් එළියට එන්න 
ඕනෑ. අපට ව්යවස්ථාෙව් පශ්න ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධීනත්වය, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව, ජාතික ආරක්ෂාව ගැන අපට සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්ෙන් කවුද? 
අපට ව්යවස්ථාෙව් පශ්න ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. අපට අෙප් 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කථා කරන්න පුළුවන්. අපට අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධීනත්වය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව කථා 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කථා කරන්න ඕනෑ, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න. ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් කවුද ෙම් 
පශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන්? ජනතාවට සාධාරණයක් ෙවන්න 
ඕනෑ නැද්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධයක් කියන්ෙන් 
"රාතී ෙභෝජන සංගහයක් ෙනොෙවයි" කියලා මා ඕ ෙසේතුං කිව්වා. 
යුද්ධය අතිශය කුරිරුයි. අපි කිසිෙවක් අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන ෙද් 
යුද්ධයකදී සිද්ධ වනවා. යුද්ධයක් කියන්ෙන් ඒකයි. යුද්ධය 
අපකීර්තියක්. යුද්ධය දූෂිතයි. යුද්ධය කැතයි. ශිෂ්ට සමාජයක 
කවුරුවත් යුද්ධයක් අනුමත කරන්න ඕනෑ නැහැ. යුද්ධය 
අපකීර්තියි. යුද්ධය ජරා ජීර්ණයි. යුද්ධයකදී නීතිය ඉටු වුණා, 
යුද්ධයකදී ව්යවස්ථාව ඉටු වුණා, යුද්ධයකදී මනුෂ්යත්වය රැකුණා 
කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක වැරදියි. යුද්ධයකදී 
මනුෂ්යත්වය රැෙකන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය කියන්ෙන්ම අමානුෂික 
කියාදාමයක්. යුද්ධය කියන්ෙන් එෙහම එකක්. අප කවුරුත් 
ෙනොසිතන ෙද්, අප කවුරුත් අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන ෙද් යුද්ධයකදී 
සිද්ධ ෙවනවා. සමාජයට වග කීමක් නැද්ද, සිද්ධ වුණු ෙද්වල් 
ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න? මම දන්ෙන් නැහැ, කාටද ඒක 
වහන්න ඕනෑ කියලා. කාටද, ඒක වහන්න ඕනෑ? යුද්ධෙය්දී සිද්ධ 
වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද? 
කාට වහන්න ඕනෑ වුණත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට 
වුවමනායි, සිද්ධ වුණු ෙද් දැන ගන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි මැයි 
මාසෙය් 19වන දා යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව මැයි මාසෙය් 26වන 
දා අපි ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා 14ක් යැව්ෙව්. ඒ ෙයෝජනා 14න් එකක් 
තමයි, සත්ය ෙසේවීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවන්න කියන එක. 
අද ෙනොෙවයි අප ෙමය කියන්ෙන්. ෙමය එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානය කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමය ඇෙමරිකානු එක්සත් 
ජනපදය කියන්න ඕනෑ නැහැ. 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දා 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මැයි මාසෙය් 26වන දා, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට අප විසින් යවන ලද ෙයෝජනා 14න් එක ෙයෝජනාවක් 
තමයි, සත්ය ෙසවීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවන්න ඕනෑ කියන 
එක. ඇයි ඒ? අපට දැනගන්න ඕනෑ සිදු වුණු ෙද්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට තවත් කාලය තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. මා හිතන හැටියට මට තවත් විනාඩි 20කට වඩා 
වැඩි කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට සත්යය දැනගන්න 
ඕනෑ. සත්යය වහන්න ඕනෑ අය ඉන්න පුළුවන්; සඟවන්න ඕනෑ 
අය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපට දැනගන්න ඕනෑ සත්යය. අප එය 
දැනගත්ෙත් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත ෙම්වා කරනවා. 
අපි ෙනොදන්නවාද, තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන? රෙට් ජනතාවට ෙම්වා 
එළිදරවු වුෙණ් නැත්නම්, සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ජනතාව දැනගන්ෙන් 
නැත්නම් නැවත නැවතත් ෙම් පාලකෙයෝ ෙම් වැෙඩ් කරනවා. 
1971දී ෙමය කළා; 1988 - 1989 කාලෙය්දී ෙමය කළා; පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය්දීත් ෙමය කළා. ෙම් ඉතිහාසය එළිදරවු වන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් ඉතිහාසය කාලය විසින් වසනු ලබනවා නම්, ෙම් 
ඉතිහාසය අඳුරු ගුලකට තල්ලු කරලා ෙදොරගුළු ලන්න හදනවා 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත ජනතාවට ෙම් අපරාධය කරනවා. 
ඒ නිසා අපට ඒ සත්යය දැනගන්න ඕනෑ. අප ඒ සත්යය දැනගත 
යුතුයි. ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා, සත්යය 
ෙසවිය යුතුයි කියා. ඒ ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? දඬුවම් දීමටද? 
ෛවරය නිසාද? හඹාෙගන යන්නද? නැහැ. ඒවා ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි. නැවත එවැනි ෙදයක් සිදු වීම වළක්වා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් සත්යය ෙසවිය යුතුයි. ඇයි ඒ? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
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සභාපතිතුමනි, ඒ ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද, තමන්ෙග් 
දරුවාට ෙමොකද වුෙණ් කියා දැනගන්න? අපි ඒවාට මුහුණ දුන් 
මිනිස්සු.  

මෙග් අයියා 1988 - 1989 කාලෙය්දී ඝාතනය වුණා. මම 
දන්නවා මෙග් අම්මායි අප්පච්චියි අයියා ෙසොයා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
කරන ලද උත්සාහය. ඔවුන් පන්සලට යනවා; ෙද්වාලයට යනවා. 
ෙද්වාලෙය්දී කියනවා, "අඳුරු කරන ලද කාමරයක ඇති." කියා. 
එතෙකොට අම්මා ඇවිත් කියනවා, "හිරෙගදර හරි ඇති පුෙත්." 
කියා. සාස්තරකාරෙයකු ළඟට යනවා. සාස්තරකාරයා කියනවා, 
"සුදු පැහැෙයන් සැරසිලා ඇති." කියා. එතෙකොට අම්මා හිතනවා, 
'භාවනා මධ්යස්ථානයක ඇති.' කියා. සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියා 
තවමත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ හිත සුවපත් ෙවන්න ඕනෑ නැද්ද? 
තමන්ෙග් දරුවාට, තමන්ෙග් ස්වාමියාට, තමන්ෙග් සෙහෝදරයාට, 
තමන්ෙග් සෙහෝදරියට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැනගන්න 
අයිතියක් නැද්ද? ඒක මානුෂික අයිතියක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒක මිනිස් අයිතියක්. ඒ නිසා ඔවුන් ජීවතුන් අතර 
ඉන්නවා ද, නැද්ද කියලා දැන ගන්න ඒ පුරවැසියාට සාධාරණ 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? යාපනෙය් අම්මලා, 
තාත්තලා ඡායාරූප අරෙගන යාපනෙය් නගරෙය් මහ දවාෙල් 
ෙව්ළි ෙව්ළි, -දැන් අවුරුදු හතක්, අවුරුදු අටක් ගත වුණත්- 
ඡායාරූප උස්සා ෙගන කියනවා, "මෙග් දරුවා ෙබ්රා ෙදන්න"යි 
කියලා. සමහර විට ඔහු ඉන්ෙන් ඡායාරූපෙය් විතරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර විට ඔහුට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා කවුරුත් 
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වගුරන ජනතාවක් ඕනෑ ද? තමන්ෙග් 
දරුවාට, තමන්ෙග් පුතාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියා දැන ගන්න 
ඒ ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද? සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම්ක මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලන න්යාය පතයකට 
ගැට ගැහුවා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. ලලිත් කියන අෙප් පූර්ණ 
කාලීන සෙහෝදරෙයක් යාපනෙය් වැඩ කළා. ඔහු අවිස්සාෙව්ල්ල 
පෙද්ශෙය් වත්තක වැඩ කළ ෙදමළ සෙහෝදරෙයක්. ඔහු ඉතාමත් 
කාර්යශූර සෙහෝදරෙයක්. ආරක්ෂක හමුදා වළලු තිබියදී, හැම 
තැනම බුද්ධි අංශ දමලා තිබියදී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ෙද්ශපාලනය අරෙගන ඔහු උතුරට ගියා. යුද්ධය ඉවර වුෙණ් 2009 
මැයි මාසෙය් 19වන දා. 2010 ජනවාරි මාසය වන ෙකොට අෙප් 
පූර්ණ කාලීන සෙහෝදරෙයක් යාපනය භාරව කටයුතු කරන්න 
ගියා. කාලයක් තිස්ෙසේ අෙපන් ඈත් ෙවලා සිටි සෙහෝදරයන් අපට 
හම්බ වුණා. එෙහම ෙකෙනක් තමයි කුගන් සෙහෝදරයා. අපි 
නැවත යාපනෙය් ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්තා. ඒ, යුද්ධ කරන්න 
ෙනොෙවයි, ඒ ජනතාවත් එක්ක ෙද්ශපාලන සංවාදයක් පටන් 
ගන්න. ෙමොකද, ජනතාව වශෙයන් අපි එකතු ෙවන්ෙන් නැත්නම්, 
ජනතාව ෙබදිලා නම්, ජනතාව ඈත් ෙවලා නම් භූමිෙයන් අපි 
එකතු වුණාට වැඩක් නැහැ; ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අපි එකතු 
වුණාට වැඩක් නැහැ. අපට ඕනෑ තරම් උදම් අනන්න පුළුවන්, "අපි 
ඒකීයයි. අපි ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා"යි 
කියලා. ජනතාව ෙබදුණු රටක් ඕනෑම ෙවලාවක ෙබෙදන්න 
පුළුවන්.  

එම නිසා ජනතාව එකතු කිරීෙම් අරමුණින් අෙප් ලලිත් 
සෙහෝදරයා යාපනයට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ලලිත්, කුගන් පැහැර ෙගන ගිහින් ඝාතනය කළා. අපි දන්ෙන් 
නැහැ, ඝාතනය කළා ද කියලා. තවමත් අපි දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ඒ ගැන දැන ගන්න අපට අයිතියක් 

තිෙබනවා. අපට ඒ ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. ඔවුන් අෙප් 
ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු සටන් සගයන්; අපත් එක්ක එක 
වුවමනාෙවන් ෙද්ශපාලනය කළ අය. යුද්ධය අවසන් ෙවලා ඒ 
ජනතාව ෙවත ෙද්ශපාලනය අරෙගන ගියාට පස්ෙසේ, යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා අවුරුදු 2කට පස්ෙසේ 2011 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඒ 
ෙදෙදනාට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා අපි දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? 
කාට ඕනෑ නැති වුණත් අපට ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. අපි දැන 
ගන්න ඕනෑ, ලලිත් සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්, කුගන් 
සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ඔවුන් අපත් එක්ක 
හිටපු සටන් සගයන්; අෙප් ෙද්ශපාලනය අරෙගන උතුරට ගිය 
මිනිස්සු. අපට ඒ අයිතිය තිෙබනවා වාෙග්ම උතුෙර් ජනතාවටත් ඒ 
අයිතිය තිෙබනවා. තමන්ෙග් දරුවාට, තමන්ෙග් ස්වාමියාට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා දැන ගන්න ඕනෑ.  

අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සෙහෝදරයා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා යාපනෙය් ජනතාවත් එක්ක ෙද්ශපාලනය 
කරන්න ගියා. එතෙකොට එතුමාෙග් ඔළුව පැළුවා.  ඒ ඔළුව 
පැළුෙව් කෙළේ කවුද කියලා දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? එතුමාට 
ෙද්වදත්ත ගල් ෙපරළුවා ෙනොෙවයි ෙන්. අපි ඒක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? මන්තීවරයකුට 
උතුෙර් ෙද්ශපාලනය කරන්න ඉඩක් නැත්නම්, උතුෙර් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න යන ෙකොට මන්තීවරුන්ෙග් ඔළු පළනවා 
නම්, අපට දැන ගන්න ඕනෑ ඒක සිද්ධ වුණ විධිය.  ඒ නිසා කාට 
ෙම් කරුණු වහන්න ඕනෑ වුණත්, කාට ෙම් කරුණු යටපත් 
කරන්න ඕනෑ වුණත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට ඕනෑ ෙම් 
කරුණු දැන ගන්න. අපට ෙම් සත්ය ෙසොයන්න  ඕනෑ. ඒ ෙවන 
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි.  එෙසේ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
නැවත වතාවක් ෙම්වා කරන නිසායි.  අපි දන්නවා, 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් හැටි. ඔයෙගොල්ලන් ගැන ෙනොදන්නා අය 
ෙනොෙවයි අපි.  ඔයෙගොල්ලන් එක වකවානුවක කටයුතු කළ 
ආකාරය, ෙනොනිල හමුදා පවත්වා ෙගන ගිය ආකාරය,  
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල් වධකාගාර බවට පත් කරෙගන තිබුණු 
ආකාරය, තරුණයන්ෙග් නම් ලිස්ට් අරෙගන ෙහොය ෙහොයා 
ඝාතනය කරපු ආකාරය අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙම් තත්ත්වය පරාජය කෙළේ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත 
ෙම් රෙට් තරුණයන්ට ෙම් වැෙඩ් කරනවා. එෙසේ කිරීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවන් ෙම් සිද්ධි ෙමතැනින් නතර කිරීම සඳහා වූ 
පෙව්ශයකට අපි ආ යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් සමහර අය කෑ ෙමොර ෙදනවා, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත තියාගන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකටද ඒක තියා ගන්ෙන්? 
ෙමොකටද  මර්දන පනතක් තියාෙගන ඉන්ෙන්? මට ෙත්ෙරන 
හැටියට හරි විධියට නම් ෙම් ෙවලාෙව්  ඒක කියන්න ඕනෑ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 1978 දී තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත ෙගනාපු ෙවලාෙව් ලංකාෙව් පළමුවැනි 
වතාවට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් ෙදමළ ජනතාව තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනතට එෙරහිව අරගළ කළා. මට මතක විධියට ඒ 
ෙවලාෙව් ගරු ෙසේනාධිරාජා මන්තීවරයා අත් අඩංගුවට ගත්තා. ශී 
ලංකා ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂය සහ ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සමඟ 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ගැටුම් තිබුණා. හැබැයි, පළමුවන 
වතාවට 1978 දී අපි  හැෙමෝම එක  ෙව්දිකාවකට ආවා.  ඒ 
ෙමොකක් ෙවනුෙවන් ද? ඒ තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනතට 
එෙරහිව. ෙම් පනත ස්ථාපිත කළ දවෙසේ ඉඳන් ඒ ගැන ශී ලංකා 
ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂෙය් ස්ථාවර ෙමොකක්ද? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් 
ස්ථාවර ෙමොකක්ද? අපි දැරුෙව් එකම ස්ථාවරයක්. තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත කියන්ෙන් පවතින පාලකයාට ජනතාව 
මර්දනය කිරීම සඳහා ලබා දීපු අවියක්. ඒ නිසා ඒ පනත ඉවත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒක එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අපට කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. 1978 දී ෙම් රෙට් වෙම් ව්යාපාරත්, උතුෙර් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරත්  කිව්ෙව් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
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 අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ කියලායි. දැන්  සමහර අය ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා ඒ ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ 
ෙම් ෙමොන ෙද්ශෙපේමීන්ද කියලා.  ෙම් වාෙග් ෙද්ශෙපේමීන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොල් පිතිවලින් කපන්න 
පුළුවන්.  ෙම් වාෙග් අය ෙපොල් පිතිවලින් කපලා ෙග් ඉස්සරහා 
එල්ලා තියන්න පුළුවන් "ෙද්ශෙපේමියා" කියලා. ෙම් ෙමොන 
ෙද්ශෙපේමීන් ද? තස්තවාදය වළැක්වීෙම් පනත කියන්ෙන් පවතින 
ආණ්ඩුෙව් මර්දන උපකරණයක්. ඒ මර්දන උපකරණය අකිය 
කරන්න ඕනෑ නැද්ද? අකිය කරන්න ඕනෑ. ඒ පනත අෙහෝසි 
කරන්න ඕනෑය කියනෙකොට තර්කයක් ෙගෙනනවා,   ෙදමළ 
සැකකරුවන් ඉන්නවා, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඉන්නවා,  ඒ 
පනත අෙහෝසි කරපු හැටිෙය් ඒ ෙගොල්ලන් එළියට ඇවිල්ලා ෙම් 
ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහිල්ලා සාක්ෂි ෙදයි කියලා. ෙමොන විකාරද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අහන්ෙන් එක 
කාරණයයි. ෙම් සෑම සිරකරුෙවක්ම 2009 මැයි 19වැනි දාට  ෙපර 
අත් අඩංගුවට ගත්ත අය. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, සෑම 
සිරකරුෙවකුම අවම අවුරුදු පහක්වත් අත් අඩංගුෙව් සිටිනවා. 
අවුරුදු පහක් යන තුරුත් ෙම් අය රඳවාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වුණත්, ඒ 
අයට ෙචෝදනා ෙගොනු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්; නඩුවක් 
ෙගන යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. ෙචෝදනා නැතිව, නඩුවක් 
නැතිව තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අවුරුදු පහක් 
රඳවාෙගන ඉන්න එක සාධාරණද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වැලිකඩ හිරෙගදර හිටපු 
තිකුණාමලෙය් කෙතෝලික පියතුෙමක් මට කථා කළා. දැන් එතුමා 
අනුරාධපු රෙය් හිර ෙගදර ඉන්ෙන්. එතුමාට තිබුණු ෙචෝදනාව 
තමයි,  එල්ටීටීඊ සැකකරුෙවක් ඔහුෙග් ෙගදර රඳවාෙගන සිටීම. 
ඒ නිසා තමයි ඒ පියතුමා අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා දුරකථනෙයන් කථා කරලා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?   
සැකකරුෙවක් රඳවාෙගන ඉඳලා ෙපොලීසියට ෙතොරතුරු ලබා 
ෙනොදීෙම් වරද ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි උපරිම සිර දඬුවම අවුරුදු 
ෙදකයි. ඒ වරදට උපරිම අවුරුදු ෙදකයි සිර දඬුවම් ෙදන්න  
පුළුවන්. හැබැයි, එතුමා අවුරුදු අටක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය්! 
ෙකොෙහොමද ඒක යුක්තිසහගත වන්ෙන්? ඒ වරදට දඬුවම වශෙයන් 
සිර ගත කරන්න පුළුවන් අවුරුදු ෙදකයි. හැබැයි, එතුමා 
බන්ධනාගාරගතව  ඉන්නවා අවුරුදු අටක්. ඒක සාධාරණද? ෙමොන 
මිනිසුන්ටද ඒක සාධාරණය කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? ඒ 
නිසා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත වහාම ඉවත් කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අෙහෝසි කරන බව දින සියෙය් 
වැඩසටහෙන්දී කිව්වා. විවිධ අවස්ථාවල අප අතර තිබුණු 
සාකච්ඡාවලදී   තමුන්නාන්ෙසේලා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
අෙහෝසි කරන එක ගැන කියා තිෙබනවා. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ පනතක්. ෙම් මර්දන 
පනත පවත්වාෙගන යන්න  තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසිෙසේත්ම ඉඩ 
ලබා දිය යුතු නැහැ. ඒ පනත අෙහෝසි කරන්න බය, ඇතුෙළේ ඉන්න 
අය එළියට එන නිසාලු.  

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය බලන්න ගිය ෙවලාෙව් මට එක 
තරුණෙයක් හම්බ වුණා. ඔහු අත් අඩංගුවට අරෙගන තිබුෙණ් 
ෙමොකටද? එල්ටීටීඊ  හැඳුනුම්පතක් තබා ගත්ත වරදට. මා 
ඔහුෙගන් ඇහුවා ඒ එල්ටීටීඊ හැඳුනුම්පතට අත්සන් කර තිබුෙණ් 
කවුද කියලා. අත්සන් කරලා තිබුෙණ් දයා මාසට්ර්. එතෙකොට, 
හැඳුනුම්පතට අත්සන් කරපු දයා මාස්ටර් එළිෙය්. දයා මාස්ටර්ෙග් 
අත්සනින් යුත් හැඳුනුම්පත ළඟ තබා ගත් ෙකොල්ලා ඇතුෙළේ. ඒක 
සාධාරණද? ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් යුක්තිය? නමුත් 
දයා මාසට්ර්ට  ඒ පශ්නය  පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ෙක්පීලාට ඒ 
පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ අයට සල්ලි තිබුණා; 
බැංකු ගිණුම් තිබුණා; නැව් තිබුණා. නැව් නැති, බැංකු ගිණුම් නැති, 
සල්ලි නැති සාමාන්ය තරුණයා හිර ෙගදර. නැව් තිබුණු, බැංකු 

ගිණුම් තිබුණු, සල්ලි තිබුණු  අය එළිෙය්. ඒකද යුක්තිය? ඒකද 
සාධාරණත්වය? ඒ නිසා ෙම් තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත ඉවත් 
කළ යුතුයි.  

එය කිසිෙසේත්ම තවදුරටත් ආණ්ඩුවකට ජනතාව මර්දනය 
කිරීම සඳහා පවත්වා ෙගන යෑමට ඉඩ ලබා ෙනොදිය යුතු මර්දන 
උපකරණයක්. සමහර අය ඒකට පක්ෂව ගිරිය පුප්පාෙගන ෙම් 
ගරු සභාෙව් කෑ ගහන්ෙන් ෙමොකටද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අය කිසිම ෙද්ශපාලන අදහසක් නැති, විඥානයක් නැති, 
ඔෙහේ ෙමොනවා ෙහෝ කියන පුද්ගලෙයෝ ටිකක්.  

ඊළඟට කියනවා, මහජන ආරක්ෂක පනත සංෙශෝධනය 
කරන්නලු. ෙමොකටද, මහජන ආරක්ෂක පනතක් තිෙබන්ෙන්? 
අෙප් රෙට් සාමාන්ය නීතිය පමාණවත් අෙප් රෙට් සාමය හා නීතිය 
පවත්වා ෙගන යන්න. ෙම් තිෙබන නීතිය මදිද? ෙම් නීතිය 
ෙහොඳටම ඇති. අෙප් දණ්ඩ නීති සංගහය ෙහොඳටම පමාණවත්. 
වංචනිකයන්ට දඬුවම් ෙදන්න ෙපොදු ෙද්පළ පනතත්, මුදල් 
විශුද්ධිකරණ පනතත් ෙහොඳටම පමාණවත්. අෙප් රෙට් තිෙබන 
නීති ෙහොඳටම ඇති. නමුත් දැන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් 
තිෙබන නීති කියාත්මක කරන ආයතන බිඳ වැටිලා තිෙබන එකයි. 
අපි තව ෙකොපමණ නීති පැෙනව්වත්, ෙකොපමණ නීති ශක්තිමත් 
කළත් වැඩක් නැහැ, නීති කියාත්මක කරන ආයතන කඩා වැටුණු 
රටක. ඒ ආයතන කඩා වැටුණු රටකට අපි ඉල්ලනවා, තවත් 
අතිෙර්ක නීති. මහජන ආරක්ෂක පනත වැනි අතිෙර්ක නීති 
තියාෙගන ඉන්නලු, අවශ්ය ෙව්ලාවක පනවන්න. මහජන  
ආරක්ෂක පනත යටෙත් හැම දාමත් හදිසි නීතිය පැන වූෙය් 
ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? ඒ පැනවූෙය් ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්; ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන්. මට කියන්න,  රෙට් 
ජනතාවෙග්  ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්  හදිසි නීතිය උපෙයෝගි කරගත් 
එක් අවස්ථාවක්? නැහැ, ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්  හදිසි 
නීතිය පැන වූෙය් නැහැ. හදිසි නීති පැන වූෙය්  ආණ්ඩුෙව් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්; ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන්. 
ජනතාවෙග් මර්දනය ෙවනුෙවන් පනවන්න බලය තියා  ෙගන 
ඉන්න මහජන ආරක්ෂක පනත අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. ඒ මර්දන 
නීති ඉවත් කළ යුතු නීති හැටියට ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමතැනින් නතර 
ෙවන්ෙන් නැතුව සත්ය ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙදමළ ජනතාව කල්පනා 
කරනවා ද  දඬුවමක් ගැන? ෙදමළ ජනතාව මා  හමුවුණා. අපත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළාම ඒ අය කියන්ෙන්, "අපි අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් දඬුවමක් ෙනොෙවයි, අපට ඕනෑ සිදු වුණ ෙද් දැන 
ගන්නයි. අපට ඕනෑ  සිදු වුණු ෙද් නැවත සිදුවීම වළක්වන්නයි." 
කියන එක.  එය වැළැක්වීෙම් අරමුණින් තමයි  ෙම් කරුණු ෙසොයා 
ගත යුතු වන්ෙන්. අපි දඬුවම් ෙදන්න ගිෙයොත් ෙකොතැනින්ද 
ෙකළවර ෙවන්ෙන්? කවුද, ෙකොතැනද, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් 
කියා ෙසොයලා බලනවා මිස, ෙම් කියාවලිය දඬුවම් දීෙම් 
යාන්තණයක් ෙනොව, සත්ය ෙසවීෙම් යාන්තණයක් බවටයි 
පරිවර්තනය විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. එය අෙප් රට තුළ සිදු කළ 
හැකියි.  

හැබැයි, අධිකරණ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ෙනොමැතිකම ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයට පැන නැඟිලා තිෙබනවා නම් එය සාධාරණයි. 
ඒ පශ්නය ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විතරක් ෙනොෙවයි අපටත් 
තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අධිකරණය විශ්වාස කරන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කියන්ෙන් ෙම් අධිකරණය විශ්වාස 
කරන්න කියලා ද? රුපියල් 25,000ට වඩා මහජන ෙද්පළක් 
අවභාවිත කළ ෙකෙනකුට මෙහස්තාත් අධිකරණෙයන් ඇප 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉහළ උසාවිෙයන් -  High Court - ඇප ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් තමාටම වූ  විෙශේෂ කරුණු ඉදිරිපත් 
කෙළොත් විතරයි. ඒ නඩුවට ඇප ගන්න බැහැ, පුද්ගලයාට ඇප 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න පුළුවන්, ෙමොකක් ෙහෝ විෙශේෂ කරුණක් කියලා. ඒක තමයි 
ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් තිෙබන නීතිය. හැබැයි, ඒ ෙපොදු ෙද්පළ 
පනත යටෙත් වරදක් වන රුපියල් මිලියන 650ක සිල් ෙරදි ෙබදපු 
ලලිත් වීරතුංග අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ඉතින් අපට කියන්ෙන් ෙම් 
අධිකරණය විශ්වාස කරන්න කියලාද?  අපි ෙම් අධිකරණය 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ස්තී දූෂකයන් ෙම් අධිකරණෙය් නඩු අහනවා නම්, 
ඇමතිවරුන්ෙග් නීතිඥ මහත්වරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිසුරුවරුන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් අධිකරණය 
මුළුමලින්ම  ෙද්ශපාලන විසින් ගිල ගන්නා ලද ආයතනයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් අධිකරණය ෙකෙරහි විශ්වාසය බිඳ 
වැෙටන එක අරුම පුදුම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කවුරුවත් හඬා 
වැළෙපන්න ඕනෑ නැහැ, "ෙම්ක හරි උත්තරීතරයි, ෙම්ක හරියට 
යුක්තිය පසඳනවා, ෙම්ක තමයි උත්තරීතරම ආයතනය, ෙම්ක 
රෙට් ජනතාවට සාධාරණත්වය ඉටු කරනවා" කියලා. ඒ ෙමොන 
ෙබොරුද? එෙහම නම් අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න ඕනෑ 
කවුද? එෙහම නම් ෙමතැන ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද 
බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේයි  ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ඒකට යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්නවා බන්ධනාගාරය 
ඇතුෙළේ  ඉන්න ඕනෑ අය. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ එළිෙය් ඉන්නයි,  
සාමාන්ය අය බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ ඉන්නයි ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
ඒ යුක්තිය නිසා ද, සාධාරණත්වය නිසා ද? නැහැ.  ඒ බලය නිසා.  
බලය විසින් ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය ගිලෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි, කුඩු ෙගෙනන මුදලාලි එළිෙය් ඉන්න ෙකොට කුඩු උරපු 
ෙකොල්ලා බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, ගණිකා 
වෘත්තිෙය් ෙයදුණු තරුණිය ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට ගණිකා මඩම 
අයිති මුදලාලි එළිෙය් ඉන්ෙන්. ඒ තමයි බලය! එෙහම තමයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් යුක්තිය, 
සාධාරණත්වය බිඳ වැටී තිෙබන්ෙන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. අපත් ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපත් දැකලා තිෙබනවා  අපට නඩු 
තීන්දු දීපු විධිය. අපත් බුක්ති විඳලා තිෙබනවා ෙම් අධිකරණෙය් 
පතිලාභ. ඒ නිසා ෙම් කිසිෙසේත්ම යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු 
ෙවන තැනක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් ඉල්ලන 
සාධාරණ ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, "ෙම් අධිකරණය අපට විශ්වාස 
කරන්නට බැහැ, ඒ නිසා යම් මැදිහත්වීමක් සහිත අධිකරණ 
පද්ධතියක්  ෙගොඩනැඟිය යුතුයි" කියලා. හැබැයි මම කියන්ෙන්, 
අප පයත්න දැරිය යුතු වන්ෙන් ෙම් සිදුවීෙම්දී පමණක්වත්  ෙම් 
අධිකරණ කියාවලිෙය්ම සුවිෙශේෂී කියා මාර්ගයක් හැටියට 
විශ්වාසනීයත්වය ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීමටයි. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොදු අධිකරණ පද්ධතිය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් 
ෙගොඩනඟන්න කියලා.  

එෙහම නම් අධිකරණ පද්ධතිය මකලා, හදලා, ෙහෝදලා  
කරලා ගන්න ෙවනවා.  ඔය අධිකරණ පද්ධතිය පිරිසිදු කරන්න 
නම්, සමහර නීතිඥ මහත්වරුත් අයින් කරන්න ඕනෑ;  සමහර 
විනිසුරුවරුනුත් අයින් කරන්න ඕනෑ; සමහර ෙගොඩනැඟිලිත් 
අයින් කරන්න ඕනෑ.  මම දන්නවා ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ගැන. 
ඒ නිසා ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ෙකෙරහි ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
හදන්න බැහැ.  හැබැයි, අපට  ෙම් සිදුවීමට අදාළව සුවිෙශේෂී ෙලස 
කියාත්මක ෙවන යාන්තණයක් අප සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාෙවන් 
ෙම් භූමිය තුළ ස්ථාපිත කර ගන්න පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 
එතැනට අපි යමු. අපි එකඟයි.  එෙසේ නැතිව අපි කිසිෙසේත්ම - බාධා 
කිරීමක්] ඔව්. එවැනි කියාවලියකට අපට යන්න පුළුවන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය විශ්වාස 
කරන්න කියලා  අපි ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? එෙහම නම් අපි 

කාටත් පිස්සුවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු 
අගවිනිශ්චයකාරතුමියව ෙනරපා හැරිය ආකාරය අපි දන්නවා. 
මංජුල තිලකරත්න මහත්මයාට පහර දුන් ආකාරය ගැන අපි 
දන්නවා. මංජුල තිලකරත්න මහත්මයා අදත් නාවුල වැනි ඈත 
දුෂ්කර මෙහස්තාත් අධිකරණයක සිටින බව අපි දන්නවා. ඔහු 
ඊළඟ උසස්වීම ලැබීමට නියමිත ලැයිස්තුෙව් ඉහළින්ම 
සිටිනෙකොට, ඔහුට උසස්වීම ෙනොදී සිටින බවත් අපි දන්නවා.  ඒ 
නිසා අපි ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය, “උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි” 
කියලා කිව්වාට ෙම්ක කුණු ෙවච්ච ගඳ ගහන තැනක්.     

ඔය අධිකරණ පද්ධතිය ඉඩම් නඩුවක් අහලා ඉවර ෙවනෙකොට 
අවුරුදු 7කට වැඩිය ගත ෙවනවා. ඔය අධිකරණ පද්ධතියට 
සාමාන්ය නඩු විභාගයක්  අවසන් කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් 
ගත ෙවනවා ද? එවැනි සුවිෙශේෂ කියාවලියක් ඔය අධිකරණ 
පද්ධතිය තුළ කරන්න බැහැ. හැබැයි, අධිකරණ බල සීමාව 
ඇතුළත තමයි ෙම් විෙශේෂ ඒකකය ෙගොඩ නැෙගන්න ඕනෑ. අන්න 
එය වැදගත්. "අධිකරණ බල සීමාව" කියලා මම කියන්ෙන් 
අලුත්කෙඩ් භූමි සීමාව ෙනොෙවයි. අධිකරණ බල සීමාව ඇතුෙළේ 
අපි එය ෙගොඩනඟමු. ඒක පිළිබඳ විශ්වාසය ෙගොඩනැඟීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භා ර ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර ෙදන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් හරහා එම කියාවලිය විමර්ශනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් 
ෙදන්න ඕනෑ. යාන්තණය  පිටතින් හදන්න එපා. පිටතින් විමර්ශන 
වාර්තා හදන්න එපා.   

LLRC වාර්තාව අපි අගයනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක 
අගයමින් කථා කරනවා මම දැක්කා.  හැබැයි,  LLRC වාර්තාව 
හදපු විධියත් වැරැදියි. ඒකට ජනාධිපතිවරයාම නිලධාරින් පත් 
කළා;  ජනාධිපතිවරයාම  දින තීරණය කළා. 2002 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 22 සිට 2009 මැයි 19 දක්වා කියලා කාල රාමුවක් ලියා 
දුන්නා. වාර්තාවත් දුන්නා. එෙහම ෙනොෙවයි. ඒක ආණ්ඩුෙව් 
නිරීක්ෂණ යාන්තණ කියාවලියක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිරීක්ෂණ යාන්තණ කියාවලියක් ඒකට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට අපි කාටත් දැනගන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් ඒක දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම කියාවලිය තුළට ෙක්පී වැනි අයව 
ෙගන්වන්නත් ඕනෑ. අපි ඒකත් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ නිකම් 
ෙනොෙවයි. ෙක්පීත් එක්ක තිෙබන ෙපෞද්ගලික අෙරෝවක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ඇයි ඒ අයව 
ෙගන්වන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය දැවැන්ත යුද්ධයක් බවට පත් වන්නට සාධක තුනක් 
බලපෑවා. එකක් අවි ආයුධ. ෙදවැනි එක මුදල්, තුන්වැනි එක 
ජාත්යන්තර සබඳතා.  ෙම් තුෙන්ම පධාන පුද්ගලයා බවට පත් 
ෙවලා සිටිෙය් කුමරන් පද්මනාදන්. ඔහු අවි ආයුධ සපයන්න 
දායකත්වය සැපයුවා. ඔහු මුදල් සපයන්න දායකත්වය සැපයුවා. 
ඔහු ජාත්යන්තර සබඳතා හදන්න දායකත්වය සැපයුවා. ඒ නිසා 
කුමරන් පද්මනාදන් කියලා කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය පබල 
සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය වීම සඳහා විශාල 
දායකත්වයක් සපයපු ෙකෙනක්. ඒ නිසාම තමයි පභාකරන්ෙග් 
ඝාතනෙයන් පසුව  ඔහු එහි නායකත්වයට පත් වන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපි විවෘත අධිකරණයකට ඔහු කැඳවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහන්ද ඔබට 
අවි ආයුධ හම්බ වුෙණ් කියලා ඔහුෙගන් අහන්න ඕනෑ.  අපි අවි 
ආයුධ හදන රටක් ෙනොෙවයි. ඔය බටහිර රාජ්යයන්ම තමයි - ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබනවා නීත්යනුකූල අවි ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
වාෙග්ම නීති විෙරෝධී අවි ෙවෙළඳ ෙපොළක්. ෙම් නීති විෙරෝධී අවි 
ෙවළඳ ෙපොළ උපෙයෝගි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි 
ෙලෝකයට ෙහළිදරවු කරන්නට ඕනෑ.  ඒ සඳහා ෙක්පීලා කටයුතු 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? නීති විෙරෝධී අවි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇත්ත 
හිමිකරුවන් කවුද? ඒකත් ෙම් අධිකරණයට ෙහළිදරවු කරන්න 
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ඕනෑ.  ජාත්යන්තර සබඳතා  ෙමොනවාද කියා අපි ෙම් අධිකරණයට 
ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ. ඒ සබඳතා ෙගොඩනැඟුෙව් කවුද? 
ආරක්ෂාව දුන්ෙන් කවුද? ඒවාත් අපි ෙහළිදරවු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම මුදල් සැපයුෙව් කවුද කියන එකත් අපට ෙහළිදරවු කර 
ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.   

අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළන ඔය හුඟාක් රාජ්යයන් පිළිබඳව අපට 
එදාට එතැනින් දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම සාමය, සහජීවනය, 
පජාතන්තවාදය සහ යහ පාලනය ෙවනුෙවන් කෑ ගහන 
මහත්වරුන්ෙග් පැටිකිරියත් ෙම්ක හමුෙව් ෙහළිදරවු කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒවා ෙහළිදරවු කර ගන්නත් ඕනෑ;  ඒ වාෙග්ම ෙම් රට 
ඇතුෙළේ සිද්ධ වුණු ෙද්ත් ෙහළිදරවු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ අන් 
කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි, නැවත ෙම් ෙද් සිදුවීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවනුයි. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාව අපි සෙත්කට විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ.   

මට සමහර මුහුණු ෙපෙනනවා. “ෙකොටියා” කියලා පිහි 
තියාෙගන හිටපු විධිය මතක් ෙවනවා.   ඒ ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. 
අපි ෙකොටියා ගැන දන්නවා ෙන්. ඉතින් මම කියන්ෙන් ඒකයි.  
හැසිරුණු  විධිය අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාව 
තඹයකට මායිම් කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාව අපි 
සතයකට විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලය 
ගිලිහී යන ඕනෑම ෙමොෙහොතකදී නැවත ජනතාව මර්දනය කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපළෙඹනවා. එය වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
ඇති වුණු සිදුවීම පිළිබඳව සත්ය අපි ෙසොයාගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
එක අරමුණක්. 

ඊළඟට, අපි අතර සමගිය ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙමහි 
විවිධ ෙයෝජනා තිෙබනවා. එක්සත් ජනපදය කියන්න ඕනෑ නැහැ, 
අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒෙගොල්ලන් එෙහම කියලාත් 
නැහැ. ඒෙගොල්ලන් කියන්ෙන් අපි අගයනවාය කියලායි. 
ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව අගයනවා, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන සාකච්ඡාව අගයනවා 
කියලා ඒෙගොල්ලන් කියනවා. ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  සහතික තියා 
ගන්න කියන්න. හැබැයි, අපි අතර ෙම් සමගිය ෙගොඩනඟන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි ෙසොයන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. අපි අතර සමඟිය තිෙබනවාද, නැද්ද? නැහැ. අපි අසත්ය 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපි අතර සමඟියක් නැහැ. හැබැයි, අපට ඒ 
සඳහා එක අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ, ෙමොකක්ද? පළමුවැනි වතාවට 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් සියලු ජනතාව 
ඒකාබද්ධ ෙවලා රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරා තිෙබනවා. ඒක 
ෙමෙතක් සිදු වුෙණ් නැහැ. 1982 ජනාධිපතිවරණෙය් දී උතුෙර් 
ජනතාව ෙවනම තමන්ෙග් නායකෙයක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය 
පාවිච්චි කළා. ඔවුන් දකුෙණ් නායකෙයක් පිළි ගත්ෙත් නැහැ.  
ඔවුන් කිව්වා, "අපට දකුෙණ් ඡන්දය වැඩක් නැහැ, අපට වුවමනා 
උතුෙර් නායකෙයක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න"යි 
කියලා. ඔවුන් හැමදාමත් ජනාධිපතිවරණය සැලකුෙව් ෙමය 
ෙකොළඹ නායකයා ෙතෝරන්න හදන ඡන්දයක්, ඒක තමන්ට අදාළ 
ඡන්දයක් ෙනොෙවයි කියලයි.  2005 දීත් ෙමොන ගනුෙදනු අස්ෙසේ 
ෙහෝ තර්කය තිබුෙණ් ඒකයි. උතුරට ජනාධිපති ඡන්දයක් අදාළ 
නැහැ, උතුරට තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් නායකයා ෙතෝරා ගැනීම 
පිළිබඳ අරගළයක්. ජනාධිපති ඡන්දය කියන්ෙන් දකුෙණ් 
නායකයා ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳ අරගළයක් කියන තර්කයයි 
තිබුෙණ්. හැබැයි, ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට ජනවාරි මාසෙය් 08 
වැනිදා උතුෙර් ජනතාව රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය 
දීලා තිෙබනවා. මට මතක හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාටත් උතුරු පළාෙතන් එක්ලක්ෂ අටදාහක වාෙග් ඡන්ද 
පමාණයක් ලැබුණා. ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. කමක් නැහැ. හැබැයි, උතුෙර් ජනතාව රෙට් ජාතික 
නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ නැද්ද? 

ඒක ෙහොඳ පෙව්ශයක් ෙනොෙවයිද? නැෙඟනහිර ජනතාව රෙට් 
ජාතික නායකයා ෙතෝරන්න ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
පළමුවැනි වතාවට උතුර,  නැෙඟනහිර වාෙග්ම රෙට් සිව් ෙකොණ 
ජනතාව රටට ජාතික නායකෙයක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ගැන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒක අර්ථ කථනය 
කරන්න පටන් ගත්තා, "මම පැරදුෙණ් උතුෙර් ඡන්දය නිසායි" 
කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගිහිල්ලා මැදමුලෙන් පිහිටි 
එතුමාෙග් නිවෙසේ ජෙන්ලෙය් එල්ලිලා කිව්වා, "මම පැරදුෙණ් 
ෙකොටි ඡන්දය නිසායි" කියලා. ෙම් විකාරය ෙමොකක්ද?  උතුෙර් 
ජනතාවෙග් ඡන්දය ෙනොලැබුණු නිසා තමයි පැරදුෙණ් කියලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?  

අපි හැමෙදනාම සතුටු වන්නට ඕනෑ,  රෙට් සියලු ජනතාව 
එකතු ෙවලා ජාතික නායකයා ෙතෝරා ගන්න තීරණයකට ඇවිල්ලා 
තිබුණු එක ගැන. දැන් කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒ ජනතාව තව තවත් ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ඒ ජනතාව ඈතට තල්ලු 
කිරීම ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට තවමත්  පශ්න තිෙබනවා. 
ඉඩම් පිළිබඳව ඔවුන්ට සාධාරණ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක 
ඔවුන්ට පශ්නයක්. ඉඩම් කියන්ෙන් අපි වාෙග්  රටවල ෙද්ෙපොළක් 
ෙනොෙවයි. අපට වාහනයක් අෙප් ෙද්ෙපොළක්  වන්නට පුළුවන්.  
රත්රන් අෙප් ෙද්ෙපොළක් වන්නට පුළුවන්. අෙප් බැංකු ගිණුම අෙප් 
ෙද්ෙපොළක් වන්නට පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය තුළ 
ඉඩම කියන්ෙන් ෙද්ෙපොළක් ෙනොෙවයි. ඉඩම කියන්ෙන් 
ඥාතිත්වය මත පවතින ෙදයක්. ඒ නිසා තමයි අපි තවමත් මහ 
ෙගදර යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම හින්දු සංස්කෘතිය තුළ ඉඩම 
කියන්ෙන් තමන්ෙග් ඥාතිත්වය. ඒ කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ. වාහනයක් විකුණනවා තරම් ඉක්මනින් අපි ඉඩමක් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. රත්රන් බඩු උකස් කරනවා තරම් ඉක්මනින් 
අපි ෙග් උකස් තියන්ෙන් නැහැ. ඇයි? අෙප් සංස්කෘතිය තුළ ඉඩම 
අෙප් ඥාතිත්වය නිසා.  

එම ජනතාවට  විශාල ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. මා එක් 
අවස්ථාවක පලාලි කඳවුෙර් ඉඳලා යාපනය නගරය දිසාවට ගියා. 
එවිට මා දැක්කා, එහි විශාල ෙගවල් තිබුණා. ෙග් මැදින් විශාල 
ෙකොෙහොඹ ගස ්පැළ ෙවලා තිබුණා. අවුරුදු 20ක්, 30ක් පැරැණි ගස ්
ෙගවල් මැද පැළ ෙවලා තිබුණා. ෙම්වා තමන්ෙග් මුතුන් 
මිත්තන්ෙග් ෙගවල්. එම ජනතාවට තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදන්න ඕනෑ 
නැද්ද? එම ජනතාවට තමන්ෙග් ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? ඒ 
කාරණයට එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන් කාටද? තමන්ෙග් 
පරම්පරාෙවන් හිමි වුණු තමන්  හිටපු ෙගදර, තමන්ෙග් 
පරම්පරාෙවන් ඥාතිත්වය මත ලැබුණු ඉඩම අත් පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා නම් එය නැවත ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු නැද්ද? එය 
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. අධි ආරක්ෂක කලාප ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන් 
ඇයි? අෙනක් භූ විෂමතා - සානු, කඳු, ගංගාවන් - වාෙග් ස්වභාවික 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි, අධිආරක්ෂක කලාප කියලා කියන්ෙන්. අධි 
ආරක්ෂක කලාප ෙගොඩනැෙඟන්න ෙහේතු තිබුණා. අපට A9 
මාර්ගය අහිමි වුණා. අෙප් මුහුදු සැපයුම් මාර්ගය කඩා වැටුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම යාපනය අර්ධද්වීපයත් එක්ක අෙප් සම්බන්ධය 
තිබුෙණ් ගුවනින්. ඒ, පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන්.  පලාලි  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ  තමයි අෙප් සැපයුම් මාර්ගය බවට පත් ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා උතුෙර් සියලු සැපයුම් මාර්ග තිබුෙණ්, පලාලි 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ. ඒ නිසා ඒ ෙමොෙහොෙත් දි පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ආරක්ෂාව අතිශය වැදගත් වුණා. පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව 
තිබුණු දුරම අවිෙය් පමාණයට අධි ආරක්ෂක කලාපයක් ගැහුවා.  
ඒ වනෙකොට එල්ටීටීඊ සංවිධානය සතුව කිෙලෝමීටර් 27ක් දුර 
ගහන්න පුළුවන් කාල තුවක්කු  තිබුණා. ඒ නිසා පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳලා කිෙලෝමීටර් 27ක් ෙමහාට අධිආරක්ෂක 
කලාපය ෙගොඩනැඟුවා. ඒ, ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? ඒ අධිආරක්ෂක 
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කලාපය ෙගොඩනැඟුෙව් එල්ටීටීඊ සංවිධානය ළඟ බර අවි තිෙබන 
ෙකොට, ඒ බර අවිවලින් පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආරක්ෂා කර 
ගැනීම ෙවනුෙවනුයි. ඒ අවියට වඩා දිග පමාණයකට අධිආරක්ෂක 
කලාපය ගැහුවා. ෙමොකද, අපි  යාපනය අර්ධද්වීපයත් සමඟ එකම 
සබඳතාව තිබුෙණ් ගුවනින්. ඒ නිසා පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ආරක්ෂාව වැදගත් වුණා. ඒ වැදගත්කම ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් තමයි කිෙලෝමීටර් 27කට වඩා අධික අධිආරක්ෂක 
කලාපයක් ෙගොඩනැඟුෙව්. 

දැන් කා ළඟ ද තිෙබන්ෙන් එවැනි බර අවි? ෙමතුමන්ලා කෑ 
ගහන්ෙන් ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. අද කවුරු ළඟද බර අවි 
තිෙබන්ෙන්? අද බර අවි තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් හමුදාව ළඟ 
විතරයි. ෙවන කා ළඟවත් බර අවි නැහැ. අද පලාලි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට එෙහම තර්ජනයක් නැහැ. පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
විෙශේෂෙයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වූ අධිආරක්ෂිත 
කලාපයක අවශ්යතාවක් නැහැ. අද එෙහම සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් 
නැහැ. එම නිසා අපි ෙමොකටද තවම ඒ ජනතාවෙග් ඉඩම් ලබා 
ෙනොදී ඉන්ෙන්? ෙමොකක්ද ඒෙක් සාධාරණත්වය? එම ජනතාවට 
ඉඩම් ලබා දිය යුතුයි.  

සමහර අය හිතනවා, එල්ටීටීඊ සන්නද්ධ පුහුණුව ලබපු 
8,000ක් ඉන්නවා; 3,000ක් තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැතුව 
ඉන්නවා; එතෙකොට 11,000ක් විතර ඉන්නවා; ඩයස්ෙපෝරාවක් 
ඉන්නවා කියලා. ඒ ඩයස්ෙපෝරාවට මුකුත් කරන්න බැහැ. මතක 
තබා ගන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නිකම් යුෙරෝපා රටවලට ගියාම අෙප් 
කළු හම නිසා අපව පිළිගන්ෙන් නැහැ. හැම දාම අපට තිෙබන්ෙන් 
ෙදවැනි තැන. ඒ නිසා අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? අෙප්ම අය එකතු 
ෙවලා සම්මන්තණ තියනවා. සම්මන්තණ තියලා, "අපි ෙවනම 
රටක් හදමු. මාර වැෙඩ්. නියමයි කියලා කෑ ගහනවා." නැවත 
ෙගදර ගිහින් ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් යවනවා. ෙනෝනයි මහත්තයයි 
වැඩට යනවා, ෙගදර එනවා. ඒකයි ජීවිෙත්. ෛතෙපොංගල් දවසට 
නැවත එකතු වනවා. කට්ටිය hall  එකකට එනවා. Hall එකට 
ඇවිල්ලා කියනවා, "අපි රට හදමු. ෙවනම රටක් හදමු" කියලා. 
නැවත job එකට යනවා.  අපි දන්නවා ඔය ඩයස්ෙපෝරාව ගැන. 
මම කියන්ෙන්, ඒකට මුකුත් කරන්න බැහැ කියලායි. අපි ෙම් 
භූමිෙය් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. අපට ඒකයි තිෙබන්ෙන්. 
ඩයස්ෙපෝරාව හිතපුවා මුකුත් කරන්න බැහැ. ඒ ගැන කිසි සැකයක් 
හිතන්න එපා. හැබැයි, භූමිෙය් පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම් තමයි 
එතැනින් ෙම්කට හයිය එන්ෙන්. භූමිෙය් පශ්න අපි විසඳන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා. එතෙකොට කට්ටිය කියනවා, "නැහැ, 
සන්නද්ධමය පුහුණුව ලබපු 8,000ක් ඉන්නවා, අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙත නැති 3,000ක් ඉන්නවා, ඒ අනුව යාපනෙය් ආයුධ පුහුණුව 
ගත්ත තරුණයන් 11,000ක් ඉන්නවා, ඒ නිසා ෙකොතැන ෙහෝ 
අනතුරක් තිෙබනවා" කියලා. නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය 
වුණු ආකාරයට අපි විසින් පශ්නයක් හැදුෙව් නැත්නම් යළි කිසි 
ෙසේත්ම සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. අපත් 
සන්නද්ධ ව්යාපාරයක කටයුතු කරපු අය. සන්නද්ධ ව්යාපාරයක 
පරාජයකින් පසුව එවැනි ව්යාපාරයක සාමාජිකයන් තුළ ඇති වන 
මෙනෝභාවය අපි ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ හිතනවා 
නම් උතුෙර් ආපහු සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් මෑත කාලීනව ෙගොඩ 
නැ ෙඟයි කියලා, ඒක මිථ්යාවක් විතරයි. ඒක බලය ලබා ගැනීම 
සඳහා දකුණ භය කිරීම සඳහා කරන පයත්නයක් විතරයි. 
ෙකොෙහොමද නැවත සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න 
 පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? එල්ටීටීඊ සංවිධානය විනාශ වුණු 
ආකාරයට කිසි ෙසේත්ම යළි උතුෙර් සන්නද්ධ ව්යාපාරයකට 
ඉඩකඩ නැහැ. හැබැයි, සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් හැෙදනවා අපි 
පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම්. අපි පශ්නය විසඳුෙව් නැත්නම් ඒ 
දරුවන්ෙග් දරුෙවෝ ෙහෝ සන්නද්ධ ව්යාපාරයක් හදනවා.  

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 නිදහස හා පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කර, ඔවුන්ට රැකියාවක් 

පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, විවාහයක් පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, නිවසක් 
ෙගොඩනඟා ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක්, ආදායම් මාර්ගයක් සකස් 
කර ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක් ඇති කර ඔවුන් සාමාන්ය ජන 
ජීවිතයට ෙගන ඒම සඳහා ෙමෙහයුමක් දියත් කරන්න. ඔවුන්ට 
රැකියාවක් පිළිබඳ විශ්වාසය නැති ෙවලා, දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
පිළිබඳ විශ්වාසය නැති ෙවලා, තමන්ට ජීවත් ෙවන්න තැනක් 
නැහැ කියන හැඟීමක් ඇති ෙවලා සාමාන්යෙයන් අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයට පත් වුෙණොත්, අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසය නැති 
වුෙණොත් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඕනෑම ගැටුමකට ඒ ජනතාව 
ෙපලෙඹනවා. ඒ ජනතාව සාමාන්ය ජන ජීවිතයට ෙගන එන්න 
එවැනි ෙමෙහයුමක්  දියත් කළ යුතුයි. එවැනි සාමුහික 
ෙමෙහයුමක් මඟින් විතරයි ෙම් පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
ෙසවිය යුතු වන්ෙන්. එෙසේ නැතුව එෙහන් හදන ෙමෙහන් හදන, 
අරෙහන් ෙගොඩ නඟන, අරෙහන් කියන ඒ ජාතිෙය් කිසිෙවකින් 
ෙම්කට උත්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙසේම අපි අතර ඇති 
කර ගන්නා ඇත්ත අවංක වුවමනාවක් සහිත සාකච්ඡාවක්, 
යාන්තණයක් ෙම් සඳහා අපි ෙගොඩ නැඟිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවධානය ෙයොමු කරනවා ඇතැයි 
කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella.  You 

have 15 minutes.  

[පූ.භා. 11.04] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ රඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා පළමුෙවන්ම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අවලංගු ගුවන් බලපතයක් 
උපෙයෝගි කර ෙගන පිට රට යන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. එම 
නිසා එතුමාව ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ රඳවා ෙගන ඉන්නවා. It is an 
expired passport.  ඒෙකන් තමයි යන්න හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. අපි එෙහම කරන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Not only has his passport expired -   

1155 1156 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 23 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ෙදමුහුන් passport එකක්. Hybrid passport එකක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙකොෙහේ ගියත් ලංකාවට එන බව අපි 

ෙහොඳාකාර දන්නවා. ඒ නිසා අෙප් අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා 
එතුමාෙග් විෙදස් ගමන යන්න අවශ්ය නීතිමය තත්ත්වය සකස් කර 
දී තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදු 
ෙවනවා. නමුත් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් ගමන යන්නට 
එය බාධාවක් ෙනොවන බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. හැබැයි, 
එතුමා පාවිච්චි කෙළේ, අවලංගු වූ ගුවන් බලපතයක්ය කියන එක 
මා කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් දින 
සහ අද දිනෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් වූ කථා දිහා 
බැලුවාම, මට ෙලොකු සතුටක් දැෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන්ෙගන් බහුතරයක් අලුත් රටක් 
බිහි කිරීෙම් අභිපාෙයන් අෙප් රෙට් පශ්න දිහා අලුත් විධියට 
බලන්න ඕනෑය කියන මතයට අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියන එක 
අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1948 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
අෙප් රෙට් ඇති වුණු ෙම් ජන වාර්ගික ගැටලුව දිහා බැලුවාම, 
විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණ් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සිදු කරගත් පධානම 
වැරැද්ද තමයි,  නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිබුණු ෙද් එෙසේ කැඩුෙව් 
නැතිව ෙපොරෙවන් කපන තැනට පත් කිරීම. ෙම් පශ්නය 1948 
ඉඳලාම ඉස්මතු  වුණා. දකුෙණ් ෙද්ශපාලන පක්ෂ මධ්යස්ථ දවිඩ 
නායකයන් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. මුලදී දවිඩ 
පාලකයන්, නායකයන් ෙවනම රාජ්යයක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඔවුන් 
ඉස්ෙසල්ලාම ඉල්ලුෙව්, භාෂා අයිතිය විතරයි. 1950 ගණන්වල 
ඔවුන් ඉල්ලුෙව්, භාෂා අයිතිය විතරයි. නමුත් ඒ භාෂා අයිතිය පවා 
ලබා ෙනොෙදන මට්ටමකින් තමයි සෑම රජයක්ම කියා කෙළේ. ඒ 
නිසා  භාෂා අයිතිය ඉල්ලා ආරම්භ කළ සටන කමකමෙයන් 
උත්සන්න ෙවලා අවුරුදු තිහක යුද්ධයකට පරිවර්තනය වුණා.  

අද වන විට එල්ටීටීඊ සංවිධානය විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නැවතත් මධ්යසථ් දවිඩ පක්ෂ අප සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතාම ෙහොඳින් කටයුතු කරනවා. පමාද ෙවලා ෙහෝ අප සියලු 
ෙදනාම එක්කාසු වී ෙම් මධ්යසථ් පක්ෂත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා 
ෙම් පශ්නයට අවසානයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන්, 
ෙම්ක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් 
පශ්නය දිහා අලුත් විධියට බලන මන්තීවරුන් පිරිසක් බිහි ෙවලා 
ඉන්නා බව අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් තරුණ කාලය 
යුද්ධයට යටත් වුණා. නමුත් අෙප් දරුවන්ෙග් තරුණ කාලය ෙම් 
යුද්ධයට යටත් ෙනොකර සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවක් බිහි කිරීමට අප 
සියලු ෙදනාම උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම දැන් ෙම් 
පශ්නය ජාත්යන්තරයට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය 
ජාත්යන්තරයට ගිෙය් කාෙග් වරදින් ද? ලංකාෙව් පශ්න 
ජාත්යන්තරයට අර ෙගන ගිය අෙප් රෙට් නායකෙයකු හිටියා නම්, 
ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 1989 දී අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාම අපට ෙම්  Human Rights Council  එක ගැන එතුමා 
ෙද්ශන පැවැත් වූ ආකාරය මට මතකයි. අපි 1989 දී නවක 
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට, එතුමා 

“1970 මන්තීවරෙයකු” හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටියා. 
එතුමා තමයි කිව්ෙව්, "Human Rights Council කියලා එකක් 
තිෙබනවා; අපි ෙම්කට ගිෙයොත් ආණ්ඩු අසථ්ාවර කරන්න 
පුළුවන්" කියා. ඉස්ෙසල්ලාම -1989 දී -  Human Rights Council 
එකට අතුරුදහන් වුණු අයෙග් ලැයිස්තුවක් අර ෙගන ගිහිල්ලා ෙම් 
පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතක් ෙවනවා, අප 
1970 ගණන්වල නීති විද්යාලෙය් සිටි කාලය. ඒ කාලෙය් 
කැරැල්ලක් ඇති වුණා. එදා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුතා 
අත් අඩංගුවට ගත්තා; අහිංසක නායකයන් කිහිප ෙදෙනකු අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් කිසිම පක්ෂයක් ඒ, 1971 වර්ෂෙය්දී ඇති 
වුණු තත්ත්වය ජාත්යන්තරයට අර ෙගන ගිෙය් නැහැ. එම පශ්නය 
අෙප් රට තුළදීම විසඳා ගන්න උත්සාහ ෙකරුවා. එදා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමන්ට ශක්තිය තිබුණා - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙලෝර්ඩ් ඇවබරි ආවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙලෝර්ඩ් ඇවබරි ආවා. නමුත් අපි ගිෙය් නැහැ ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්]  ෙම් රෙට් හිටපු කිසිම ෙද්ශපාලන නායකෙයකු 1971 දී 
පවා ෙම් පශ්න ජාත්යන්තරයට අර ෙගන යන්න උත්සාහ ෙකරුෙව් 
නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි, එවැනි 
ෙදයක් කළ පළමුවැනි නායකයා. මම හිතන්ෙන් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා තමයි එතුමාත් එක්ක ගිෙය්. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ගියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් වග 

කියන්න ඕනෑ. කමක් නැහැ, එෙහම තමයි ඉතින්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා 1989 දී පමණක් ෙනොෙවයි, 2009 දීත් එෙහම 
කළා. ෙමොකද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
ලංකාවට ආවාම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් එක්ක අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් 
කරනවාය කියා. නමුත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව එතුමා ඉෂ්ට ෙකරුෙව් 
නැහැ. යුද්ධෙය් අවසාන කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් සම්බන්ධව 
ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු වුණු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණත් එම 
පරීක්ෂණය සිදු කෙළේ නැහැ. එතුමා ඒක කරපු නැති නිසා තමයි 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියා අවුරුදු තුනක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙයන් ෙයෝජනා සම්මත වුෙණ්. එතුමා තමයි අෙප් රට 
ෙම් වළට ඇදලා දැම්ෙම්. එෙහම නැතුව ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් කාලය තුළ ජාත්යන්තර වශෙයන් එතුමා 
වෙළේ හිටියා. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට එතුමා වළ හෑරුවා. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට එතුමා වළ යටට ගියා. නමුත් අද එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අෙප් රටට ලණුවක් දීලා තිෙබනවා, ඒ 
ලණුෙව් එල්ලිලා ෙගොඩට එන්න කියා. අපි ඒකට සූදානම්. අෙප් 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ඉතාමත් ෙහොඳට අමාත්යාංශෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යාන්තණය ෙමෙහයවලා, මුළු රටටම වාසිදායක ෙයෝජනාවක් 
සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවනවා, පසු ගිය මාස හය-හත තුළ අෙප් රට ලබා ගත්තු ජයගහණ 
පිළිබඳව. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, යහ 
පාලනය වැනි පියවරයන් ගැන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලය පශංසා මුඛෙයන් කථා කර තිෙබනවා. 
අද අපට ඉතාමත් ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාව ගැන. ඒක අනාගතය දිහා බලා කළ කථාවක්; ඉතාමත් 
වටිනා කථාවක්.  පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු ෙද්වල් ආපසු 
ෙනොවන්න, නැවතත් ෙම් රට යුද්ධයකට තල්ලු ෙනොකර අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා පියවර ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙයෝජනාව දිහා 
බැලුවාම ෙමහි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා,  “a Sri Lankan 
judicial mechanism” කියා. ෙම්ක ශී ලාංකීය අධිකරණ 
යාන්තණයක්. ෙමහි ෙකොෙහේවත් කියා නැහැ, ජාත්යන්තර 
අධිකරණයක් කියා. ශී ලංකා අධිකරණයක්. මම හිතන්ෙන් ඒකයි 
අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් ෙයෝජනා ෙකරුෙව්. එෙහම 
ෙන්ද මන්තීතුමා? 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශී ලාංකීය යාන්තණයක් අපි හදමු. එතුමා කිව්ෙව්, "අපි 

ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා එෙහම යාන්තණයක් හදමු." කියන එකයි. 
ෙමොකද, දැන් අධිකරණය ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම විශ්වාසයක් 
නැහැ. අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි 
ෙකොච්චර කිව්වත් "අෙප් උත්තරීතර අධිකරණය, උත්තරීතර 
අධිකරණය" කියා, අද අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමිය එළවපු 
ආකාරය දිහා බලපුවාම ඒක ෙපෙනනවා. [බාධා කිරීම්] අපි අලුත් 
අධිකරණ යාන්තණයක් හදමු. හුඟ ෙදෙනක් හයිබිඩ් අධිකරණයක් 
ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම හයිබිඩ් අධිකරණයක් ගැන 
ෙම් ෙයෝජනාෙව් නැහැ. නැති ෙදයක් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට එක කාරණයක් කියන්නම්. අෙප් රටට 
1948 නිදහස ලැබුණා. මම ෙපොඩි research එකක් ෙකරුවා. 1948 
ඉඳලා 1955 දක්වා අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටිෙය් ලංකාෙව් 
පුරවැසියන් ෙනොවන යුෙරෝපීය ජාතිකයන්. සර්  ෙජෝන් ෙහෝවඩ්, 
රැල්ෆ් වින්ඩම්, ඇලන් ෙරෝස් කියන විනිශ්චයකාරවරු 1955 වන 
තුරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් හැටියට කටයුතු කළා .  

බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා ඝාතනය කළාට පස්ෙසේ ෙම් 
ඝාතනය පිටු පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන හස්තයක් තිබුණාද කියන්න 
ටී.එස්. පනාන්දු මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙකොමිෂන් එකක් 
පත් කළා. ඒ ෙකොමිෂන් එකට හි ටිෙය් ඝානාෙව් සහ නයිජීරියාෙව් 
විනිශ්චයකාරවරු. ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ඝාතනය 
කළාට පස්ෙසේ ෙකොමිෂන් එකක් පත්  ෙකරුවා. ඒ ෙකොමිෂන් එෙක් 
හිටිෙය් ඝානාෙව්, නයිජීරියාෙව් හා නවසීලන්තෙය් 
විනිශ්චයකාරවරු. සීෙෂල්ස්, උගන්ඩා, සැම්බියාව, කාම්ෙබෝජය, 
ෆීජි රටවල ෙශේෂ්ඨාධිකරණවල අද අෙප් විනිශ්චයකාරවරු නඩු 
අහනවා. ඉතින්, ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන සංස්කෘතිය. 

ෙබොෙහෝ රටවල ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන ෙකොට එෙහම 
නැත්නම් ෙම් වාෙග් සභා පත් කරන ෙකොට විෙද්ශ රටවල 
විනිශ්චයකාරවරු ෙගෙනන්ෙන් විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ නිසා.  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා, -ආණ් ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත්- අලුත් 
යාන්තණයක් හදමු. ඒ යාන්තණය ෙකෙරහි විශ්වාසය සහ ඔවුන් 
ෙකෙරහි තිෙබන භක්තිය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්ය පසු බිම අපි 
හදා ෙදමු. 

බලය ෙබදීම ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්නට ඕනෑ. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැනත් ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් කියා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ඉස්ෙසල්ලාම බලය ෙබදන්න කියා කිව්ෙව් දවිඩ අය ෙනොෙවයි. ඒ 
බව අෙප් සම්පන්දන් මැතිතුමා දන්නවා. උඩ රට නායකයන් තමයි  
1935 දී ෙම් රෙට් ඉස්ෙසල්ලාම බලය ෙබදන්න කියා කිව්ෙව්. 
ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම, -ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි, පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා, කියවන්න.- 1935 දී උඩ 
රට නායකෙයක් ගිහින් කිව්වා, -මීෙදනිෙය් අධිකාරම් තමයි ඒ 
කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට කටයුතු කෙළේ.- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වර්ෂය වැරදියි ගරු ඇමතිතුමා, ෙඩොනෙමෝර් සාමි ලංකාවට 

ආව. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි, 1930 ගණන්වල. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙඩොනෙමෝර් ආෙව් 1800 ගණන්වල. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. නැහැ 1800 ගණන්වල ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙඩොනෙමෝර් -කැමරන් පතිසංස්කරණ ආෙව් 1800 ගණන්වල. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආව ෙවලාෙව්- 

[බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. 1947 ආෙව් ෙසෝල්බරි සාමිවරයා. ඒ 
ෙසෝල්බරි. [බාධා කිරීම්] ෙඩොනෙමෝර් සාමි ආෙව් ඊට කලින්. 
ෙඩොනෙමෝර් සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම උඩ රට පළාත්වල 
නායකයින් ගිහින් කිව්වා, "ෙම් රෙට් කලාප 3ක් ඇති කරන්න." 
කියා. ඒ, උතුරට එකයි, දකුණට එකයි, උඩ රට පළාත්වලට එකයි.  
ඒ වාෙග්ම ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ආවාම ඊළඟ පරම්පරාව ගිහින් 
කිව්වා, "ෙම් රෙට් බලය ෙබදීෙම් කලාප 3ක් ඇති කරන්න." කියා. 
නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම 
ෙම්ක කරන්නට එතුමාට වුවමනාවක් තිබුණා. නමුත් එතෙකොට 
දවිඩ නායකෙයෝ කිව්වා, "අපට බලය ෙබදීමක් එපා." කියා. 
එෙහම ෙන්ද ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමනි? ඔබතුමන්ලා කිව්වා. 
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ෙමතුමන්ලා කිව්වා, "බලය ෙබදීමක් අපට එපා." කියා. ෙමොකද, ඒ 
කාලෙය් ෙම් රෙට් දවිඩ ජනතාවට සම අයිතිවාසිකම් තිබුණා. 
[බාධා කිරීමක්] එපා කිව්වා, අපට බලය ෙබදීමක් එපා කිව්වා. 
ෙෆඩරල් පක්ෂය පටන් ගත්ෙත් නිදහස ලැබුණාට පසුව.  නිදහස 
ලැබිලා අෙප් පාලකෙයෝ හරියාකාරව ෙම් රට පාලනය ෙනොකළ 
නිසා තමයි ෙෆඩරල් පක්ෂය බිහි වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත්, නිදහස ලැෙබන විට දවිඩ ජනතාව ෙම් රෙට් 
පාලන කමය ගැන සන්ෙතෝෂෙයන් හිටියා. උඩ රට නායකයන් 
කියන විට බලය ෙබදන්න ඕනෑ කියා, දවිඩ නායකයන් කිව්වා, 
"එපා." කියා. අපට බලය ෙබදීමක් එපා කිව්වා. නමුත් නිදහස 
ලැබුණාට පසුව ඔවුන් දැන ගත්තා අලුත් ආණ්ඩුව යන මාර්ගය 
එතරම් ෙහොඳ මාර්ගයක් ෙනොෙවයි කියා. එතෙකොට තමයි ෙෆඩරල් 
පක්ෂය හැදිලා, ෙචල්වනායගම් මහත්මයා ඒ පක්ෂෙය් 
නායකත්වයට ආෙව්. ෙම්ක අෙප් වැරැද්ද. අපි 1948 ඉඳලා ෙම් 
පශ්නය ගැන, -ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්- 
පුළුල් මනසකින් බැලුෙව් නැහැ. මම හිතනවා අද අවස්ථාවක් 
ලැබිලා තිෙබනවා කියා. මම හැම දාම කියනවා, "ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සහෙයෝගය අත්යවශ්යයි." කියා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සහෙයෝගය නැතිව ෙම් පශ්නය විසඳන්නට අමාරුයි. එම 
නිසා අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අද. අපි ජනාධිපතිවරණයට කලින් 
කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට පසුව දිනන පක්ෂයයි, 
ෙදෙවනියාට එන පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදනවා." කියා. ඒක දැන් අපි හදලා තිෙබනවා.  

දැන් අපට පුළුවන්, ෙදෙගොල්ලන්ටම එකතු ෙවලා කල් පවතින 
ව්යවස්ථාවක්, සුළු ජාතීන්ට සාධාරණයක්, ෙම් රෙට් යහ පාලනය 
සඳහා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් ගණනාවක් ඇති කරන්නට. මම 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, මම ගරු අගමැතිතුමාටත් කියලා 
තිෙබනවා ස්වාධීන ෙකොමිෂන්වලට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව -UGC  එක- ඇතුළු කරන්නට ඕනෑ කියා. 
විශ්වවිද්යාලයට ඒ අවශ්ය ස්වාධීනත්වය ෙදන්න ඕනෑ. විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව අපි ෙයෝජනා කර තිබුණා. නමුත් ඒක 
හැලුනා. මම දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද හැලුෙන් කියලා.  
 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. ෙකටුම්පෙත් තිබුණා. හරියට හරි. නමුත් අනාගතෙය් දී 

අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන ෙකොට අපි විශ්වවිද්යාලවලටත් 
අවශ්ය ස්වාධීනත්වය ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොටයි විශ්වවිද්යාල දියුණු 
ෙවන්ෙන්. අද ඒවා මහා විද්යාල වාෙග්. ආණ්ඩුෙව් දින 100 වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් අපි  ඒ අයට වැඩ කරන්න නිදහස දීලා 
තිෙබනවා. අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදලා අලුත් රටක් බිහි කරන්න අපි 
එක්ෙවමු කියන පණිවිඩය තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය් තබමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[11.21a.m.] 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 

சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் இந்தச் சமயத்தில் ஒ  
க்கியமான பிேரரைண சம்பந்தமாகச் சில வார்த்ைதகள் 

ேபசுவதற்கு எனக்குக் கிைடத்தி க்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
யிட்  நான் ெப மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, we are 
discussing through this Adjournment Motion the 
Resolution adopted at the 30th Session of the United 
Nations Human Rights Council on Promoting 
Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri 
Lanka. This is the fourth Resolution relating to Sri Lanka 
adopted by the UN Human Rights Council in consecutive 
years; the others being in 2012, 2013 and 2014 
respectively.  

It could be said that we brought this situation upon 
ourselves. As a sovereign country and as a long-standing 
Member of the United Nations, which commanded the 
friendship and respect of fellow member States, we had 
every opportunity to steer more favourably the course of 
events on promoting reconciliation, accountability and 
human rights in Sri Lanka, if that was in deed what we 
truly desired, while, at the same time, also recognizing 
our responsibility as a Member of the United Nations and 
our commitment as such Member to that august body. Sri 
Lanka is a party to and has subscribed to several 
covenants adopted by the United Nations, pertaining to 
human rights, which Sri Lanka is bound to accept and 
comply with.  

When the Secretary-General of the United Nations 
visited Sri Lanka in May, 2009, almost immediately after 
the war came to an end, there was a Joint Communiqué 
issued by the President of Sri Lanka and the Secretary-
General, where Sri Lanka agreed to address the question 
of accountability relating to the manner in which the war 
was prosecuted during, particularly, its final stages. This 
was a commitment which the Sri Lankan Government 
failed to honour.  

It was in these circumstances that the Secretary-
General of the UN appointed a Committee of three 
experts, headed by Mr. Darusman of Indonesia, to advise 
him on the question of accountability in Sri Lanka. It was 
that Report of the Darusman Committee which initially 
brought into the public domain the violations of 
international human rights laws and international 
humanitarian laws by both sides to the conflict. The 
violations by both sides were clearly and specifically 
recorded in that Report. The Sri Lankan Government 
rejected that Report and referred to that in the most 
derogatory terms. Even when the United Nations Human 
Rights Council Resolutions were adopted in 2012 and 
2013, there was ample opportunity for the Sri Lankan 
Government to address the issue of accountability 
through a domestic process, which Sri Lanka arrogantly 
and recklessly refused to do. Sri Lanka unreservedly 
rejected those Resolutions that were adopted by the UN 
Human Rights Council in 2012 and 2013, though those 
Resolutions were carried convincingly at the Human 
Rights Council Sessions in 2012 and 2013 respectively.  
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The Sri Lankan Government, which was drunk with 
power at the domestic level, where authoritarianism was 
on public display; where the rule of law had deteriorated 
to such a degree that impunity was rampant and where all 
institutions, whose independence was crucial and 
essential for good governance, were treated with utter 
contempt and became subordinate to the rulers, seemed 
also to have mistakenly believed that even internationally 
its conduct could be as arrogant and reckless. This 
uniform conduct at both the domestic and the 
international levels was driven by shallow thinking to 
serve a very narrow and self-serving political agenda, 
which was to retain political power in the country at any 
cost, even by crudely inciting feelings of chauvinistic 
nationalism and pseudo-patriotism on the continued 
imaginary footing of a threat to the country’s sovereignty 
and territorial integrity.  

The United Nations and every member of the 
international community, big or small, and even political 
forces within this country, ever since the concept of 
sharing powers of governance meaningfully began to be 
addressed more than 25 years ago, have unequivocally 
subscribed to the unity, territorial integrity and 
sovereignty of Sri Lanka and all democratic verdicts in 
the country in the same period have once again clearly 
established that reality. The verdicts of all the people  in 
the country at the Presidential Elections in January - 
2015, despite the constitutional and electoral 
manipulations and despite the full deployment of the 
resources of the State to the advantage of the incumbent - 
and at the Parliamentary Elections in August, 2015 have 
clearly demonstrated that the people of this country are 
not prepared to continue to be victims of such selfish, self
-centred maneuvering and scheming and that in their 
view, Sri Lanka must march unitedly to a prosperous and  
better future based upon the universal principles of justice 
and equality, truth, democracy and good governance.  

We need to be conscious of the fact that there are 
forces in this country, who, in order to pursue their 
narrow political agenda of capturing political power, will 
continue to resort to this agenda of spreading ill will and 
discord amongst our people based on such imaginary 
fears and suspicions and this should not be allowed if we 
are to develop into a modern State, exploiting our full 
potential and enjoying a quality of life comparable with 
many other prosperous States the world over. This is 
something which everyone, who has the best interests of 
Sri Lanka at heart, should remember.  

If I may revert to the UN Human Rights Council 
Resolution, Sir, it was the Resolution adopted in 2014 that 
mandated an investigation by the Office of the High 
Commissioner for Human Rights with the assistance of 
three much-respected international experts. Even in 2014, 

there was every opportunity available to the Sri Lankan 
Government to commence a transparent, independent and 
a credible domestic process to address the question of 
accountability in Sri Lanka. Sri Lanka was adamant that 
it would not do the right thing.  

A Resolution in 2014, mandating an investigation by 
the Office of the  High Commissioner for Human Rights 
became inevitable. The Sri Lankan Government rejected 
the Resolution adopted in 2014 and publicly declared that 
it would not assist the investigation. It went on to prevent 
the investigators from arriving in Sri Lanka to proceed 
with the investigation and thereby even impeded and 
obstructed the investigation. The people of this country 
need to ask themselves the  question whether  the Sri 
Lankan Government was not being palpably 
unreasonable and foolish in doing so and whether it was 
not the most short-sighted conduct on the part of  the then 
Sri Lankan Government that has brought upon this 
country the present situation. The investigation was 
conducted by the Office of the High Commissioner for 
Human Rights and its Report was available to be tabled at 
the Sessions of the UN Human Rights Council in March, 
2015.  

There was a change in the office of the President in 
January, 2015 in Sri Lanka, followed by the assumption 
of office by the new Prime Minister and consequent to a 
more cooperative and rational approach adopted by the 
new Sri Lankan Government,  the tabling of the 
Investigation Report was postponed to September, 2015. 
The General Elections in August, 2015 have  confirmed 
the continuance in office of the same Prime Minister and 
also enabled the formation of a National Government 
incorporating the two main political parties in the 
country. The Investigation Report of the Office of the 
High Commissioner for Human Rights has been 
presented  at the 30th Session of the UN Human Rights 
Council, and a Resolution has been adopted on promoting 
reconciliation, accountability and human rights in Sri 
Lanka. This has been done on the basis of consensus and 
Sri Lanka has been a co-sponsor of the Resolution. All 
members of the UN Human Rights Council have agreed 
to and supported the Resolution. This is indeed a 
significant achievement which has the support of the 
entire international community. Sri Lanka was defeated 
in 2012, in 2013 and in 2014, when Resolutions were 
adopted at the UN Human Rights Council. Sri Lanka has 
been able to win back the trust of the international 
community and redeem the country from the path of 
confrontation and conflict that was rather unwisely 
pursued by the former regime. This course of action, in 
my submission, is in the best interest of Sri Lanka and all 
its peoples. 

Sri Lanka and its peoples should not be isolated from 
the international community. Our relationship should be 
built on mutual trust and confidence. Such trust and 
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confidence also depend upon the country’s performance 
and the international community’s assessment of the 
country’s performance domestically. Very much more 
needs to be done in Sri Lanka. In many an area we have 
not even started or merely started on what needs to be 
done. We have a long way to go before we can achieve 
real progress on promoting reconciliation, accountability 
and human rights in Sri Lanka. We need to however 
recognize and acknowledge the difference in attitude and 
approach between that of the former regime and the 
present regime. This has been the main reason for the 
High Commissioner for Human Rights agreeing to the 
tabling of the Investigation Report being deferred until 
the 30th Session in September, 2015 and the Resolution 
adopted by the UN Human Rights Council not being as 
strident or stringent as it could have been otherwise. This 
only enhances the need for the current Sri Lankan 
Government to discharge its duties and responsibilities 
with commitment expeditiously and effectively so as to 
provide the necessary relief to the long-suffering civilian 
population in the North and East. Very much needs to be 
done and I am sure, the Government is aware of that, and 
the Government must address this issue as expeditiously 
as it can.  

The way to start could be by honestly and fully 
implementing the Resolution adopted by the UN Human 
Rights Council. Having co-sponsored the Resolution and 
the Resolution having been adopted on the basis of 
consensus amongst all members of the UN Human Rights 
Council, it would be in Sri Lanka’s interest to ensure that 
the Resolution is fully, honestly and effectively 
implemented. The Resolution has the preambular 
paragraphs and the operative paragraphs. We have all 
read the Resolution. It may not be necessary for me to 
analyze the various paragraphs in the Resolution. The 
Resolution is clear and, in my submission, well-balanced.  

If I may comment briefly on the judicial mechanism, I 
would only state that if it was exclusively international, a 
section of the people in this country could be 
apprehensive, that it would be prejudicial to their interests 
or the interests of their kith and kin or people close to 
them and could  therefore be opposed by that section of 
the people.  If it was exclusively domestic, yet another 
section of the people could be apprehensive that it would 
be prejudicial to their interests and could therefore be 
opposed to it. In support of such apprehension on their 
part could be their past experiences. In both instances, it 
would be the perception of the people that would matter 
and not what the real position is.  

In the circumstances, a via media would be the best 
course of action; would be the least controversial and 
perhaps inevitable. If we are to genuinely promote 
reconciliation and accountability, we would need to take 
along with us all our people on this journey. The 
Resolution addresses this question adequately. We need 

to ensure that the Resolution is strictly observed and 
implemented. What is important is that we do not 
promote hostility amongst our people. The effort must be 
aimed at bridging the existing gulf.  

The whole purpose of this exercise is to address the 
issues that pertain to the civilian population. The civilian 
population, at all times, have certain definite rights that 
need to be safeguarded. No one is advocating any rights 
on behalf of the LTTE. In fact, very serious charges of 
grave violations are being levelled against the LTTE in 
the Investigation Report of the UN Human Rights 
Council. The law has to be maintained. The country 
knows what happened to tens of thousands of youth in the 
South during the JVP insurrections in the early 70's and 
the late 80's. Non-combatant civilians have a right to be 
protected; have a right not to be subjected to avoidable 
harm. If the war has been conducted not merely with the 
purpose of militarily defeating the LTTE, but also with 
the objective of subjugating a section of the population 
and thereby sustaining oneself in complete power, if need 
be militarily and if in that process there have been grave 
violations of international human rights laws and 
international humanitarian laws, that surely needs to be 
examined and addressed. No one is above the law. But all 
the evidence available would seem to suggest that some 
people concluded that they were above the law.  

Why was the number of civilians in the conflict area 
estimated at only 70,000, when all reports indicated that 
the number of civilians in that area was well over 
330,000? Eventually, almost 300,000 civilians came out 
of that area establishing that the figure of 70,000 was 
palpably false. Food, medicine and drinking water was 
sent only for 70,000 people. Why were the non-
governmental organizations sent out of the conflict zone 
in September, 2008, particularly after such a gross 
underestimate of the total number of people in that area? 
Why was access made difficult for the UN agencies and 
for the ICRC? Why was the media restricted? Why was 
the media only permitted guided-tours in that area? Why 
was everyone, including Members of Parliament, 
prevented from having access to the people in that area?  
In fact, Sir, I sent the then President a letter signed by all 
the TNA Members of Parliament, everyone of us, and 
requested that we be permitted to go as a team to that area 
and see for ourselves what was happening during the final 
stage of the conflict? There was no response to that letter.  
Why was there such secrecy? What was sought to be 
hidden? There seems to have been a thinking that what 
was desired could be done however unlawful or illegal 
and that no answers needed be given for what was done.  
Such a situation is surely unacceptable and cannot be 
allowed in a country which respects the rule of law.   

I do not wish to go into matters that could be the 
subject of investigation and trial through the judicial 
processes. All I would say is that this issue cannot 
become a political football to be kicked around as you 
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please.  If we make this issue a political football and kick 
it around as you please, I think, I would have to state that 
you will end up kicking the ball into your own goal.  We 
need to seriously and calmly address the issue of what 
needs to be done. Truth, justice, reparation, and non-
recurrence are the crucial words.  The Resolution is 
comprehensive.  I have not the slightest doubt that most 
Hon. Members of this House want the Resolution to be 
implemented and the right thing to be done.  I would like 
unanimity on this issue.  What we need to do is what 
would be in the best interest of the country.  The victims 
must not be looked upon as enemies.  They are a part of 
the population of this country.  They are entitled to justice 
on the basis of truth; they are entitled to reparation; they 
are entitled to guarantees of non-recurrence; they are 
entitled to a future that ensures their self-respect, their 
dignity and their equality.  The achievement of such a 
goal is well within our reach and let me, Sir, request all 
my Colleagues in this House to work towards the 
achievement of this end.   

Before I conclude, Sir, there are two matters that I 
would like to refer to, which cropped up in the course of 
the Debate in the morning.  There was a reference by my 
Friend, the Hon. Anura Dissanayake, the leader of the 
JVP, to international involvement in the issues in Sri 
Lanka.  He made an appeal to the TNA in particular, that 
we should not rush to India; we should not rush to the 
international community and solicit their support because 
this is essentially a Sri Lankan problem and the resolution 
to this problem must be addressed locally.  I cannot agree 
with him any more.  But I must also remind him that the 
Bandaranaike-Chelvanayakam Pact was not signed in 
New Delhi; the Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact 
was not signed in Washington and all other steps taken 
towards resolving the conflict in Sri Lanka amicably and 
peacefully were not taken in some European country.  
Those were all taken in Sri Lanka.  What happened was 
whenever the Tamils agitated and performed 
"satyagraha", which means that "satyam", truth; you 
demand the truth and "graha" means that you bring upon 
the people concerned the necessary force to bring about 
that truth. How do we do that? It is through "ahimsa", 
through peaceful means and through non-violence. We 
performed sathyagraha in 1961. We prevented 
government officers functioning in our districts. As a 
young lawyer, I was also held in custody with my leaders 
in Panagoda. We know what happened. So, we did not 
rush to India; we did not rush to Washington; we did not 
rush to Europe. We wanted the issue to be solved in Sri 
Lanka. But, instead of solving the issue, we were 
subjected to violence, and that was the reason for the birth 
of the LTTE. The reason for the birth of the LTTE was 
that the issue was not solved amicably and peacefully in 
Sri Lanka and whenever the Tamils protested or agitated 
they were subjected to violence. That was the reason for 
the birth of the LTTE.  

In our election manifesto in 1970, the Federal Party 
very clearly stated that we should oppose separation and 
called upon our people to defeat any candidate who 
contested on a separatist ticket. People like the late Prof. 
Suntharalingam and Mr. Navaratnam from Kayts were 
resoundingly defeated - forfeited their deposits - on the 
basis of the call by the Federal Party that we should not 
support separation and that we should defeat all persons 
who contested on that platform. So, even the LTTE, in a 
sense, was created by you - by the leaders in this country 
who did not address this question. Tamil Eelam and the 
emergence of the LTTE were consequent to the failure on 
the part of the people in this country to address the Tamil 
question in a reasonable way and find a reasonable, 
workable and a durable political solution. Even today, 
what we want is a solution within the framework of a 
united, undivided Sri Lanka that will enable us to live as 
equal citizens in this country and exercise real powers of 
governance without in any way adversely impacting on 
the unity or the integrity of this country in the areas in 
which we have lived for generations and centuries.  

This, in my view, Sir, is a legitimate demand, which 
we have not conceded all this time. I think the Debate 
that has been taking place in this House, both yesterday 
and today, has reflected that a vast majority of the 
Members of this House have now themselves come to 
realize that this cannot be a story that will never end, that 
this matter has got to be brought to a close. We are 
confident and happy with the meeting that took place in 
the Presidential Secretariat yesterday where the President 
has summoned all the political parties to discuss this 
Resolution and we could see sobriety and a desire on the 
part of many who attended the meeting to achieve that 
goal of ensuring that the truth is established, the justice is 
restored, that there is reparation provided to the people 
and that there will be no recurrence of whatever 
happened in the past which should necessarily entail that 
there is an honourable political solution that can bring 
this conflict to an end.  

I thank you. 

 
 
[පූ.භා. 11.56] 
 
 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජිනීවා මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලෙය් ෙයෝජනාව සහ ඊට අනුබද්ධ කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් සාකච්ඡාවට භාජන වන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් අදහස් 
කීපයකුත් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ෙබෙහවින් සතුටු වනවා. මීට දශක කිහිපයකට ෙපර ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දීම ෙමන්න ෙමෙහම කියා තිෙබනවා.  
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1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 366 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා:  

"මම ෙම් රෙට් මව්වරුන්ෙග් දුක් අ ෙඳෝනා රැෙගන ගියා, ඔවුන් ගැන කථා 
කිරීමට මට නිදහසක් නැද්ද? රටවල් ෙදොළහක්ම ෙම් මව්වරුන්ෙග් 
අ ෙඳෝනාවලට ඇහුම්කන් දුන්නා"  

1989 ෙදසැම්බර් 4 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 942 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"ජාත්යන්තර රතු කුරුස සංවිධානයට රට ඇතුළට ඒමට අවකාශ සැලසීම 
පිළිබඳව ස්තුතිය පළ කරන අතර, බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් 
අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් කියාකාරී කණ්ඩායමටත්, 
Amnesty International සංවිධානයටත් ශී ලංකාෙව් සංචාරය කිරීමට 
අවසර ෙදන ෙමන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්ය"  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 365 වන 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"අපට ආධාර ෙදන රටවලින් ඇහුෙව් ආධාර ෙදන ෙකොට ෙකොන්ෙද්සි 
පනවන්න බැරි ඇයි කියලා, එෙසේ කරන ෙලස අප ඉල්ලීමක් කළා. එය 
තමයි අද ඉටු වී ඇත්ෙත්"  

1991 ජනවාරි 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙම ෙහම 
සඳහන්  ෙවනවා:  

"අපි ආධාර ෙදන රටවලට ගිහින් ෙම් ෙම් ෙද්වල් කපන්න කියා කිව්වා, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මානව  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ෙම් 
ආණ්ඩුවට කියන්න කිව්වා"  

1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 427 වැනි 
තීරුෙව් ෙම ෙහම සඳහන්  ෙවනවා: 

"ෙම් ආණ්ඩුව මානව අයිතිවාසිකම් පතික්ෙෂේප කරන්න හදනවා නම් අපි 
ජිනීවාවලට ෙනොෙවයි, අවශ්ය නම් ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකට, නැත්නම් 
අපායට වුණත් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට එෙරහිව කියා කරනවා. ෙම් රෙට් 
අහිංසකයින්ෙග් දුක්ගැනවිලි ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ හිටියත් කියන්න ඕනෑ."  

1990 දශකෙය්දී ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙමෙහම පකාශ 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එදා ජාත්යන්තරය නත්තල් පප්පා. එදා 
ජාත්යන්තරය ෙහොඳයි. එදා ජාත්යන්තරය සුබවාදියි. එනමුත් තමන් 
රාජ්ය බලය ලැබුවායින් පස්ෙසේ, තමන් විධායක ජනාධිපතිවරයා 
වුණාට පස්ෙසේ, ජාත්යන්තරය ෙගෝණි බිල්ලන් බවට පත් වුණා. 
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට එකක්; ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට තවත් 
එකක්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන්. 
ෙම් දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය නිසා තමයි අෙප් රට විපතට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක ෙවලාවකට එකක් කියනවා. තවත් 
ෙවලාවකට තවත් එකක් කියනවා. සිත එකලස් කර ෙගන 
පතිපත්තිගරුක ස්ථාවරයක් ෙහබවීෙම් ෙනොහැකියාව නිසා පසු ගිය 
කාල වකවානුව පුරාවටම අෙප් රට ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය 
මට්ටෙමන් විපතට පත් වුණා. ෙම් ෙදබිඩි පතිපත්තිය, දිව ෙදෙක් 
පතිපත්තිය - double-tongued approach- නිසා අෙප් ජාතික 
අනන්යතාවට ඉමහත් හානියක් සිදු වුණා. ජාතික අරමුණු 
ෙබෙහවින් ෙකෙලසුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණය 
ෙමොෙහොතකටවත් හෑල්ලුවට ලක් කරන්න මා සූදානම් නැහැ. යුද 
ජයගහණය පිළිබඳව මැතිවරණ ෙව්දිකාවලයි මම පශංසා කර 
තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන එවකට 
රජය ලබපු යුද ජයගහණය පිළිබඳව මම පශංසා මුඛෙයන් කථා 
කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අමුතුෙවන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  කථා 
කරන්නට ෙදයක් නැහැ. නමුත් අවාසනාවන්ත කාරණාව 
ෙමොකක්ද? We won the war but lost the peace. යුද්ධය දිනුවා. 
නමුත් සාමය ජයගහණය කරන්නට බැරි වුණා. යුද ජයගහණෙයන් 
පසුව අපිට රටක් හැටියට කරන්න තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? පුළුල් 

විධියට, දූරදර්ශී ආකාරයට පරිණත ෙද්ශපාලන ගමනක්, රාජ්ය 
තාන්තික ගමනක් කියාත්මක කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්? අභ්යන්තරව -රට තුළ- ජාතිවාදය, ජාති ෙභ්දය, 
ආගම් වාදය, ආගම් ෙභ්දය වපුරලා එවකට රජෙය් පතිපත්තිය 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? රට තුළ අභ්යන්තරව ජීවත් වන ජන 
ෙකොට්ඨාසයන් ෙබදලා, කෑලි කෑලිවලට කඩලා, "ෙබදලා 
රජවීෙම්" රාජ්ය පතිපත්තිය නිසා රට තුළ එක්ෙසේසත්භාවය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. හැෙමෝම කථා කරනවා, "ඒකීය ශී 
ලංකාව, ස්ෛවරී ශී  ලංකාව, රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව සුරැකීම" 
කියා. එෙහම කිය කියා රට තුළ වාද ෙභ්ද ඇති කර ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ඍජුව සහ වකාකාරෙයන් පසු ගිය රජය රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස 
අන්තයටම ෙකෙලසුවා.   

ජාතීන් අතර, ආගම් අතර, ජන ෙකොට්ඨාස අතර සමඟිය, 
සංහිඳියාව, සෙහෝදරත්වය, ව්යාප්ත කෙළේ නැහැ. රට තුළ ෛවරය, 
ෙකෝධය, ඊර්ෂ්යාව, පළිගැනීම, ෙකොන් කිරීම, ෙවන් කිරීම, 
ෙකොටස් කිරීම, ෙබදීම, තමන්ෙග්ම ජනතාව ෙකොට්ඨාසවලට 
කඩලා තලලා, ෙපළලා, ෙපොඩි කර, තමන් රජවීෙම් පවණතාව 
නිසා රටට සිදු වුෙණ් කියා නිම කළ ෙනොහැකි මහා බරපතළ 
හානියක්. එදා රට තුළ කියාත්මක වුෙණ් ෛවරය, පචණ්ඩත්වය 
සහ රාජ්ය තසත්වාදයයි. යුද්ධය ජයගහණය කිරීෙම් ගමන 
කියාත්මක කෙළේ රට තුළ කියාත්මක ෙවන තස්තවාදය ඉවත් කර 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපනය කරන්නයි; පජාතන්තවාදය 
දිනවන්නයි. නමුත් යුද ජයගහණෙය් නාමෙයන් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? රාජ්ය තාන්තික බල පරාකමය මධ්යගත වුණා. රාජ්ය 
තාන්තික බල පරාකමය හරහා යුද ජයගහණෙය් නාමෙයන් 
පජාතන්තවාදය එකින් එකට බිඳ දමන්නට, කඩා දමන්නට එදා 
පැවති රජය කටයුතු කළා. රෙට් සුළුතර ජන ෙකොට්ඨාස පීඩනයට 
ලක් කළා; අගතියට පත් කළා. ඒකීය රටක් තුළ බලය ෙබදලා රට 
තුළ සෙහෝදරත්වය, සංහිඳියාව, සාමය, සාමදානය ස්ථාපනය 
කරන්නට තිබුණු අනගිභවනීය අවස්ථාව ගිලිහිලා ගියා. ඒකීය                   
ශී ලංකාවක් තුළ බලය ෙබදීම තුළින් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොට්ඨසවලට ශක්තිය ලබා ෙදන්නට තිබුණු ෙමොෙහොත ඉවත් 
කර කයිවාරු ගහනවා, "ඒකීය ස්ෛවරී ශී ලංකාව" කියා. නමුත් 
කියා කලාපය තුළින් රට තුළ අභ්යන්තර ෙබදිම් ඇති කර ෙෆඩරල් 
කමයකට මඟ පාදන්නට කටයුතු කෙළේ ෙවන කවුරුවත් ෙනොව 
හිටපු රජයයි; පැවැති රජයයි. දැන් ෙම් ෙදබිඩි පතිපත්තිය 
විමර්ශනය කරන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න එවකට රජය 
රෙට් කියාත්මක කරපු විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා.  

දැන් කථා කරනවා ෙදමුහුන් රටක් ගැන, ෙදමුහුන්                       
ශී ලංකාවක් ගැන, ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ගැන.  ගරු පසන්න 
රණතුංග මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, ෙමරට ෙදමුහුන් ආණ්ඩුව 
ජිනීවා ෙයෝජනා මඟින් ෙදමුහුන් රටක් බිහි කරන්න හදනවා කියා.  

පසු ගිය රජය සමෙය් ෙකොයි වාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තියක් ද 
අෙප් රෙට් කියාත්මක වුෙණ්? අද කියනවා, "ෙදමුහුන්" කියා. එදා 
කියාත්මක වුෙණ්, හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක්. ඇයි? 
ජනාධිපතිතුමාෙග් එක විෙද්ශ පතිපත්තියක්, විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් 
එක විෙද්ශ පතිපත්තියක්, විෙද්ශ අමාත්යාංශය අධීක්ෂණය කරපු 
මන්තීතුමාෙග් තව විෙද්ශ පතිපත්තියක්, මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් 
තව විෙද්ශ පතිප්තියක්, විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරියෙග් 
තව විෙද්ශ පතිපත්තියක්, ගජ මිතුරු සංගමෙය් එක විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්,  රහස් කණ්ඩායම්වල තවත් විෙද්ශ පතිපත්ති යනාදී 
වශෙයනුත් තිබුණා. හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කර රට අනතුරට ලක් කළා.  එදා විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක 
වුෙණ් රට ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් දණ ගස්සවලා, වට්ටවලා, හීලෑ 
කරවලා අෙප් රෙට් ආත්ම ගරුත්වය; ආත්මාභිමානය කුණු 
බක්කියට වීසි කරලා. එය හරියට ෙපෞද්ගලීකරණයකට ලක් වුණු 
සමාගමක් වාෙගයි. තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ෙද්වල් කියාත්මක කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එවකට රජය හිතුවා රට අභ්යන්තරෙය් පච ෙද්ශපාලනය 
කියාත්මක කළා වාෙග් ෙටොම් පච විෙද්ශ පතිපත්තියක් තුළින් රට 
ෙගොඩනගන්න පුළුවන් ය කියා.  

දැන් ෙම් ෙදබිඩි ෙද්ශපාලනය, ෙම් ද්විත්ව රංගනය ෙදස 
බලන්න. ෙම් දිව ෙදෙක් -double-tongued- විෙද්ශ පතිපත්තිය 
නිසා  රටට සිදු වුණු හානිය බලන්න. 2009 මැයි මාසෙය් ඒ 
පභාකරන් කියන නීච තස්තවාදියාෙග් මරණය අවසන් ෙවලා සති 
කිහිපයක් ගත වන්නට වුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම මහා පාවාදීම සිදු වුණා. ෙම් පාවාදීම සිදු 
වුෙණ් එවකට ජනාධිපතිතුමාත් බෑන් කී මූන් මහත්මයාත් අත්සන් 
කරපු ඒකාබද්ධ පකාශනය හරහා. ෙමොකක්ද ෙම් පකාශනෙයන් 
කියන්ෙන්? එම ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් සඳහන් ෙවනවා, 
“ජාත්යන්තර මානුෂීය හා මානව හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය වීම 
පිළිබඳව වගවීෙම් යාන්තණයක ඇති වැදගත්කම මහ 
ෙල්කම්වරයා විසින් ෙපන්වා ෙදන ලදි" කියා.   එතෙකොට අෙප් 
රට ෙපරළා කියනවා, “එම දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කිරීම සඳහා රජය පියවර ගනු ඇත" කියා. ෙමොකක්ද ඒෙක් 
ෙත්රුම? පභාකරන් ඝාතනයට ලක් ෙවලා සති කිහිපයක්වත් ගත 
වන්නටත් ෙපර, බෑන් කී මූන් මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු 
වාක්යයකට පතිචාරයක් හැටියට අෙප් රෙට් රාජ්ය නායකයා 
කියනවා, “දුක් ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා" කියා. 
ෙමොනවාද ෙම් දුක් ගැනවිලි? ජාත්යන්තර මානුෂීය හා මානව 
හිමිකම් නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම, වගවීෙම් යන්තණය. එතෙකොට 
යුද්ධය දිනලා සති කිහිපයක්වත් යන්නට ෙපර රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා බෑන් කී මූන්ට කියනවා, “ ඔව්. මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වුණා, ජාත්යන්තර මානුෂීය නීති උල්ලංඝනය වුණා, 
වගවීෙම් යාන්තණයක් ඕනෑ, ෙම් දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධෙයන් අප 
කටයුතු කරනවා" කියා. එතෙකොට ඒක රට සුරැකීම ද රට පාවාදීම 
ද? රෙට් ස්ෛවරීත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම ද? රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව රැක ගැනීමද? එෙහම නැත්නම් තුට්ටු ෙදකක් වැනි 
කුණු ෙකොල්ලයකට රට විකුණා දැමීම ද? ෙපොඩ්ඩක් හිතලා 
බලන්න. ඒ පකාශය හරහා කවුළු විවෘත කළා, ජාත්යන්තරයට 
අෙප් රටට ඇඟිලි ගසන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි ෙව්දිකාවලදී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "රට ෙබ්රා ගන්නවා, රට සුරකිනවා, රණ 
විරුවා රැක ගන්නවා, රණ විරුවා ෙපෝෂණය කරනවා, රට 
ෙබ්රාගත් යුද ෙසොල්දාදුවන්ට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ලබා 
ෙදනවා" කිව්වා. එෙහම කියමින් ජාත්යන්තරයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා අෙප් රට කුණු ෙකොල්ෙලට විකුණා දැම්මා. ෙමන්න ෙම්කයි 
සිද්ධ වුෙණ්. එක පැත්තකින් එෙහම සිද්ධ වුණා. ඒ සඳහා අත්සන් 
කළ 2009.05.23වන දින දරන ෙඵතිහාසික, ෙද්ශෙදෝහී, 
රාජෙදෝහී, රට පාවා දුන් ඒකාබද්ධ පකාශයනය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අර හත්මුහුම් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් එක 
පුරුකක් තමයි අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා. එදා 
එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්වා Thirteen 
plus ෙදනවා කියලා. Thirteen plus ෙදනවා කියන ෙකොට දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වැනි පුද්ගලෙයෝ ෙම් රෙට් කෑ ෙකෝ 
ගහනවා, "අපි එෙහම Thirteen plus ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට යන්ෙන් 
නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් එදා තමන්ෙග්ම විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්වා, Thirteen plus ෙදනවා 
කියලා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, මම ඒ ඒකාබද්ධ 

නිෙව්දනය මීට ෙපර සභාගත කළා. ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා තමයි 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්ෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ඔබ්බට යනවා කියලා. නවදිල්ලියට ගිහිල්ලා 
දහතුෙනන් ඔබබට යනවා කියලා, ඊට පසේසේ අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී කිව්වා "Thirteen minus" කියලා. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයවත් කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. දහතුනටවත් යන්ෙන් නැහැ, දහතුෙනන් 
ආපස්සට යනවා කියලා කිව්වා. ෙමන්න දිව ෙදෙක් ෙදබිඩි විෙද්ශ 
පතිපත්තිය; රටට වින කළ විෙද්ශ පතිපත්තිය. 2011.05.17 දින 
දරන ෙම් ඒකාබද්ධ පකාශනයත් මම සභාගත* කරනවා. 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි හැෙමෝම රටට ආදරය කරන 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට මම වුණත් දරුස්මාන් වාර්තාෙව් 
තිෙබන සියලුම ෙද්වල් පිළිගත්ෙත් නැහැෙන්. අපට පිළිගන්න 
බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට දරුස්මාන් 
වාර්තාෙවන් එල්ල කර තිෙබන විවිධ ෙචෝදනා එදා පිළිගත්ෙතත් 
නැහැ, අද පිළිගන්ෙනත් නැහැ, ෙහට පිළිගන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි, 
ෙද්ශාලෙයන් පිරුණු ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනයට ආමන්තණය කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා හරහා තමයි මම 

ඔබතුමාව ආමන්තණය කරන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමාෙන් දැන් 
හැම තැනම ගිහිල්ලා ෙද්ශාභිමානය ගැන රැස්වීම් තියන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් රජෙය් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
එතුමා බෑන් කී මූන් මැතිතුමාට 2011.02.15වන දින ෙමන්න 
ෙමෙහම ලියුමක් ලියනවා: 

“My President firmly believes that there should be a seamless 
connectivity between your approach and that of the LLRC.” 
මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? රෙට් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
කියනවා, "එක්සත් ජාතීන්ෙග් කියාවලියත්, උගත් පාඩම් සහ 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවත් - 
LLRC වැඩ පිළිෙවළත්- අතර අසීමිත සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා 
කියලා මෙග් ගරු ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරනවා" කියලා. කවුද 
කියන්ෙන්? ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමනි,  එෙහම කියමින් දරුස්මාන් වාර්තාවට ෙදොස් 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම කියමින් රෙට් ස්ෛවරීත්වය, 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස, රණ විරුවන් රැක 
ගැනීම -රණ විරුවන් ආරක්ෂා කිරීම-, රට ෙපෝෂණය කිරීම වාෙග් 
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම IAAC වාර්තාෙව් ෙකොටසකුත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙදබිඩි විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් ෙදමුහුම් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් ද්විත්ව රංගනය, ඒ වාෙග්ම හත්මුහුම් 
කණ්ඩායමක් කියාත්මක කළ ඉතාමත්ම අවිධිමත් ගමන නිසා 
අෙප් රටට ෙඵතිහාසික හානියක් සිද්ධ වුණා.  දැන් ෙමොකක්ද 
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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වර්තමාන රජය කරලා තිෙබන්ෙන්? වර්තමාන රජෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා රෙට් ජනතාවෙග් සර්වජන 
ඡන්ද බලෙයන් බලයට පත් වුණු ෙමොෙහොෙත් සිට, අෙප් රටට එළා 
තිබුණු ජාත්යන්තර දැල, අෙප් රට ජාත්යන්තරය තුළ ෙකොන් 
කරන්නට දරා තිෙබන තැත සහමුලින්ම පරාජය කරන්නට 
ෙඵතිහාසික කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 

ෙලෝකයාෙගන් ෙකොන් වුණු ශී ලංකාව අද ෙලෝකයා මිතශීලි 
රටක් හැටියට වැලඳෙගන තිෙබනවා. අප ඒ දිනුම ලබාගත්ෙත්, 
රට විකුණලාවත්, අෙප්කම, ගෙම්කම, නගරෙය්කම, සංස්කෘතිය, 
සභ්යත්වය, ආගම ධර්මය තුට්ටු ෙදකට විකුණලාවත් ෙනොෙවයි. 
අපි ඒක දිනා ගත්ෙත්, දක්ෂ පක්ෂ, හපන්කම් තිෙබන විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළයි; උපකමශීලි කෙමෝපායයන් තුළයි; 
ජාත්යන්තරයත් සමඟ ගනුෙදනු කරලායි; ජාත්යන්තරෙය් තිෙබන 
පබල රටවල් සමඟ ෙබොරුවට නිකරුෙණ් ගහගන්න යන්ෙන් 
නැතුවයි; නිකම් ෙබොරුවට පචණ්ඩකාරී ෙද්ශපාලනයක් කරන්න 
යන්ෙන් නැතිවයි; සියුම් කෙමෝපායයන් උපෙයෝගි කරෙගන 
ජාත්යන්තරයත් සමඟ, අෙප්කමත් රැකෙගන, රෙට්කමත් 
රැකෙගන, සංසක්ෘතිය, සභ්යත්වය,  ස්ෛවරීත්වය, ඒකීයභාවය, 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව කියන හැම ෙද්ම රැකෙගනයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ෙදමුහුන් ෙනොව, ෙලෝකය 
පිළිගන්නා, ෙලෝකය ශී ලංකාව වැලඳ ගන්නා, ඉතාම ආකර්ෂණීය, 
රටට වැඩදායී, ඵලදායී, රටට ෙදෝහිකම් ෙනොකරන, රෙට් 
ජනතාවට වින ෙනොකරන, විෙද්ශ පතිපත්තියත් නිසා අද අපට 
ශක්තිමත් ගමනක් යන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තරය අෙප් රට වට 
කරලායි තිබුෙණ්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න අද අපි ඒ දැෙලන් 
ගිලිහිලා තිෙබනවා. සාර්ථක විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක 
ෙවන ෙකොට හත්මුහුන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක කළ 
පුද්ගලයන් නිකම් ෙබොරුවට "ෙදමුහුන් අධිකරණ! ෙදමුහුන් 
අරක!! ෙදමුහුන් ෙම්ක!!!" කියා පච ෙදොඩවනවා. හරි යන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඔය පචය කියලා ෙන් රටත් පච වුෙණ්. ඔය පච 
පතිපත්ති නිසා ෙන් රෙට් ජනතාවත් පසු ගිය රජය පතික්ෙෂේප 
කෙළේ. රටට ෙහොඳ වැඩක් ෙවන ෙකොට අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. මැයි 18වන දා, 19වන දා පභාකරන්ෙග් මරණයත් 
සමඟ යුද ජයගහණය ලබන ෙකොට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත්, අපි කුහක වුණා ද; මම 
කුහක වුණා ද?  මම කිව්වා ද, "නැහැ, ෙම්ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ලැබූ ජයගහණයක්." කියලා? අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කථා කළා. එදා අපට එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා නම්, අද රට ඉදිරියට යන විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක ෙවන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා රටට 
අහිමි කරපු GSP සහනය අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය තුළ අෙප් රටට 
ලැෙබන ෙකොට, අෙප් රටට විෙද්ශ ආධාර ගලා එන පවණතාවක් 
තිෙබන විට, විෙද්ශ සහන ලැෙබන ෙකොට, ජාත්යන්තර ආයතන 
තුළින් අෙප් රටට ගිනි ෙපොලී ණය ලබා ගන්නවා ෙවනුවට සහන 
ෙපොලියට සහන ණය ලැෙබන ෙකොට, ඇයි ඊර්ෂ්යාකම් කරන්ෙන්; 
ඇයි කුහකකම් කරන්ෙන්? "යුද ජයගහණය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
යුද ජයගහණය ලැබූ එක ෙහොඳයි. යුද ජයගහණෙය් නියමුවා වූ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි තුති පුදනවා." කියලා කට ඇරලා 
කියන්න එදා අපට පුළුවන්කමක් තිබුණා; ෙකොන්දක් තිබුණා. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොන්දක් නැහැ, සත්යය අවෙබෝධ කර 
ගන්න. කුහකකමට, ඊර්ෂ්යාවට, කපටිකමට, ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා තැන් තැන්වල, අහු මුලුවල ගිහිල්ලා 
වර්ජන කරනවා; රිය ෙපළපාළි යනවා; රැස්වීම් පවත්වනවා. 
ලජ්ජයි! රට ගැන හිතන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ෙකළින් 
ෙහොඳ කියන්න අපට ෙකොන්දක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
ෙකොන්ද නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ හැකියාව නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ආත්ම ගරුත්වය, රැකවරණය නැහැ. ඒකයි 
ඇත්ත කථාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද ෙහොඳ ශක්තිමත් විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
අගනුවරට පමණක් බලපාන විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය මරදන්කඩවල, ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, ෙප්දුරුතුඩුව, 
මුවන්පැලැස්ස යනාදී සතර දිග් භාගෙය්ම ජීවත් වන සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් බඩට, කටට, හදවතට  දැෙනන, ඇස් ෙදකට 
ෙපෙනන, කන්වලට ඇෙහන ශක්තිමත් සාර්ථක විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්; රටට පතිලාභ ගලා එන පතිපත්තියක්; රෙට් 
කර්මාන්ත පුරවර  බිහි වන පතිපත්තියක්; රටට ආර්ථික වරදාන, 
වරපසාද, පතිලාභ ලැෙබන පතිපත්තියක්. ඒ ලැෙබන්නා වූ 
පතිලාභ රජ පුටුවට, රජ කිරුළට පමණක් සීමා ෙනොවී රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාවට සම ෙසේ ෙබදා ෙදන විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
තමයි අද අපි කියාත්මක කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිවම එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකීයභාවය,  ස්ෛවරීත්වය කියලා 
කයිවාරු ගහනවා. ඒවා ෙහොඳ වචන. ඒවා කියාවට නංවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් අපනයනවලින් සියයට 53ක් යන්ෙන් යුෙරෝපා 
හවුලටයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයටයි. යුෙරෝපා හවුල අද අෙප් 
රෙට් මත්ස්ය නිෂ්පාදනවලට සම්බාධක පනවා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය කාලෙය්දීයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. අපි 
දැන් ඒක ඉවත් කර ෙගන යනවා. ෙම් රටවල් බැරි ෙවලාවත් අෙප් 
රෙට් අපනයනවලින් සියයට 53කට සම්බාධක පැෙනව්ෙවොත් 
රටට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් ස්ෛවරීත්වය රැෙකනවාද? 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව රැෙකනවා ද? රෙට් ෙද්ශපාලන නිදහස 
රැෙකනවා ද? රෙට් ඒකීයභාවය රැෙකනවා ද? ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තශාලා වැෙහන ෙකොට, ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන් මහ 
පාරට ඇද දමන ෙකොට, රක්ෂා නැති ෙවන ෙකොට ඒක 
ස්ෛවරීත්වය ද; ඒක ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව රැක ගැනීම ද? ඒ නිසා 
ස්ෛවරීත්වය ගැන ෙකොපමණ බණ ෙද්ශනා කළත් වැඩක් නැහැ, 
ඒක පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම්.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
ආමන්තණය කරන්න ගියා. එතුමා සුර සැප වින්ෙද් නැහැ, 
"Waldorf Astoria" එකට ෙවලා. ඒ යන කණ්ඩායෙම් කී ෙදනා ද 
ගිෙය්? එදා 100 ෙදෙනක්, 200 ෙදෙනක් ගියා. අද එතුමා සුළු 
කණ්ඩායමක් අරෙගන ගිහින් ර ට ෙවනුෙවන් ජයගහණ ලබනවා. 
බලන්න, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ජපානයට ගිහිල්ලා - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Please give me two more minutes. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවලාව ඉවරයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එච්චර භය ද මෙග් කථාව අහන්න, ෙවලාව ඉවරයි  

කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මා ඒ තරම් සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. භය 
ෙවන්න එපා, අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා ජපානයට යනවා, සිංගප්පූරුවට යනවා. එතුමා ඒ හැම 
රටවලටම ගිහින් රට ෙවනුෙවන් ලබා ගන්න තිෙබන උපරිම 
පතිලාභ ලබා ෙගන, අෙප් රෙට් ජීවත් වන ජනතාවට සහන ලබා 
ෙදන යුගයක් බිහි කරනවා. ඓතිහාසික අය වැයක් ඉදිරිෙය් දී 
එනවා. එතෙකොට බලා ගන්න පුළුවන්, ෙම් විෙද්ශ සංචාරවල 
පතිඵල. ෙහොඳට මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීම්]  

අෙප් රෙට් රණ විරුවා රැක ගන්න පුළුවන් එකම කමෙව්දය 
තමයි ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා අෙප් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ෙද්ශපාලන නිදහස රැක 
ගැනීම. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ ෙබරිහන් 
දුන්නත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ කැමැති වුණත්, ෙකොපමණ 
ආශා වුණත් අෙප් රෙට් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට -ෙගොවියාෙග්, 
ධීවරයාෙග්, කම්කරුවාෙග්, දුප්පතාෙග් දුවාලාට, පුතාලාට- 
ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් අබ මල් ෙර්ණුවකින්වත් හානියක් සිදු 
වන්නට අෙප් රජය ඉඩ තබන්ෙන් නැහැයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. හැබැයි, ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති නැහැ. 
ඇයි? [බාධා කිරීම්] රණ විරුවා දං ෙගඩියට ගිෙයොත් පමණයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන ඔක්සිජන් තිෙබන්ෙන් කියන එක 
මා වග කීෙමන් කියනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Let me just finish. Give me 30 seconds. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
There is no time. 

Hon. Minister, I am unable to give you extra time. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තත්පර 30ක් 

ෙදන්න.  Give me thirty seconds to finish off. 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මා ෙබොෙහොම 

කනගාටුෙවන් කියන්නට ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන කිසිම පාවා දීමක් අෙප් රජෙයන් සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා. අපි ෙම් රෙට් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්, - 
[බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන්, - [බාධා 
කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ජාතික නායකයන් - [බාධා කිරීම්] කිසි දාක 

පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් පාවා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. මා දන්නවා, ඒවා කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අමාරුයි කියලා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට පුරුදු කුහක 
ෙද්ශපාලනය. කුහකෙයෝ. කුහකයන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, අපි ජාතික නායකයන් පාවා ෙදන්ෙන් 
නැහැ, රණ විරුවන් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් වීෙරෝදාර 
රණ විරුවන් අපි අෙප් පණ වාෙග් රැක ගන්නවාය කියමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 12.24] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අප හමුෙව් තිෙබන 

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන, 
විෙශේෂෙයන් ජිනීවාහිදී රජය අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම ගැන  
සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න සුළු ෙවලාවක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අෙප් පජාතන්තවාදී අදහස්වලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සවන් 
ෙදන්න පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙහයවන අය සූදානම් නැති බව 
පළමුෙවන්ම කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අදහස්වලට සවන් ෙදන, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස්වලට 
ඉඩ ෙදන, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස් පිළිබඳ අධ්යයනය කරන 
පතිපත්තියක් රජයට නැති බව ෙම් විවාදෙය්දීම  පැහැදිලි වනවා, 
අපට කථා කරන්නට හිමි ෙව්ලාව අහිමි කිරීෙමන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara  to take the  Chair? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඇෙමරිකා 

එක්සත් ජනපදය  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා  සමඟ  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සැසි වාරෙය්දී ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට ඒ පිළිබඳ අපි 
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අෙප් අදහස් 22වැනි දා ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාත්යතුමා  
ෙවත යැව්වා. මා ඒ විස්තර කියවන්න කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒ අදහෙසේ මූලික හරය  ෙමයයි:  

''ශී ලංකාව නිදහස් ස්වාධීන රාජ්යයකි. නිදහස් රාජ්යයකට හිමි 
ජාතික ස්ෛවරී, ස්වාධීනත්වය හා ස්වාධිපත්ය පිළිබඳ 
අයිතිවාසිකම් ජාත්යන්තර නීති ෙමන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය විසින් ද පිළිගනු ලැබූ මූලික වූ මූලධර්මයක් ෙව්.  

එෙමන්ම කිසියම් ස්වාධීන රාජ්යයක පැවැත්මට එෙරහිව 
එල්ල වන තස්තවාදී ෙහෝ කැරලිකාර තත්ත්ව එම රාජ්යය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා  මැඬ පැවැත්වීමට එම රාජ්යයට ඇති 
අයිතිය ද ජාත්යන්තර නීතිය ෙමන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය ද පිළිෙගන ඇති සුජාත අයිතිවාසිකමක් ෙව්. 
වාර්තාෙව් සඳහන් නිර්ෙද්ශ මඟින් ෙකරී ඇත්ෙත් නිදහස් 
රාජ්යයක් වූ ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වය, ස්වාධීනත්වය හා 
ස්වාධිපත්ය පිළිබඳ ෙමම මූලික වූ සුජාත අයිතිවාසිකම් අමු 
අමුෙව් උල්ලංඝනය කිරීමයි." 

ෙම් වාර්තාෙවන් අපට අහිතකර කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිබුණත්,  අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජය ඒ කරුණු 
පතික්ෙෂේප ෙනොකිරීම ගැන පළමුෙවන්  අෙප්  කනගාටුව පකාශ 
කරනවා.  ස්වාධීන රාජ්යයක් ෙලස අෙප් රෙට් හැම ආණ්ඩුවක්ම 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් 
ඇෙමරිකාව, බිතාන්ය ආදී රටවල් අපට එෙරහිව ෙගනාපු 
ෙයෝජනාවලට පතිඋත්තර දී අෙප් රට ආරක්ෂා කළා. ඒ පළමු 
කාර්ය භාරෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ඉවත් වී සම්පූර්ණ යටත් වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අනුගමනය කිරීම ජාතික නිදහසට, ස්වාධීනත්වයට, 
ස්ෛවරීභාවයට  කරන ලද බලවත්ම කැළලක්.  මා ඒ බව 
කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැනඩාෙව්  ටෲෙඩෝ 
අගාමාත්යවරයා ෙපෙර්දා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කළා. 
ෙමොකක්ද ටෲෙඩෝ අගාමාත්යවරයා ඊෙය් කළ පකාශය?  
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිට එතුමා ෙමෙසේ  දැනුම් ෙදනවා: 

"ඔෙබ් රටට ඕනෑ විධියට මෙග් හමුදාව ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් 
පාවිච්චි කිරීමට මා විරුද්ධයි. මා වහාම නිෙයෝග කරනවා, 
මෙග් හමුදාවලට ඇෙමරිකානු හමුදා අණසකින් ඉවත් ෙවලා 
ෙගදර එන්න කියලා."   

ඇයි ඒ? ස්ෛවරීත්වය, ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ පශ්නයක් එතැන 
තිෙබන්ෙන්. පළමුෙකොට රට ආරක්ෂා කරෙගන තමයි, ෙදවනුව 
රෙට් අභ්යන්තර පශ්න විසඳා ගැනීමට ගමන් කළ යුතු වන්ෙන්.   

මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කරුණ සඳහන් කරනවා. ෙම් රජෙය් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා එකඟ වුණු ෙයෝජනාව කුමක්ද? විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා එකඟ වුණු ෙයෝජනාෙව් පළමුෙවන්ම සඳහන් 
වන්ෙන්, මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමා විසින් ශී ලංකාවට 
විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පිළිගන්නා බවයි.  එෙසේ  
පිළිගන්නා බව සඳහන් කිරීම  නිසා  සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එහි 
සඳහන් වැරැදි කරුණු, පදනම් විරහිත කරුණු පිළිගැනීමට 
එකඟතාව පළ කිරීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අෙප් රෙට් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙනොහැකිවීම ගැන මා කනගාටු 
ෙවනවා. අෙප් රට ෙම් තත්ත්වයට සම්පූර්ණෙයන්  පරිවර්තනය  
කරමින්  එතුමා ෙම් ෙයෝජනා - විෙශේෂෙයන්  මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් ෙයෝජනා - පිළිෙගන තිෙබනවා.  
I quote from the Resolution. It states:   

“1. Takes note with appreciation the oral update presented by the 
High Commissioner to the Human Rights Council at its twenty-
seventh session, the report of the Office of the High Commissioner 

for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in 
Sri Lanka and the report of  its investigation on Sri Lanka requested 
in Human Rights Council  resolution 25/1 including its findings and 
conclusions, and  encourages the Government of Sri Lanka to 
implement the recommendations contained therein when 
implementing measures for truth seeking, justice, reparations, and 
guarantees of non-recurrence;” 

ෙම් පළමුවන වගන්තිෙයන් අෙප් රට මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්තුමා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට යටත් කර තිෙබනවා. 
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළාම එයින් මිෙදන්න අෙප් රටට පුළුවන් 
වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන සුළු ෙව්ලාව මත 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග්  වාර්තාෙව් 
එක කාරණාවක් ෙදකක් මා දැන්  කියවන්න කැමැතියි. අපි එක 
කාරණයක්  අරෙගන බලමු. ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කියන ෙම්  
ෙකොමසාරිස් කුමාරයා කියනවා, අප රෙට් උතුෙර් ජනතාව 
බඩගින්ෙන් තැබුවා ලු. ෙම්ක මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙග් 
වාර්තාෙව් ෙයෝජනාවලින් ශී ලංකාවට විරුද්ධව ෙගන එන එක 
ෙචෝදනාවක්. අප උතුෙර් ජනතාව බඩගින්ෙන් තැබුවා ලු; උතුෙර් 
ජනතාවට ෛවද්ය පහසුකම් දුන්ෙන් නැති ලු. නමුත් සත්යය 
කුමක්ද? ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ කමිටුවක් තිබුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකයන් කවුද? එක්සත් ජනපද 
ඇෙමරිකාෙව් ලංකා තානාපති, බිතාන්ය තානාපති, ජර්මන් 
තානාපති, ෙකොළඹ සිටින එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයා, 
අෙප් ෙකොමසාරිස්  දිවාරත්න මැතිතුමා ඇතුළු  බහුජන සංවිධාන 
සමඟ සාකච්ඡා කරමින්,  සටන පවතිද්දිත් උතුරට, නැෙඟනහිරට 
ආහාර පමාණයක් යැවීම පිළිබඳව  එකඟතාවකට පැමිණියා. එය  
නැහැ කියා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට අද ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න බැහැ.  ඔවුන්ෙග් තානාපතිවරුන්  හවුල් ෙවලා, ෙමය 
අෙප් ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කරයි කියා ඔවුන් පිළිෙගන පකාශයක් කර 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් කුමාරයාෙග් ෙචෝදනාව 
සම්පූර්ණෙයන් අසත්ය ෙචෝදනාවක්.  

අපි ෙදවැනි කාරණාව අරෙගන බලමු. ඒක තමයි, හතළිස් 
දහසක් ෙදනා අතුරුදහන් කළාය කියන ෙචෝදනාව. හතළිස් දහසක් 
අතුරුදහන් කළාය කියන එම ෙචෝදනාව පරණගම වාර්තාව 
පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙම් ෙචෝදනාවට අපව ෙගොදුරු කරන්න 
දරුස්මාන් වාර්තාව උත්සාහ දැරුවා. නමුත්, කරුණු සහිතව, 
සාක්ෂි සහිතව විනිසුරු පරණගම වාර්තාෙවන් ඉතා පැහැදිලිව 
ෙමය පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. ශීමත් ෙඩස්මන් ද සිල්වා 
මැතිතුමා පධාන අෙනකුත් ෙකොමසාරිස් උපෙද්ශකයන් 
තුන්ෙදෙනක් එයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. බිතාන්යෙය් Sir 
John Holmes who was a British SAS Officer - his Report is 
annexed to the Justice Paranagama Commission Report - 
clears all these unnecessary allegations against Sri Lanka and 
its Forces. What did the Government say? I would like to 
draw attention to the page 156 of this Report. 

මා හිතන විධියට රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා,  ෙම් වාර්තාව කියවන්ෙන් නැතිව වන්න 
ඇති ඊෙය් ෙචෝදනා කෙළේ.  මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමා 
වැරැදියි නම්, වැරැදියි කියන්න ශී ලංකා රජයට අයිතියක් තිබුණා. 

ඇයි කිව්ෙව් නැත්ෙත් කියන පශ්නය තමයි පළමුෙවන්ම මතු 
වන්ෙන්. ඒ නිසාම  අප සියලු වැරැදි පිළිගන්නා රටක් බවට 
පත්ෙවලා, ෙම් ෙකොමසාරිස් වාර්තාව පිළිගනිමින් ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
කරුණු රාශියකට  එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. Hybrid  එෙසේත් 
නැත්නම් ෙදමුහුන් අධිකරණයකට එකඟ නැහැ කියලා කියැවුණා. 
ෙම් ඇමතිවරුන් කියන්ෙන්,  සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  එය සම්පූර්ණ 
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අසත්යයක්.  එම ෙයෝජනාෙව් හයවන වගන්තිය යටෙත්  විෙද්ශ 
නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  ශී ලංකාව එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

I quote paragraph 6 of the Resolution: 
 

“….independent judicial and prosecutorial institutions led by 
individuals known for integrity and impartiality; and further 
affirms in this regard the importance of participation in a Sri 
Lankan judicial mechanism, including the special counsel’s 
office, of Commonwealth and other foreign judges, defence 
lawyers, and authorized prosecutors and investigators;”  

විෙද්ශ නඩුකාරවරුන්, විෙද්ශ නීතිඥවරුන්, ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය විෙශේෂ කර්යාලෙය් නිලධාරින්  ඇතුළු  ෙම් ෙචෝදනාවන් 
ඉදිරිපත් කරන  අය පැමිණිල්ල ෙමෙහයවන්න ෙමහි පැමිෙණන 
බවට අගාමාත්යතුමා  අද කරුණු කිව්වත්,   ෙමය ලංකාෙව්  
අධිකරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක්.  අගාමාත්යතුමා එම අදාළ 
වගන්ති ගැන  කියලා තිෙබන නිසා මාෙග් කාලය ගන්න ඕනෑ 
නැහැ.  අගාමාත්යතුමනි, ෙමය ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා.  He has signed a document that violates the 
Constitution of Sri Lanka. This is what the Foreign Minister 
has done. Today, we are being told to accept it. Let us see 
how we could wriggle out of it.  

ෙම්කද, අෙප් රට ෙවනුෙවන් ඉටු කරන යුතුකම? ෙම්  
කාරණාව පතික්ෙෂේප කළ හැකි ඕනෑ තරම් සාක්ෂි පරණගම 
වාර්තාෙව් තිබුණා.  මෙග් මිත නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගරු සභාෙව්  ඉන්නවා. පරණගම වාර්තාවට 
අනුබද්ධ වාර්තාවන් අෙගෝස්තු මාසෙය් මුල් සතිෙය් ජනාධිපති 
කාර්යාලයට භාර දුන්නා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා එය 
ජිනීවාවලට ෙගන ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි? ජිනීවාවලට එම කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා;  හතළිස්දහසක් ෙදනා  අතුරුදහන් කළාය කියන 
ෙපෝඩාකාරී අසත්ය ෙචෝදනාව  ඉවත් කරන නීත්යනුකූල වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරලා රට ෙබ්රා ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි?  

Even the figure "7,000" is in doubt, as our report says, 
because there are people who have left the country whose 
names are not being given by the countries where they are 
living. So, perhaps the figure “7,000”, Hon. Lady 
Member, Vijayakala Maheswaran, will not actually be 
7000 and it could go down further. I refer to you because 
you represent the Jaffna District.   [බාධා කිරීමක්]  

ඔව්, මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියනි. ඔබතුමියට ෙබොෙහොම 
ෙව්දනා සහගත තත්ත්වයක් ඇති.  අෙප් මිත හිටපු මෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමා ගැන අපටත් ෙව්දනා සහගතයි. නමුත් ඔබතුමියෙග්  
නායක සම්පන්දන් මහත්මයා,  අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමායි.  
මා එතුමා ගැන ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. අමිර්තලිංගම් 
මහත්මයාව මැරුවා, ෙකොටි සංවිධානයට විරුද්ධව කථා කළා ද? 
[බාධා කිරීමක්] සිව සිදම්බරම්  මහත්මයාට ෙවඩි තැබුවා.  ෙකොටි 
සංවිධානයට විරුද්ධව කථා කළා ද? [බාධා කිරීමක්] දුෙරයප්පා 
මහත්මයාව  මැරුවා, කථා කළාද? නැහැ. ඒ අය ෙකොටි ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීමක්] You accepted that the LTTE is the sole 
representative of the Tamil people until the LTTE was 
defeated. Until then, you accepted it, including the Leader of 
the Opposition. I do not want to delve into the Leader of the 
Opposition’s speech.  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය Point of Order 

එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් ෙව්ලාෙව් ෙම් විධියට point of Order  වලට ඉඩ ෙදන්න 

ගිෙයොත් සාධාරණ නැහැ.  එතුමියට ආණ්ඩුෙවන් ෙව්ලාව ෙගන 
පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  එතුමියට 
කථාවක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමියට  කථාවක්වත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ, TNA එක විරුද්ධ නිසා. ඒකයි ඇත්ත. ඔබතුමිය 
වාඩිෙවන්න, ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමිය 
ෙනොදන්නා ෙද්වල්- 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
මන්තීතුමනි, මා ෙගෞරවෙයන් කියනවා,  එල්ටීටීඊ එක ෙමෙහේ 

murder කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමෙහේ murder කරලා, -දැන් 
බලන්න ෙකෝ, රවි රාජ් මන්තීතුමා,  ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමිය කියපු නිසා  මම ෙම් ගැනත් කියන්නම්. යැස්මින් සූකා 

කියන්ෙන්, දරුස්මාන් ෙකොමිසෙම් එක පධාන හවුල්කාරියක්. 
යැස්මින් සූකා ෙම් report එෙකන් පසුව ජනවාරි 08 වැනි දා 
ෙවනම report එකක්.  

ඒෙක් නම, “Torture & Sexual Abuse Under the New 
Government in Sri Lanka”. 

Hon. Lady Member, I will give you a copy of this to 
read. Yasmin Sooka was funded to do this by an 
European fund. How can you say a UN officer is free and 
impartial? The TNA was involved in giving information 
and other necessary support for Sooka to come up with 
this Report. This Report came up in September. Why did 
the Government not challenge it? Okay. After the 8th of 
January, why did you not challenge this? You have put 
your own Government into trouble. 

ෙම්වා තමයි ෙමහි ෙහළිදරවු කළ යුතු ඇත්ත කරුණු. ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ලස්සන කථාවක් කරලා ගියා.  
එතුමා ෙම් බරපතළ ෙද්වල් ගැන ෙබොෙහොම නිහඬව කථා 
කරන්නට උත්සාහ දරනවා.  ෙකෝ LLRC  වාර්තාව?  කවුද පත් 
කෙළේ?  අෙප් හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ.  LLRC 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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එෙක් සමහර කරුණු කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළා.  නැහැ 
කියන්න බැහැ. Any country would accept that nothing can 
be done to get the people back to their homes without 
removing the landmines buried by the LTTE. Even the 
UN accepts it, but none of you all appreciate what was 
done to remove the landmines in those war-torn areas. We 
wanted the people, whether it be Tamils, Sinhalese or 
Muslims, to get back to their homes and live a peaceful 
and honourable life.  They were tortured by the LTTE. 
Their children were taken by the LTTE. You do not get 
up and condemn that.  It is all up to us to get up and 
condemn it. I do not disagree with my Hon. Friend who 
had been supporting some of these issues in the North, 
criticizing the then Government. You can criticize. But 
the facts are stubborn, because  until the LTTE was 
defeated  nothing could be done because they were a 
terrorist organization. This was accepted by all the 
countries who participated in sponsoring this Resolution.  

 මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අනුව මම දීර්ඝව කථා කරන්න 
උත්සාහයක් දරන්ෙන් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   
දරුස්මාන් වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු  පතික්ෙෂේප කරපු පරණගම 
වාර්තාව අෙප් ආගාමාත්යතුමා ෙහෝ අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි? එහි ඉතා බරපතළ 
කාරණාවක් තිෙබනවා.  ෙම් වාර්තාව ශී ලංකාව පිළිගැන්නුවා නම්, 
ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙචෝදනා රාශියක්  අසත්ය බව ඒ අයට පැහැදිලි 
ෙවනවා.  ෙමොකද, ආණ්ඩුවක් යටෙත් පැවැති හමුදාවක් විසින් 
40,000ක් අතුරුදහන් කළා කිව්වාම,  ෙම්වා ඔක්ෙකොම අධ්යයනය 
කරන්න කවුරුවත් පිට රටින් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්.  ෙම් 
ෙදන වාර්තාව ෙබොරු නම් ඒ වාර්තාව පිළිගන්නවා.  ඒ රට 
කියනවා නම් ෙම් වාර්තාව වැරදියි; මෙග් රට ගැන තිෙබන 
වාර්තාව වැරදියි කියලා, එතෙකොට තමයි අනික් රටවල් කථා 
කරන්ෙන්.  ඒ නිසා තමයි අනික් රටවල් කථා කෙළේ.  අනික් 
රටවල් UN එෙක් තමන්ම කථා කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  I would like to quote from Geneva Protocol of 
1949. It states,  
  

“Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of 
affecting the sovereignty of  a State or the responsibility of  the  
government .....to defend the  national unity and territorial integrity 
of the State.” 

ෙමය පිළිගන්නා මූලික කාරණාවක් මතයි  ශී ලංකාව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඉන්ෙන්. හැම රටක්ම ඉන්ෙන්. ෙමය අෙප් 
අභ්යන්තර පශ්නයක්;  එය යටපත් කිරීම සඳහා  තස්තවාදය සිද්ධ 
වුණා. ෙලෝකෙය්ම භයානක තස්තවාදය එල්ටීටීඊ ය ෙලස  
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් ඇතුළු ඇෙමරිකාව පවා පිළිගත්තා.   
ඉතින් අගාමාත්යතුමා එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දුන්නා කියා කථා 
කරන එක සාධාරණ නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
රාජ්ය නායකත්වය යටෙත්, මීට ෙපර  කථා කරපු  ඇමතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පියා වන ආර්. ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රාජ්ය 
නායකත්වය යටෙත්,  ඩී.බී. විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත්, චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියෙග් නායකත්වය යටෙත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තමයි ජයගහණය කෙළේ.  ෙම් 
හමුදාව  යැව්ෙව් - [බාධා කිරීමක්] පුංචි ළමයි කථා කළාට මම 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න ගිහින් මෙග් කාලය නාස්තිකර ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් හමුදාව ඉස්ෙසල්ලා යාපනයට යැව්ෙව් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහතා. ෙම් හමුදාව ෙදවනුවට යාපනයට යැව්ෙව් ආර්. 
ෙපේමදාස මහතා. ෙම් හමුදාව තුන්වනුව යාපනයට යැව්වා ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මහතා.   

හතරවනුව ෙම් හමුදාව යාපනයට යවලා චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය යාපනය අත් පත් කර ගත්තා. 
කාටවත් ඒක ''නැහැ'' කියලා කියන්න පුළුවන් ද? ඒ හැම 
අවස්ථාව කදීම ගැටුම් ඇති වුණා; ෙද්පළ නැති වුණා; ජීවිත අහිමි 
වුණා. නමුත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. තස්තවාදෙයන් 
අෙප් රට  පරාජයට පත් වී ෙගන එන කියාදාමය ජාත්යන්තර 
සහෙයෝගය සහ එකඟතාව ඇතිව පරාජය කිරීමට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් සිද්ධ වුණා. ඔහුෙග් කාලෙය් ඔහු නායකයා 
බවට පත් වුණා. ඒ ගැන ෛවරයක් තියා ගන්න එපා. එතුමා අෙප් 
රට ෙබ්රා ගත්තා. එපමණයි සිදු වුෙණ්. එතැනින් පස්ෙසේ  ඇති වී 
තිෙබන පශ්න රට ඇතුෙළේ සාකච්ඡා කරලා අපි විසඳා ගනිමු. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් කටයුත්ත ෙනොකළා නම් අෙප් රට 
යටත් ෙවනවා; රට කැෙඩනවා. එෙහම වුණා නම් සමහර විට ෙම් 
දවිඩ මන්තීවරුවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අද ඉන්න එකක් නැහැ. මම 
ෙම් කරුණු ටික කිව්ෙව් ඒකයි. ජිනීවාහිදී අෙප් රට ආරක්ෂා 
කිරීමට, අෙප් රටට විරුද්ධව තිෙබන අසත්ය ෙචෝදනා පතික ්ෙෂේප 
කිරීමට රටක් හැටියට වාෙග්ම ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. දරුස්මාන් වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙචෝදනාව   ෙබොෙහොම සැලසුම් සහගතවයි ෙගනාෙව්. 

It was very intentional. They wanted to establish two 
main grounds; genocide and deliberate systematic 
annihilation  of an ethnic minority. These are the two 
grounds on which our sovereignty will depend. I do not 
want to go into that matter further. Please read the 
relevant qualifications that could cause disruption of our 
country. 

පජාතන්තවාදී යුගයක් යටෙත් පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් 
උතුරට ලැබුණා; ඡන්ද බලය ලැබුණා; ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුණා. 
ෙම් වනෙකොට ඡන්දය ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. සංවර්ධනය 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණවලින් ආර්ථික පශ්නය 
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික, සමාජ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීම 
සඳහායි අපි මැදිහත් විය යුත්ෙත්. යම් යම් කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න ෙද්ශීය පරීක්ෂණ කරනවාට අපි කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. 
ඇයි, අපට "ජාතිවාදින්" කියලා කියන්ෙන්? අපි කවුරුවත් ෙද්ශීය 
පරීක්ෂණයක් කරනවාට විරුද්ධ නැහැ. අෙප් අධිකරණය යටෙත් 
ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරලා කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් අෙප් හමුදා සංවිධානාත්මක හමුදාවක් හැටියට 
අපරාධයක් කරලා නැති බව පරණගම වාර්තාව සහ ඊට සහභාගි 
වුණු ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් වාර්තාව ඉතා පැහැදිලිව 
සාක්ෂි දරනවා.  The British SAS Officer, Holmes, has also 
very clearly established it in this report even for the British 
Authorities to re-read.  

ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරලා මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. අෙප් රෙට් ජාතික ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඇමතිතුෙමකුට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරන්න බැහැ. එෙහම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරලා ඇවිල්ලා අපට  
කියන්න බැහැ, "දැන් ෙම්ක පිළිගන්න" කියලා.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. පසු ගිය ෙකොමිෂන් සභා වාර්තා 
ගණනාෙව්දීම සමහර රටවල් අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ 
රටවල් අෙප් රට දිගටම ආරක්ෂා කළා. හරි ෙහෝ වැරැදි යම් යම් 
කරුණු අපි ඇවිල්ලා පස්ෙසේ කියාත්මක කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපට 
සහෙයෝගය ලබා දුන්නු රටවල් හිටියා. රුසියාව ආරක්ෂක මණ්ඩල 
සාමාජිකෙයක්; චීනය ආරක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් මිත රටවල් වන පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, කියුබාව, 
වියට්නාමය වැනි රටවල් අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ෙම් 

1181 1182 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වතාෙව්ත් ඒ අය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "Country-specific 
Resolutions cannot be adopted" කියලා. They very clearly 
told our Foreign Minister where he should stand but we had 
already committed to the US Resolution by co-sponsoring. 
We have  surrendered our sovereignty and accepted all the 
charges against Sri Lanka and the Sri Lankan security forces 
who defeated the terrorists and defended our country.  

අපි වැරැදිකාරෙයෝ කියලා අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමාම 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙකොට ෙමොන රටක්ද කියන්ෙන්, "දැන් 
ඉතින් තමුෙසේලා එකඟ ෙද්ට අපි විරුද්ධයි" කියලා. නමුත් 
රුසියාව ෙත්ෙරන  භාෂාෙවන් - රුසියන් භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙමොන 
භාෂාෙවන් ෙහෝ - කිව්වා, "ෙමය පුර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" 
කියලා. චීනයත් කිව්වා, "ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" කියා. 
ඉන්දියාවත් කිව්වා, "ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීමට බැරිය" කියා. 
පාකිස්තානයත් ඒකම කිව්වා. ඇයි? ෙනොබැඳුණු රටවල් 
ගණනාවක් ඇෙමරිකන් තර්ජන ඉදිරිෙය් අමාරුවට වැටිලා 
තිෙබනවා. ඉරාකයට සිද්ධ වුණු ෙද් විස්තර කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
ලිබියාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් විස්තර කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
සිරියාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් විස්තර කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
ඇෆ්ගනිස්තානයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් විස්තර කරන්න ඕනෑ 
නැහැ.  

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. 
 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවන් වී තිෙබන කාලය 

අවසන් නිසා මා අවසාන වශෙයන් යළිත් කියනවා, උදලාගම 
ෙකොමිසම පරීක්ෂණ 16ක් තියලා හමාර කර වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන බව. UNHRC has gone beyond its mandate to include 
humanitarian aspects rather than human rights and this is, as 
the Prince says, the first time his office has done such a 
thing.  That is why the other countries have objected. අෙප් 
මිතයන් නැති කර ෙගන අපි යන්න හදන්ෙන් ෙකොතැනටද? "US 
Resolution against Sri Lanka was co-sponsored by Sri 
Lanka" කියන කනගාටුදායක ෙද් තමයි ෙම් ගරු සභාවට අහන්න 
ලැෙබන්ෙන්. ඒක වළක්වන්න පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙමොකක්ද සමහර අය කෙළේ? ෙඩස්මන් ද 
සිල්වා මැතිතුමාට විරුද්ධව අර මම කලින් කියපු යස්මින් සූකා 
කියන ෙකොමසාරිස්වරිය ඇතු ළු අෙප් මිතෙයෝ, - TNA එෙක් 
මිතෙයෝ- බිතාන්ය අධිකරණයට ගිහින් පැමිණිලි කළා, ඒ මඟින් 
ෙමම වාර්තාව නවත්වා ගන්න කියා. ආණ්ඩුව ඒවා ෙහළි 
කරන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවට 
සලකන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව පරණගම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශ වහනවා. ඒෙකන් අෙප් හමුදාව නිදහස් කර ෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් හමුදාව සමස්තයක් වශෙයන් සැලසුම් සහගත 
ඝාතනයන් කෙළේ නැහැ කියන එක එම වාර්තාව ඔප්පු කිරීෙමන් 
අෙප් රටට තිෙබන පධාන ෙචෝදනාව අද ඔප්පු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි විෙශේෂ අධිකරණයක් ෙම් සඳහා 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් භාෂාව ගැන හතර මායිමක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති, අෙප් පැමිණිලිකාරෙයකුෙග් සාක්ෂියක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති විෙද්ශ නඩුකාරවරු ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව, අෙප් රටට විරුද්ධව 
ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් අපි එයට විරුද්ධයි. අපි ආණ්ඩුවට 

කියනවා, "ෙම් බරපතළ විනාශෙයන් රට මුදා ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් පිළිබඳව ජාතික එකඟතාවකට පැමිෙණන්න; අෙප් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන සියලු ජනතාවට ආත්ම ගරුත්වයක් 
ඇතිව ජීවත් වන්න පුළුවන් රටක් බවට ෙම් රට පත් කිරීමට 
කටයුතු කරන්න; ෙභ්දය වපුරන ෛවරය යළි යළි අවුස්සන 
ෙද්වල් ෙනොකර, දියුණුව කරා ගමන් කරන නව පිළිෙවතකට 
පිවිෙසන්න" කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.53] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා ෙයෝජනාව පිළිබඳව අද 

පවත්වනු ලබන ෙම් ගරු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් දී වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු 
වනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා ෙම් රෙටන් තසත්වාදය ඉවත් කිරීම සඳහා, 
තස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජය මඟින් ඉතා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ බව. අපි ඒ 
කාර්ය භාරය කිසි ෙසේත්ම අවතක්ෙසේරු ෙනො කළ යුතුයි. ඒ කාර්ය 
භාරය ඉටු කිරීෙමන් පසුව තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත්ත ශී ලංකාව 
ඉදිරියට සංහිඳියාව මත පදනම් වූ ගමනක් ආරම්භ කළ යුතුව 
තිබුණා. ඒ සංහිඳියාව එතුමාෙග් රජය යටෙත්ත්, අලුත් රජය 
යටෙත්ත් විවිධ පමාණයන්ෙගන් කියාත්මක වුණා. නමුත්, 
අන්තර්ජාතිකය විසින් ෙම් මානව හිමිකම් පිළිබඳ වූ පශ්නය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය තුළ වසර 
ගණනාවක් විවිධ ආකාරෙයන්  පවත්වා ෙගන ගියා. මටත් ඒ 
අවස්ථාවන්හිදී ශී ලංකා නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයකු 
ෙලස ඒ මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහින් ශී ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කරුණු දැක්වීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අපට 
යම් තත්ත්වයකට මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් 
පශ්නය ආරම්භෙය්දී අපට රටවලින් තිබුණු අන්තර් ජාතික 
සහෙයෝගය කමකමෙයන් අඩු ෙවන සලකුණු තමයි, අපට 
ෙපනුෙණ්. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය සංසිඳුවා ගැනීමට -ඒ ෙයෝජනා 
පරාජය කර ජයගහණය කිරීමට- හැකියාවක් ශී ලංකාවට 
ලැබුෙණ් නැහැ කියා මා හිතනවා. ෙම්ක තමයි, යථාර්ථය 
වන්ෙන්. අෙප් පැත්තට තිෙබන කරුණු කාරණා ෙමොනවා වුණත්, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය තුළ ෙවනත් රටවල් 
ඒක රාශි ෙවලා අපට විරුද්ධව ෙගන එනු ලබන ෙම් ෙයෝජනාව 
පරාජය කිරීම සඳහා අන්තර් ජාතික සහෙයෝගයක් ඒ කවුන්සලය 
තුළින් ලබා ගැනීමට අපට හැකි වුෙණ් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණාට පසුව තිබුණාට වඩා 
අන්තර් ජාතික සහෙයෝගයක් අපට ලැෙබන සලකුණු ෙපෙනන්න 
තිබුණා. එය යම් ආකාරයකින් ෙම් ෙයෝජනාවලිය තුළිනුත් අපට 
ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපට ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන විවිධ තත්ත්වයන්, බරපතළ තත්ත්වයන් යම් ආකාරයකට 
දියාරු කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ලැබුණා කියන එකයි මෙග් මතය 
වන්ෙන්. ඒක ඉතිහාසය. එෙහම නම් දැන් ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කිරීෙමන් පසුව ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක් ද? එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය ෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  ෙමොකක් ද?  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව වශෙයන් අද අපට 
ෙලෝකෙය් තනිව ජීවත්වීමට පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණය 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙගෝලීයකරණය වූ ෙලෝකය තුළ අප අන්තර් 
ජාතික සම්බන්ධතා, අන්තර් ජාතික  ෙවළඳාම වාෙග් කාරණා 
පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය වාෙග් සංවිධානවලට යම් 
යම් commitments කර තිෙබනවා; මිනිස්  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීම වැනි විවිධ කාරණා පිළිබඳව අප යම් යම් එකඟතාවන්ට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙමම පශ්නෙයන් ගැලවීෙම් 
කමයක් තිෙබනවා නම්, අප ෙම් ෙයෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය තුළ පරාජය කර ගන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
පරාජය කර ගත්තා නම් ෙම් පශ්න ෙමොනවත් නැහැ. ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවකුත් නැහැ. නමුත් අපට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම තුළ ශී ලංකාවට එෙරහිව ෙයෝජනාවක් පරාජය 
කර ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග්ම ඊශායලයට 
විරුද්ධවත් ෙයෝජනා සම්මත කළ බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ 
ෙයෝජනා සම්මත කර ෙමොකද වුෙණ්? ඔය කියන විධියට ඊශායල් 
හමුදා සාමාජිකයන් සිය ගණනක් එල්ලුම් ගස් යැව්වා ද? නැහැ. ඒ 
අය හිෙර් දැම්මා ද? නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කිරීෙමන් 
ෙබොෙහෝ විට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය කරන්ෙන් අප රට තුළ 
මානව හිමිකම් රැකීම පිළිබඳ තත්ත්වය වඩාත් ශක්තිමත් කරන 
එකයි; ඒෙකන් බැහැරව යාමට ඉඩ ෙනොදීමයි.  

දැන් ෙම් දරුස්මාන් වාර්තාව ගැන බලන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අප හැම ෙව්ලාෙව්ම කිව්ෙව්, "දරුස්මාන් වාර්තාව 
එක එක්ෙකනාෙගන් දැන ගත් කාරණා -hearsay evidence- මත 
පදනම් වූ වාර්තාවක්" කියා. අදත් අප ඒක කියනවා. ඒ නිසා තමයි, 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් වාර්තාවල තිෙබන කරුණු සත්ය 
ද, අසත්ය ද කියා ෙසොයා බැලිය යුත්ෙත්. දැන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කිව්වා, "ආහාර යැව්ෙව් නැති කාරණයක් පිළිබඳව අපට 
විරුද්ධව අසත්ය ෙචෝදනාවක් දමා තිෙබනවා" කියා. මමත් ඒක 
පිළිගන්නවා. මම ඒ කාලෙය් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විධියටයි 
කටයුතු කෙළේ. අපි ෙබෙහත් දව්ය යැව්වා. ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි අපට 
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් කුමාරයාෙග් වාර්තාෙව් එෙහම තිබුණාය 
කියා අප ඒක පිළිගන්නට වුවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි, අප 
ෙද්ශීය යාන්තණයක් සකස් කරන්ෙන්. ෙද්ශීය යාන්තණය සකස් 
කර ඒ උසාවියට, ඒ යාන්තණයට අර එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අය අපට දුන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර -ඒ නඩුකාරයන්ට
- කියන්න පුළුවන්, "ෙමන්න බලන්න, ෙම් කුමාරයාෙග් වාර්තාව 
වැරදියි, අපි ෙම් මිනිසුන්ව බඩගින්ෙන් තබා නැහැ, ෙම් මිනිසුන්ට 
ෙබෙහත් ෙනොයවා නැහැ, අපි ෙම්වා යවා තිෙබනවා" කියා. ඇයි, 
අප ෙද්ශීය යාන්තණයකට බය ෙවන්ෙන්? අපට ෙද්ශීය 
යාන්තණය තුළින් කියන්න පුළුවන්, දරුස්මාන් වාර්තාෙව් තිෙබන 
වැරදි ෙද්වල් ගැන. 

ෙද්ශීය යාන්තණෙයන් අපට කියන්න පුළුවන්, උදලාගම 
වාර්තාව ගැන. ඒ වාර්තාවල තිෙබන සත්ය ස්වභාවය අපට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. හතළිස්දාහක් නැති වුණාය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් විනිශ්චය 
කරන ලද පරිදි, එවැනි අතුරුදහන් වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා 
සංඛ්යා  ෙල්ඛන අරෙගන අපට ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපට 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ෙනොගන්ෙන් ඇයි?  

දරුස්මාන් වාර්තාව ගැන, ෙසයිද් අල් හුෙසේන් කුමාරයාෙග් 
වාර්තාව ගැන අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. මා 
හිතන හැටියට අල් හුෙසේන් කුමාරයා ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව කියවලාත් නැහැ. ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
කියවලාවත් නැතුව තමයි ෙම් වාර්තාව ලියලා තිෙබන්ෙන්. මම 
ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒක කිව්වා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි ෙම් පිළිබඳව ඉතාම 
පැහැදිලි ස්ථාවරයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කරනු ලබන ඕනෑම 
පරීක්ෂණයක් ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ -ඒ framework 
එක ඇතුෙළේ - කළ යුතු පරීක්ෂණයක් මිස එයින් පරිබාහිරව යන 
පරීක්ෂණයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිෙසේත්ම අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කෙළොත් එයට අවශ්ය විරුද්ධත්වය පළ 
කිරීමට අපි හැම විටම සූදානම්. ෙම් ෙද්ශීය යාන්තණය සකස් 
කිරීෙම්දී අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ තිෙබන අධිකරණ 
පද්ධතියට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ තිෙබන අෙනකුත් 
නියමයන්ට යටත්ව තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු සියල්ල කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ඊෙය් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්වා. ඇයි, 
සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්ෙව්? එහිදී ජිනීවා ෙයෝජනා 
පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙග් විවිධ අදහස් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. සමහර අය අන්තවාදී අදහස් පකාශ කළා. සමහර 
අය මධ්යස්ථ අදහස් පකාශ කළා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා කිව්වා, "ෙම් ගැන ඒවා ෙම්වා කියලා වැඩක් නැහැ, දැන් 
අපට තිෙබන්ෙන් සංහිඳියාවට අවශ්ය වැඩ කටයුතු සද්ද නැතුව 
කරෙගන යන එකයි" කියලා. එෙහමත් අදහස් පකාශ වුණා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කැඳවූ ඒ සාකච්ඡාෙවන් ඉතාම වැදගත් 
කරුණු රාශියක් මතු වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

දැන් හුඟක් අය හිතනවා, "ෙම් අල් හුෙසේන් කුමාරයාෙග් 
වාර්තාව අපි පිළි අරෙගන, ඉතින් ෙම්ක අවසන්, ලංකාව ඉවරයි" 
කියලා. එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. අල් හුෙසේන් කුමාරයා 
වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව කිසිෙසේත් සියයට 100ක් 
සත්යයයි කියලා අපි පිළිඅරෙගන නැහැ. ෙයෝජනාවක් එවලා 
තිෙබනවා. ෙයෝජනාෙව් යම් යම් කාර්ය භාරයක් අපට පවරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාව දිහා හරියට 
බැලුවා නම් ඒ කාර්ය භාරය ෙපෙනනවා. "ඉදිරි අනාගතය සඳහා ශී 
ලංකාෙව් මානව හිමිකම් තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගත යුතු 
ආයතනික හා ව හයන් සවිමත් කිරීම" කියලා ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. අපි ඇයි ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන්?  

"කදිර්ගාමර් ඝාතනය, රවිරාජ් ඝාතනය, පරරාජසිංහම් ඝාතනය 
වැනි ඝාතන ගණනාවක් පිළිබඳව වඩාත් පුළුල් පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම" කියලා ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. අපට ඕනෑ නැද්ද, 
කදිර්ගාමර් ඝාතනය ගැන දැන ගන්න; පරරාජසිංහම් ඝාතනය 
ගැන දැන ගන්න?  

ඊළඟට ඒ අය ඉල්ලා සිටිනවා, යුද අපරාධ පිළිබඳව ෙසොයන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මනුෂ්යත්වයට එෙරහි අපරාධ - crimes against 
humanity - වාෙග් අෙප් අපරාධ නීතිෙය් නැති නව සංකල්පයන් 
පිළිබඳව  අවශ්ය නීති සකස් කිරීම කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒක අනාගතයට පමණයි. ඒක අතීතයට බලපාන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් නීතියක් අපට අතීතයට බලපාන්න 
හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. අතීතයට බලපාන්ෙන් නැතුව 
අනාගතයට බලපාන්න නීති හදන්න පුළුවන්.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව හය ශක්තිමත්. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ශක්තිමත්. අෙප් අධිකරණ කමය ශක්තිමත්. පසු ගිය 
කාල  පරිච්ෙඡ්දය තුළ යම් නීතිමය වරදක් - offence එකක් - සිදු 
ෙවලා නැත්නම් ඒ ෙවනුෙවන් දඬුවම් ෙදන්නට ෙම් අධිකරණ 
කමය තුළ පුළුවන්කමක් නැහැ. අපට ෙම් විධිෙය් legal defences 
රාශියක් තිෙබනවා. එම නිසා අපි අනිසි බියක්, හුඹස ්බියක් ඇති 
කර ගැනීම අවශ්ය නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් පශ්නය දිහා 
පාෙයෝගිකව  බලන්නට ඕනෑ. ජාත්යන්තරය තුළ අපි ගනු ෙදනු 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් හැම ෙවලාෙව්ම ජාත්යන්තරයට 
දණ නමාෙගන, හිස නමාෙගන සිටීම ෙනොෙවයි. නමුත් අපි සමහර 
ජාත්යන්තර සම්මුතීන් පිළිබඳව ජාත්යන්තර සංවිධාන සමඟ 
ගනුෙදනු කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒෙකන් බැහැරව යාමට 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අද- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කියුබාව වාෙග් රටවල් පවා 

-පිෙදල් කැස්ෙතෝෙග් ඊළඟ පරම්පරාව- ඇෙමරිකාව සමඟ විවිධ 
ගනුෙදනුවල ෙයෙදනවා. චීනය, ෙසෝවියට්ෙද්ශය වැනි අපට උදවු 
කළ රටවල් පවා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ටත් යම් ආකාරයක වුවමනාවක් තිබුණා,  
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කිරීෙම් තිරසාර කියාවලියක් සඳහා අපි 
ඉදිරියට යා යුතුයි කියලා. හැබැයි, ෙම් තුළින් ෛවරය පිරිමසා 
ගන්නට යනවා නම් ඒක වැරදියි. එෙහම වුෙණොත් අෙප් ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳ වූ කාරණය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෛවරයකින්, ද්ෙව්ෂයකින් ෙතොරව ෙද්ශීය වූ යාන්තණයක් තුළින්, 
අෙප් ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරී භාවයට සහ ස්වාධීනත්වයට කිසි 
ෙලසකින් පළුදු ෙනොවන, හානි ෙනොවන යාන්තණයක් පමණයි                          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි අනුමත කරන්ෙන් කියන කාරණය 
පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஐக்கிய 

நா கள் சைபயில் நிைறேவற்றப்பட் க்கும் இலங்ைக 
அரசின் அ சரைண டனான அெமாிக்கப் பிேரரைணயின் 
தீர்மானம் குறித்த இந்த விவாதத்தில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் 
கட்சியின் சார்பாகக் கலந் ெகாள் ம் நான், உண்ைமகைளக் 
கண்டறி ம் ேநாக்கி ம் எம  மக்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ெமன்ற எதிர்பார்ப்ேபா ம் என  க த் க்கைள 
இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

எம  மக்கள் அழி  த்தத்தினால் இழப் கைளச் 
சந்தித் க்ெகாண் ந்தேபா  அவர்கைள  நட்டாற்றில் 
ைகவிட் விட்  நான் எங்கும் எக்காலத்தி ம் ஓ ப்ேபானவன் 
அல்ல. அவர்கள் அ பவித்த ேபாாின் வ கைள ம் 
வைதகைள ம் நான் எங்காவ  ஒ  ைலயி ந்  
ெகாண்ேடா அல்ல   ெவளிநாட் ல் இ ந் ெகாண்ேடா 
ஊடகங்க டாக அவற்ைற ெவ ம் ெசய்திகளாக மட் ம் 
அறிந்  ெகாண்டவ ம் அல்ல. எத்தைனேயா ெகாைல 
அச்சு த்தல்கைள  எதிர்ெகாண்டேபா ம் ந ந் ேபான எம  
மக்க டேனேய வாழ்ந் , அவர்கள் சுமந்த வ கைள ம் 
வைதகைள ம் நா ம் அவர்க டன் ஒ வனாக 
அ பவித்தி க்கின்ேறன். ஏன்? இந்த மக்களின் 
பிரதிநிதிகளாக இ க்கும் நாடா மன்ற உ ப்பினர்கேள தம  
உற கைள இழந்  தவிக்கிறார்கள். நான்கூட தனிப்பட்ட 
ாீதியி ம் கட்சி என்ற ாீதியி ம் மக்க க்காக ம் பல 
இழப் கைளச் சந்தித்தி க்கின்ேறன். மரணம் என்ைன ம் 
சூழ்ந் ெகாண்ட . என்ேனா  கூட இ ந்தவர்கைள ம் 
க வ த்  பிணங்களாகத் ெத க்களில் எறிந்த . 

ன்னாள் நாடா மன்ற உ ப்பின ம் எம  கட்சியின் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வ ம் தின ரசு பத்திாிைகயின் ஸ்தாபக 
ஆசிாிய ம் எம  கட்சியின் அரசியல் ெசயல மாகிய நடராஜா 
அற் தராஜா  - ேதாழர் ரேமஸ்,  ஈேராஸ் அைமப்பின் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வ ம் எம  கட்சியின் ஊடகச் 

ெசயலாள மாகிய சின்ன பாலா என்  அைழக்கப்ப ம் பால 
நடராஜா ஐயர், மனித ெகளரவத்திற்கான மன்றத்தின் 
ெசயலாள ம் பிரபல சட்டத்தரணி ம் எம  கட்சியின் 

க்கியஸ்த மான ெசல்வி மேகஸ்வாி ேவலா தம் எனப் 
பல ம் சமாதான காலத்திேலேய ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். 
என்ைன ம் மக்கைள ம் ேநசித்த என  உ ப்பினர்களில் பல 

 ேபர் ப யாக்கப்பட்டனர்; அங்க னப்ப த்தப்பட்டனர். 
என  ெசாந்த சேகாதரன் தற்ெகாண்  என  கரங்களாக 
இ ந்த உ ப்பினர்கள்வைர கடத்தப்பட் க்கிறார்கள்; 
காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். அவர்கள  கு ம்பத்தவர்கள் 
இன்ன ம் அந்த இழப்பின் யரத்தி ந்  
மீண்ெடழவில்ைல. இைவகெளல்லாம் ேபார்க்குற்றங்களாகத் 
ெதாிந்தி க்கவில்ைலயா? என நான் ேகட்கிேறன். 

இன்  அழி கள் யா ம் நடந் ந்த பின்னேர 
ேபார்க்குற்றங்கள் குறித்  விசாரைண ேதைவெயன்  
சர்வேதச நா கள் குரெல ப்பி வ கின்றன. அ த்த த் க் 
ெகால்லப்பட்ட எம  உ ப்பினர்களின் சடலங்கைளக் 
ெகா ம்பில் இேத சர்வேதச நா களின் தரகங்க க்கு 

ன்பாக ைவத்  நாங்கள் நீதி ேகட் க் குரெல ப்பியி ந்த 
நிகழ் கைள ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில்  நான் ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். என் சிறகுகள் ஒ க்கப்பட்ட ேபால் 
என்ைன ம் என  கட்சிைய ம் எம  மக்கைள ம் 
ேநசித்தவர்கள் அச்சு த்தப்பட்  நாட்ைடவிட் த் 

ரத்தப்பட் க்கிறார்கள். எந்த அரசியல் நைட ைற 
யதார்த்த நிைலப்பாட்ைட இன்  எல்ேலா ம் ஏற் க்ெகாண்  
இணக்க அரசிய க்கு வந்தி க்கிறார்கேளா, அேத அரசியல் 
நைட ைற யதார்த்த நிைலப்பாட்ைட நாம் ெதாைல ர 
ேநாக்குடன் அன்ேற உ திேயா  ஏற் க்ெகாண்டதால் எம  
மக்கேளா  ேசர்ந்  நா ம் வ கைள ம் வைதகைள ம் 
பாாிய இழப் கைள ம் தாங்கி நின்றி க்கின்ேறாம்.  

எம  மக்களின் உாிைமைய அைடவதற்கான 
மாற் வழிைய நைட ைற யதார்த்த வழியில் நாம் 
திைசகாட்  நின்றதால் எம்மீ  அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சி 
ெகாண்டவர்கேள எம்மீதான அவ கைள ம் திட்டமிட் ப் 
பரப்பினார்கள். ஆனா ம், “ேபாற் வார் ேபாற்றட் ம், 

திவாாி எம்மீ  ற் வார் ற்றட் ம், எம  வழி சாியான 
வழியாகட் ம்!” என்  எம  மக்க க்கான பயணத்தில் நாம் 
உ திேயா  ெசயலாற்றியி ந்ேதாம். இத்தைனக்கு 
மத்தியி ம் நாம் ேசார்ந்  விடவில்ைல. எம  மக்களின் 
அரசியல் அபிலாைஷகைள யா க்கும் அடகுைவத்  நாம் 
ேசாரம் ேபாய்விட ம் இல்ைல. எம்மீ  சுமத்தப்பட்ட 
அவ களி ந்  வரலா  எம்ைம இன்  வி தைல 
ெசய் வ கின்ற . இ வைர ெவளிவந்தி க்கும் 
உண்ைமகைளப்ேபால், இனி இங்கு நடக்கப்ேபாகும் நீதி 
விசாரைணக ம் பல உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாண்  வ ம் 
என்ற நம்பிக்ைக எமக்குண் .  

எம  மக்கள் எதிர்ெகாண்ட மனித உாிைம மீறல்க க் 
ெகதிராக ம் எம  மக்களின் அன்றாட அவலங்கைளத் 
தீர்ப்பதற்காக ம் நைட ைற யதார்த்த அரசியல் வழிநின்  
எம  மக்களின் அரசியல் அபிலாைசகைள 
ெவன்ெற ப்பதற்காக ம் மக்கேளா  மக்களாகேவ நாம் 
வாழ்ந்  வந்தி க்கின்ேறாம். அழி  த்த காலத்தில் 
திட்டமிட்  எம்மீ  பழிகள் சுமத்தப்பட்டா ம் எம  மக்களின் 

யர்கைளத் ைடப்பதற்காகேவ பலத்த சவால்க க்கு 
மத்தியி ம் நாம் மக்கள் மத்தியில் நீ த்  
வாழ்ந் வந்தி க்கின்ேறாம். கூப்பிட்ட குர க்கு யா ம் இங்கு 
வந்திராத நிைலயில் எம  மக்களின் அவலக்குரல் ேகட்  
நாேம ணிச்சேலா  மக்களிடம் ெசன்றி ந்ேதாம். மக்களின் 
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பா காப்பரணாக ம் நம்பிக்ைகெயாளியாக ம் நாேம 
நின்றி க்கின்ேறாம். எல்ேலாரா ம் ைகவிடப்பட்  
அநாதரவாக நின்ற எம  மக்களின் பசிையத் தீர்க்க நாம் 
உண  ட்ைடகைள எம  குகளில் சுமந்தி க்கிேறாம்.  
ேபார்ச்சூழ ல் பட் னியால் ெம ந் ேபான மக்களின் பசி 
தீர்த் ப் பராமாித்தி க்கிேறாம். 

எம  வரலாற்  வாழ்விடங்களி ந்  பா காப் த் 
ேதைவெயன்  தப்பிேயா  வந்த மக்க க்கு அைடக்கலம் 
ெகா த்தி க்கிேறாம். ஓ வந்த மக்கைளப் பா காத் க் 
ெகா ம்பில் தங்குமிட வசதிகளைமத்  அவர்க க்கு உண , 
உைட, ம த் வம் மற் ம் பா காப் ப் ேபான்றவற்ைறக் 
ெகா த் ப் பா காத்தி க்கின்ேறாம். ஏ-9 தி டப்பட்ட 
நிைலயில் எம  மக்கள் உணவில்ைலெயன்றேபா  உண ம், 
ம ந்தில்ைலெயன்றேபா  ம ந் ம் ஏைனய அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்க ம் பல தைடக க்கு மத்தியி ம் கடல் மார்க்கமாக 
அ ப்பி மக்களின் உயிர் காத்தி க்கின்ேறாம். ேபாாின் 
வ க்கைளத் தாங்கிநின்ற வன்னி மக்க க்கு அரசுடன் ேபசி, 
உண  தற்ெகாண்  ம ந் வைர அ ப்பி 
ைவத்தி க்கின்ேறாம். ஒ  கட்டத்தில் இந்தியாவி ந் கூட 
நாம் எம  மக்க க்கு உண க் கப்பல்கைள 
வரவைழத்தி க்கின்ேறாம். 

காணாமற்ேபானவர்கைளக் கண் பி ப்பதற்காகக் 
காணாமற்ேபாேனார் சங்கம் அைமத் ப் ேபாராட்ட ம் 
நாடா மன்றத்தில் வாதாட்ட ம் நடத்திக் காணாமற் 
ேபாதைலத் த த்  நி த் ம் யற்சியில் இறங்கியி ந்ேதாம். 
ெசம்மணிப் ப ெகாைலகைள ம் அதன் ைதகுழிகைள ம் 
ெவளி லகுக்கு நாேம அம்பலப் ப த்தியி ந்ேதாம்.  வடக்கில் 
கி சாந்தி ம் சாரதாம்பா ம், கிழக்கில் ேகாேணஸ்வாி ம் 
பா யல் வல் ற க்கு உட்ப த்தப்பட் ப் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டேபா  அதற்ெகதிராக நாடா மன்றத்தி ம் 
அதற்கு ெவளிேய ம் நாம் பிரதான சக்திகளாக நின்  
நியாயத்திற்காக் குரல் ெகா த்  அம்பலப்ப த்தி 
யி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக வடக்கில் ங்கு தீ  சாரதாம்பாள் 
மீதான பா யல் ப ெகாைலயின்ேபா  அந்த அபைலப் 
ெபண்ணின் சடலத்ைத எம  கட்சியின் ெசலவிேலேய 
அடக்கம் ெசய்  எம  கட்சியின் மனிதாபிமான எண்ணத்ைத 
ெவளிப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். மி சுவி ல் எட் ப்ேபர் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டேபா  கண்கண்ட சாட்சியாக 
இ ந்த தமிழ்ப் ெபா மக க்கு நாேம பா காப்பளித்  அந்த 
வழக்ைக இைட களின்றி நடத் வதற்கும் பக்கபலமாக 
இ ந்தி க்கின்ேறாம். ஆைகயால்தான் இன்  அந்த வழக்கு 
நீதியான தீர்ப்ைப எட் யி க்கின்ற . 

ைக  ெசய்யப்பட்ட எம் ேதசத்  இைளஞர் வதிகள் 
பல  ேபைர அமரர் மேகஸ்வாி ேவலா தம் அவர்களின் 
மனித ெகளரவத்திற்கான மன்றத்தி டாக இலவச சட்ட 
உதவிகள் வழங்கி அவர்கைளச் சிைறமீட் ப் பா காத் ப் 
ெபற்ேறார்களிடம் ஒப்பைடத்தி க்கின்ேறாம். அழி  த்தம் 
நடந் ெகாண் ந்தேபாேத சிைதக்கப்பட்ட எம  மக்களின் 
வரலாற்  வாழ்விடங்கைள ம றத்தில் எம  சக்திக் 
ேகற்றவா  அபிவி த்தியால் க்கிநி த்தி 
வந்தி க்கின்ேறாம். இத்தைனக்கு மத்தியி ம் அர்த்தமற்ற 
அழி  த்தத்ைதத் த த்  நி த் மா ம் நாங்கள் குரல் 
ெகா த்  வந்தி க்கிேறாம். அழி  த்தம் எம  மக்கைள 
ந த்ெத வில் ெகாண் வந்  நி த் ெமன் ம் 
வைதகைள ம் வ கைள ம் மனித உாிைம மீறல்கைள ம் 
எம  மக்கள்மீ  வைகெதாைகயின்றிச் சுமத் ெமன் ம் 
இடப்ெபயர் கைள ம் ெசாத்திழப் க்கைள ம் த ெமன் ம் 

நீ த்த ேபார்க்குற்றங்க க்ேக இந்த த்தம் வழிவகுக்கு 
ெமன் ம் ெதாைல ரப் பார்ைவேயா ம் தீர்க்கதாிசனத் 
ேதா ம் அன்றி ந்ேத நாம் கூறிவந்தி க்கின்ேறாம்.   

தம  வாக்குக் ேகட்கும் சுயலாபத் க்காக எம  மக்கைள 
உசுப்ேபற்றி நட்டாற்றில் ைகவிட் விட் த் தாம் மட் ம் 
தத்தம  கு ம்பங்கேளா  ெவளிநா க க்கு ஓ ப் 
ேபானவர்க க்கு மத்தியில், எம  மக்களின் யர்கைளத் 

ைடக்காமல் ரத்தி ம் ஓரத்தி ம் நின்  அைத ேவ க்ைக 
பார்த் க்ெகாண் ந்தவர்கள் மத்தியில், தம  அடங்காத 
அரசியல் சுயலாப ஆைசக க்காக அழி  த்தத்ைதத் 
ெதாடர்ந் ம் நடத்தேவண் ெமன்  அதற்கு ஒத் தி - மகு  
வாசித்  வந்தவர்க க்கு மத்தியில், நாம் மட் ேம எம  
மக்கைள அழி களி ந்  காப்பதற்காக த்தத்ைத 
ெவ ப்பவர்களாக ம் ெபா ப் ள்ள ஓர் அரசியல் 
தைலைமயாக ம் ெசயலாற்றி வந்தி க்கின்ேறாம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
த்தேம ஒ  குற்றம்! இந்த த்தத்ைத நீ க்கைவத்  த்தக் 

குற்றங்க க்கு எம  மக்கைளப் ப யாக்கிய  யார் குற்றம்? 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ேதா  எம  உாிைமப் 
ேபாராட்டத்தின் பாைதைய மாற்றியி க்க ேவண் ம். 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத ஏற்றி ந்தால், அல்ல  
சாிவர நைட ைறப்ப த்தியி ந்தால், ெதாடர்ந்  வந்த த்தக் 
குற்றங்கைள நாம் த த்  நி த்த ந்தி க்கும். இன்  
13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்தி ந்  ெதாடங்கும் அரசியல் 
வழி ைறையச் சகல ேம ஏற் க்ெகாண் ப்ப ேபால், 
1987இல் இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் குறித்  சாியான 
நிைலப்பாட்ைட இவர்கள் அன்  எ த்தி ந்தால், எம  
மக்கள் வைகெதாைகயின்றி அழிந்தி க்கமாட்டார்கள். 
“காற் ள்ளேபாேத ற்றிக்ெகாள்வ ேபால்”, 13ஆவ  
தி த்தச் சட்டத்ைத அன்ேற அைனவ ம் ஓர் ஆரம்பப்ப யாக 
ஏற் ச் ெசயற்பட் ந்தால், இன்  தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
சுயநிர்ணய உாிைமேயா  க யர்த்தி வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பார்கள்.  

ஐக்கிய நா கள் சைபத் தீர்மானம் நிைறேவற்றப் 
பட்டேபா , 13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத வ ப்ப த்தி 
அரசிய ாிைம பிரச்சிைனக்குத் தீர் கா மா  இந்தியா 
மற் ம் ெதன்னாபிாிக்கா ஆகிய நா கள் வ த்தி 
யி க்கின்றன. இ குறித் ச் சர்வேதச ச கம் உட்பட 
அைனத் த் தமிழ் தரப்பின ேம தம  சம்மதத்ைதத் 
ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். இைதேய நாம் நீண்ட காலமாக 
வ த்தி வந்தி க்கின்ேறாம். நாம் இந்த நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி ந்தேபா , அைத அைரகுைறத் தீர்ெவன் ம் 
ஒன் க்கும் உதவாத உ த் ப்ேபான தீர்ெவன் ம் 

ம் த்த யா ம்கூட  அைதத் ெதாட் ப் பார்க்கமாட்ேடாம் 
என் ம் கூறினார்கள். சிலேவைள, டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
கூறிய  பதின் ன்றாவ  தி த்தச் சட்டம் என் ம் தாங்கள் 
கூ வ  Thirteenth Amendment என் ம் இனிக் 
கூ வார்கேளா ெதாியா . 

தமிழரசுக் கட்சிக்குப் ெபயர் சூட் யேபா  “தமிழரசு” 
என்றால் “தனித் தமிழ் அரசு” என்  தமிழ் மக்க க்கும், 
“ெபடறல்” என்றால் “சமஷ் ” என்  ெதன்னிலங்ைகக்கும் 
கூறி, இரட்ைட ேவடம் ேபாட்ட பழக்கேதாசம் இன்ன ம் 
இவர்களிடம் உண் . இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் 
மட் மல்ல, அதற்குப் பின்னரான பிேரமதாச - கள் 
ேபச்சுவார்த்ைத, ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா - கள் 
ேபச்சுவார்த்ைத, அன்  பிரதமராக இ ந்த ரணில் - கள் 
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ேபச்சுவார்த்ைத, ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ - 
கள் ேபச்சுவார்த்ைத என்  நீ த்  வந்தி ந்த அரசியல் 

தீர்விற்கான சந்தர்ப்பங்களின்ேபா , இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பாக இ ப்பவர்கள் அன்  எந்த நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி ந்தார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள  
நாடா மன்ற உைரகளின் பதிேவ கைளப் ரட் ப் 
பா ங்கள்! இவர்கள் அழி  த்தத்ைத ஆதாித் , அத டாகப் 
ேபார்க்குற்றங்க க்கு வழிவகுத்தி க்கிறார்களா? அல்ல  

த்தத்ைத நி த்தி, எம  மக்கைள அழி களி ந்  
பா காக்கும் அரசியல் தீர் க்கு க்கியத் வம் 
ெகா த்தி க்கிறார்களா என்பதற்கு இவர்கள  நாடா மன்ற 
உைரகேள சாட்சியமாக உள்ளன. 

இேதேவைள, இந்த வரலாற் க் காலம் வ ம் நாம் 
எந்த நிைலப்பாட்ைட எ த்  நாடா மன்றத்தில் 
உைரயாற்றியி க்கின்ேறாம் என்பைத ம் ரட் ப் பா ங்கள்! 
குறிப்பாக, ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா குமார ங்க 
அவர்கள் ெகாண் வந்தி ந்த தீர் த் திட்டத்ைத அன்  
தமிழரசுக் கட்சி வழிவந்தவர்கள் எதிர்த் ப் ேபார்க்ெகா  
ஏந்தினார்கள். அதற்கு என்ன பதிைல இவர்கள் இனிக் 
கூறப்ேபாகிறார்கள்? ஆனால், நாங்கள் சந்திாிகா அம்ைமயார் 
ெகாண் வந்த தீர் த்திட்டத்ைத வரேவற்றி ந்ேதாம். தமிழ் 
மக்களின் அரசியல் அபிலாைசகைளப் பிரதிப க்கும் 
வைகயில், தி த்தங்கள் அடங்கிய 19 பக்க அறிக்ைகைய ம் 
சமர்ப்பித்தி ந்ேதாம். எம  அறிக்ைகைய அந்தத் தீர் த் 
திட்டத்ேதா  இைணத் க்ெகாள்வதற்கு ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிக்கா அம்ைமயார் ஏற் க்ெகாண் ந்தைத ம் இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். கிைடத்த வாய்ப் க்கைளச் 
சாிவரப் பயன்ப த்தாமல், அைவகைள ஒ க்கிவிட் , எம  
மக்கைள த்த அவலங்களி ந்  மீட்கும் வாய்ப் க்கைள 
எதிர்த் ச்  சிைதத் விட் , இன்  “சாத்தான் ேவதம் 
ஓ வ ேபால்” சமாதானம் குறித் ம் த்தக் குற்றங்கள் 
குறித் ம் ேவதாந்தம் ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இ  காலம் 
கடந்த ஞானமா? அல்ல  நீ க் கண்ணீரா? அல்ல  
கண்ெகட்ட பிறகு சூாிய நமஸ்காரமா?  

வடக்கு, கிழக்கில் அரசியல் வன் ைறக க்கு 
வித்திட்டவர்கள் யார்? எ பதாம் ஆண் ல் ேதர்தல் 
ேதால்விகைளச் சந்தித்த அன்ைறய தமிழரசுக் கட்சியினர், 
தம  ேதர்தல் ேதால்விகளி ந்  மீள்வதற்காகேவ 1977ஆம் 
ஆண்  ‘தனித் தமிழீழம்’ என்ற ேகாசத்ைத ன்ைவத் த் 
ேதர்த ல் ேபாட் யிட்டார்கள். எம  இைளஞர் வதிகைள 
உசுப்ேபற்றி, தமிழ் ேபசும் மக்களின் வாக்குகைள 
அபகாித் க்ெகாண்ட இவர்கள், தத்தம  கு ம்பங்கேளா  
தப்பிேயா ச் ெசன்  இந்தியாவின் தமிழ் நாட் ல் தனித்தனி 

கைளப் ெபற்  ெசாகுசாக வாழ்ந்தி ந்தார்கள். 
ெபா ப்பற்ற ைறயில் தம  ெவ ம் ேதர்தல் ெவற்றிக்காக 
மட் ம் இவர்களால் ெதாடக்கி விடப்பட்ட உசுப்ேபற் ம் 
அரசியல், இவர்கள  வி ப்பத் க்கு மாறாகேவ 
இைளஞர்களின் ைகக க்கு மாறி உாிைமப் ேபாராட்டமாக 
ெவ த்த . தமிழ் மக்களின் அரசியல் உாிைமக்கான 
எ ச்சியான , ெபாய்யான அரசியல் தைலைமகளின் 
ைககளி ந்  ஆ தம் ஏந்திய இைளஞர்களின் ைகக க்கு 
மாறிய ம் இவர்கள் ஆ த இயக்கங்கைளப் பயன்ப த்தி 
வன் ைறகைள ஆரம்பித்  ைவத்தார்கள். 
அஹிம்சா ர்த்திகள் என்  தம்ைமக் கூ பவர்கள் இன்  
தம்ைம TNA என்  அைடயாளப்ப த் வ ேபால், அன் ம் 
TNA எ ம் ெபயாில் தமிழ் ேதசிய இரா வம் என்ற ஆ தக் 
கு ைவ உ வாக்கினார்கள். பின்னர் அதற்கு என்ன நடந்த  

என்பைதச் சகல ம் அறிவார்கள். திராட்ைசப் பழத்ைதப் 
பார்த் ப் ‘ ளிக்கும்’ என்றதாம் குள்ளநாி. எட் ப் பார்த்ததாம், 
எட்டவில்ைல; கட் விட்டதாம், ளிக்கும் என்ற 
கட் க்கைதைய. அ ேபாலத்தான் ஆ தக்கு ெவான்ைறத் 
தம  சுயலாபத்திற்காக ஆரம்பித் , அதற்கு அர்ப்பணம் 
ெசய்  ெசயற்ப த்த யாத காரணத்தால் அைதக் ைகவிட் , 
ஆ த இயக்கத்தின் பின்னால் ெசன்  கழ்பா க்ெகாண்ேட 
அஹிம்ைச ேவதாந்த ம் ேபசினார்கள். 

“மாற் க் க த் க்ெகாண்டவர்கள் ேராகிகள்” என் ம் 
“அவர்க க்கு இயற்ைக மரணம் இல்ைல” என் ம் 
இைளஞர்க க்குச் ெசால் க் ெகா த்தவர்கள் யார்? 
அதன் லம் மரண தண்டைன என்ற ப ெகாைலக் 
கலாசாரத்ைத ண் விட்டவர்கள் யார்? இவர்களின் 
வன் ைறையத் ண் வி ம் ெசயற்பாட் ற்கு ப யாகிப் 
ேபானவர்களில் ஜனாதிபதி தைலைமவகிக்கும் கட்சியான 
சுதந்திரக் கட்சியின் பிாிதிநிதியான யாழ்ப்பாணத்தின் 

ன்னாள் ேமயர் அல்பிரட் ைரயப்பாவின் ெகாைலயான  
சிறந்த ஆதாரமாக இ க்கின்ற . அப்பட்டமான இந்தப் 
ேபார்க் குற்றங்கைள ஆரம்பித் ைவத்தவர்கேள இன்  
ேபார்க் குற்றங்க க்கு நீதி ேதைவ என்  ெவளிேவஷம் 
ேபா ம் ேபா  அஹிம்சாவாதிகள்தான். தம  ேபாட்  
அரசியலாளர்கைளத் ேராகிகள் என்  இைளஞர்க க்கு 
இனம்காட் , ப ெகாைலக் கலாசாரம் என்ற 
ேபார்க்குற்றங்கைள ண் விட்டவர்கள் இன்  
ேபார்க்குற்றங்கள் குறித் ம் மனித உாிைம மீறல்கள் குறித் ம் 
எந்த கத்ேதா  ேபசுகின்றார்கள்? என்  ேகட்கின்ேறன். 
தாேம ெதாடக்கிைவத்த அரசியல் ப ெகாைலகள் என்ற 

த்தக் குற்றங்க க்கு “வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்த 
கைதேபால” அவர்களில் பலேர அ த்த த் ப் ப யாகிப் 
ேபானைத ஒ  ன்பியல் வரலாறாகேவ நான் 
பார்க்கின்ேறன். 

இன்  இவர்கள் எம  மக்களின் அழி கள் குறித் ப் 
ேபசுகிறார்கள். இவர்கள் ெவளிநா க க்குத் தம  
கு ம்பங்கைளப் பார்க்கச் ெசல்கின்றேபா ம் நிதி திரட்டச் 
ெசல் கின்றேபா ம் லம்ெபயர் மக்கள் ேகட்ட 
ேகள்விக க்கு என்ன பதில் ெகா த்தார்கள் என்பைதச் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். உலக வரலாற்றில் உாிைமப் 
ேபாராட்டங்கள் பல ம் ெவற்றியைடந்தி ந்தேபா ம் எம  
ேபாராட்டம் மட் ம் ஏன் இன்ன ம் ெவற்றியைடயவில்ைல 
என்  லம்ெபயர் தமிழ் மக்கள் ேகட்டேபா , “எம  மக்கள் 
அழிந்த  ேபாதா , இன் ம் எந்தள க்கு அழி கைள எம  
மக்கள் சந்திக்கிறார்கேளா, அந்தள க்கு விைரவாக எமக்கு 
வி தைல கிைடக்கும்” என்  கூறியவர்கேள இவர்கள்! 
இதற்குப் லம்ெபயர்ந்  வா ம் தமிழ் மக்கேள சாட்சி! தம  
கு ம்பத்தவர்கைள ெவளிநா களில் பா காப்பாக 
வாழைவத் க்ெகாண் , தம  கு ம்பம் தவிர்ந்த ஏைனய 
அப்பாவி மக்கள் அழிய ேவண் ம் என்  நிைனக்கும் 
இவர்கள், எந்த கத்ேதா  இன அழிப் க் குறித் ப் 
ேபசுகிறார்கள்? என்  ேகட்கிேறன். கூட்டைமப்பினர் 
மக்களின் அவலங்கைளப் பற்றிப் ேபசி அரசியல் இலாபம் 
ெபற் க்ெகாண்டார்கேள தவிர, அவலங்கைளப் 
ேபாக்குவதற்கு எைத ேம ெசய்யவில்ைல. ஆனால், 
நாங்கேளா அவலங்கைளப்பற்றிப் ேபசவில்ைல. அவலங்கைள 
நீக்கப் பா பட்  அவற்ைற நீக்கிேனாம். எங்காவ  ஒ  
பிரச்சிைன பற்றி எாிகின்ற  என்றால் அதன்மீ  சில கட்சித் 
தைலைமகள் எண்ெணய் ஊற்றி எாிய ைவத்தார்கள். அதற்கு 
மாறாக நாம் தண்ணீைர ஊற்றித் தணியைவத்  அதற்குத் 
தீர் காண ற்பட் க்கின்ேறாம்.  
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அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்யேவண் ம் என்  
ேவஷம்ேபாட்  ந ப்பவர்கள் ம றத்தில் ஜனநாயகத்தின் 
மீ  நம்பிக்ைகெகாண்  தமக்குச் சவாலாக உைழக்கும் 
அரசியல் தைலவர்கைள அரசியல் ைகதிகளாக்க ேவண் ம் 
என்  திைரமைறவில் திட்டமிட் ச் ெசயற்ப கின்றார்கள். 
அைத ெவளிப்பைடயாக ம் கூ கின்றார்கள். ெகௗரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  மக்க க்கு 
நடந்த அநீதிகள் மற் ம் ேபார்க் குற்றங்க க்கு நீதி 
விசாரைண ேதைவ! பாரபட்சமற்ற நீதி விசாரைண 
நடத்தப்பட்  அைனத் ப் ேபார்க்குற்றவாளிக ம் 
நீதியின் ன் நி த்தப்பட்  உண்ைம கண்டறியப்பட 
ேவண் ம்; மக்களின் பாதிப் க க்குப் பாிகாரம் காணப்பட 
ேவண் ம்; குற்றமிைழத்தவர்கள் யாராக இ ப்பி ம் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம்; இன நல் ணக்கம் வ ப்ப த்தப் 
பட ேவண் ம். 

அைதவிட ம் எந்த இலட்சியத் க்காக எம  மக்கள் 
இத்தைன இழப் கைள ம் ேபார்க் குற்றங்கைள ம் 
சந்தித்தார்கேளா, அந்த இலட்சியக் கன கள் ஈேடற 
ேவண் ம். எம  மக்களின் அரசியல் அபிலாைஷகைள 
ெவன்ெற க்கும் வழி ைறகைள ம் ெபாறி ைறகைள ம் 
பா காத் க்ெகாண்ேட ேபார்க் குற்றங்க க்கான நீதி 
விசாரைண நடத்தப்பட ேவண் ம். உள்ளக விசாரைணயா, 
சர்வேதச விசாரைணயா? அல்ல  கலப்  நீதிமன்ற 
விசாரைணயா? என்ற ேதைவயற்ற அரசியல் 
விவாதங்க க்குள் எம  மக்களின் அரசியல் உாிைமக்கான 
தீர்  ேநாக்கிய யற்சிகள் ழ்க க்கப்பட் விடக்கூடா  
என்பேதா , நீதி ேகாாி நிற்கும் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
சாியான விசாரைணெயான்றி டாக உாிய தீர்ைவ இந்த 
அரசாங்கம் வழங்க ேவண் ெமன் ம் நான் பிரதானமாக 
வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். 

13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ேம ம் வ ப்ப த்தி, அதற்கு 
ேமலதிக அதிகாரங்கைள வழங்கி, விேசட அதிகாரப் பகிர்ைவ 
ேநாக்கிய அரசியல் தீர்ைவ அைடவதற்கான ெபாறி ைறகள் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ்ம். அத் டன், சமகாலத்தில் அரசியல் 
யாப் ச் சீர்தி த்தம் ெகாண் வரப்பட் , சகல மக்க ம் 
சம ாிைம ெபற்  வாழ்வதற்கான விேசட அரசியலைமப்  

ைறைய உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைகக ம்  
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். எந்த வழி ைறயில் 

அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண்ப  சாத்தியேமா, 
அந்த வழி ைற ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 

“அ தா ம் பிள்ைளைய அவேள ெபறேவண் ம்” 
என்பார்கள். எனேவ, சர்வேதச ச கம் ஒ  ம த் விச்சியின் 

ைணயாகேவ இங்கு வரேவண் ம். அவ்வா தான் அவர்கள்  
வந்தி ப்பதாக நான் நம் கின்ேறன். ஏெனனில், எம  
மக்களின் வ கைள ம் வைதகைள ம் அழி கைள ம் 
அவலங்கைள ம்  அ த்தவர்கள் உணரப்ேபாவதில்ைல. 
அவ்வா  உணர்ந்தி ந்தால் எம  மக்கள் 
அழிந் ெகாண் க்கும்ேபா  அந்த அவலக்குரல் ேகட்  
அன்ேற சர்வேதச ச கம் இங்கு வந்  நின்றி க்கும். ஆனால், 
எம  மக்களின் அ குரல் ேகட்  யா ம் இங்கு வரவில்ைல. 
மாறாக, அவர்கள் வன்னியில் மக்கைளக் ைகவிட் ச் 
ெசன்றி ந்தார்கள் என்பைத ம் நாம் மறந் விடவில்ைல. 
அழி க க்குப் பின்னராவ  சர்வேதச ச கம் இன்  
வந்தி ப்பைத நாம் ஒ  ம த் விச்சிப் பணியாகேவ 
வரேவற்கின்ேறாம். ஆனா ம் சர்வேதச ச கத்தின் 
தீர்மானத்தில் எம  மக்க க்கான அரசியல் தீர்ைவ 
அைடவதற்கான உத்தரவாதங்கள் எைவ ம் இல்ைல என்பைத 
நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். உத்தரவாதம் 

இல்லாத உடன்பா கள் ஒன் க்கும் உதவா . ஆகேவ, எம  
தைலவிதிைய நாேம தீர்மானிக்க ேவண் ம் என்பைதேய நான் 
ெபாி ம்   நம் கின்ேறன்.  

இேதேவைள, சர்வேதச ச கம் சார்ந்த நா களின் 
இலங்ைகக்கான பிரதிநிதிகளிடம் நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். ேபார்க் குற்றங்கள் குறித்த 
தகவல்கைள அவர்கள் இங்கு ேசகாித்தேபா  சுயாதீனமான 

ைறயில் ெசயற்பட் க்க ேவண் ம். அதற்கு மாறாக 
சர்வேதச நாட் ப் பிரதிநிதிகள் இங்கு ேபார்க் குற்றங்கள் 
குறித்த தகவல்கைள ம் ஏைனய அவர்கள  அக்கைறக்குாிய 
தகவல்கைள ம் ேசகாித்தேபா  சுயாதீன ெசயற்பாடற்ற 
உள் ர் ‘ஏெஜன் ’கைள அதற்குப் பயன்ப த்தியைத நாம் 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஏெனனில், சர்வேதச நா களின் 
உள் ர் தரகங்களினேதா சர்வேதச நி வனங்களினேதா 
‘ஏெஜன் ’களாக இங்கு ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பவர்களில் 
பலர், எம்ேமா  அரசியல் ரண்பா கைளக் ெகாண் க்கும் 
சக தமிழ்க் கட்சிகேளா  ெதாடர் பட்டவர்களாகேவ 
இ க்கிறார்கள். அத் டன், ரண்பாடான ம் உண்ைமக்குப் 

றம்பான மான தகவல்கைள வழங்குவைத ஒ  
ெதாழிலாகேவ அவர்கள் ெசய்  வ கின்றார்கள். 
இ வைர ம் இவ்வாறான ெபாய்யான ‘ஏெஜன் ’களால் 
வழங்கப்பட்டதாக ம் இங்கி ந்  ெவளிநா க க்குக் 
ெகா க்கப்பட்டதாக ம் ெவளியாகி ள்ள எம்ைமப் பற்றிய 
தகவல்க ம் அறிக்ைகக ம், உண்ைமக்கு மாறானதாக ம் 
சம்பந்தப்பட்ட தரப் கேளா  ெதளி ப த்தப்படாததாக ேம 
இ ந் ள்ளன. குறிப்பாக, எம்மீதான அரசியல் 
காழ்ப் ணர்ச்சியி ம் ெவளிநாட்  நாணயங்களில் பணம் 
ெப ம் பிைழப் க்காக ம் திட்டமிட்  அவ கைளேய 
சர்வேதச நாட் ப் பிரதிநிதிக க்கு இங்குள்ள உள் ர் 
‘ஏெஜன் ’கள் வழங்கி வந்தி க்கின்றன. ஆகேவ, சர்வேதச 
நா களில் இலங்ைகக்கான பிரதிநிதிகள் ேபார்க்குற்றங்கள் 
மட் மல்லா  அவர்களின் அக்கைறக்குாிய விடயங்களின் 
தகவல்கைளத் திரட் ம்ேபா  பாதிக்கப்பட்ட எம  
மக்களிட ம் மக்கேளா  ேசர்ந்  அவலங்கைள ம் 

யரங்கைள ம் சுமந்தவர்களிட ேம ெபற் க்ெகாண் க்க 
ேவண் ம். மக்கேளா  ெதாடர் பட் க்காதவர்களிட ம் 
வ மானம் க தி ம் சுயாதீனமாக மற் ம் பணத் க்காகத் 
தகவல் காவிகளாக இ ப்ேபாாிடமி ந் ம் தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வ  சாியான அ கு ைறயாக இ க்கா  
என்பைத ம் இந்த சைபயி டாகக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ஊர் பார்த்த உண்ைமகள் உறங்காமல் கிடக்கின்றன. 
உண்ைமகைளக் கண்டறிய சர்வேதச நா கள் வி ம்பினால், 
அைத எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற எம  
ஆேலாசைனையப் பாிசீ க்கலாம். ேம ம், உள் ாிேல 
நடத்தப்பட்ட பல்ேவ  விசாரைணகளி ம் எம்ைமச் 
சுட் க்காட்  ெவளியாகி ள்ள பல குறிப் ைரகைளயிட் ம் 
நாங்கள் கவைலயைடந்தி க்கின்ேறாம். உதாரணமாக, 
கற்றறிந்த பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க 
ஆைணக்கு வினாின் எம்மீதான பதிவில், என்னிடம் ேகட்காத 
ேகள்விகைளக் ேகட்டதாக ம் நான் ெசால்லாத பதில்கைளச் 
ெசான்னதாக ம் குறிப்பிட் த் தவறாக அறிக்ைக 
ெவளியிடப்பட் ள்ள . அவற்ைற நாங்கள் இந்தச் சைபயில் 
ஏற்ெகனேவ சுட் க்காட் யி க்கின்ேறாம்; அைதச் சட்ட 
ாீதியாக எதிர்ெகாள்ள ம்  ஆயத்தமாகவி க்கின்ேறாம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. member, your time is over. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்தத் தவறான  உள்ேநாக்கம் ெகாண்டதாக ம் 

உண்ைமகைளத் திைசதி ப் வதாக ம் அைமந் ள்ள  
என்பைத இங்ேக சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். நன்றி. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 1.32] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී 

ෙම් වැදගත් විවාදෙය් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පසු ගිය කාලෙය් වැෙල් වැල් නැතිව හිටපු, ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
නන්නත්තාර ෙවලා හිටපු සමහර ෙබොරු ෙද්ශෙපේමීන්ට, ෙබොරු 
ෙද්ශහිෛතෂීන්ට, පචායුධකාරයන්ට, ජිනිවා වාර්තාෙව් එල්ලිලා 
හරි යන්තම් ෙගොඩ එන්න පුළුවන් කමයක් ඇති ෙවයි කියලා ඔවුන් 
හිතුවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙගත්, අගාමාත්යතුමාෙගත්, විෙද්ශ ඇමතිතුමා සහ 
අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජෙය්ත් රාජ්ය 
තාන්තික පරිණතභාවය නිසා ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර 
අෙප් එකඟත්වය ලබා ෙගන සියලුම ෙද් සිදු කළ යුතුය කියන 
වගන්තිය ඇතුළත් අපට වාසිදායක වාර්තාවක් හැටියටයි ෙම් 
වාර්තාව එළියට ආෙව්. දැන් ජිනීවාවල එල්ලිලා ෙබොරු බිල්ෙලක් 
මවා පාලා තමන්ට ෙම් දවස්වල එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනා වහ 
ගන්න, ජිනීවාවලින් ෙගොඩ එන්න දත කට මැදෙගන බලාෙගන 
හිටපු ඒ අතෙළොස්සක් වූ පිරිස යළිත් වතාවක් නන්නත්තාර ෙවන 
හැටි තමයි ෙම් විවාදය ඊෙය්ත්, අදත් පැවැත්ෙවන ෙකොට අපිට 
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් පුරුදු සුපුරුදු ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද 
බාමින්, නන් ෙදොඩවන තත්ත්වයට පත්වීම ගැන අපි වගකිව යුතු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් 
ධුර කාලය තවත් අවුරුදු ෙදකක් තිෙබද්දී ජනාධිපතිවරණයකට 
යනෙකොට සමහරු එක එක ෙද්වල් කිව්වා. සමහරු කිව්වා, ෙම්ක 
ඉල්ලාෙගන කෑමක් කියලා. තවත් සමහරු කිව්වා, ගාල්ෙල් 
රාජකීය ෙජ්යෝතිෂෙව්දියාෙග් කාල සටහනට අනුව ලැබිච්ච 
උපෙද්ශයක් නිසා ෙවන්න ඇති අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
ජනාධිපතිවරණයකට යන්ෙන් කියලා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා නම් කියා කෙළේ ඒ එකකටවත් ෙනොෙවයි, 
ජිනීවා කාල සටහනට අනුවයි කියලායි මම නම් හිතන්ෙන්. එතුමා 
ජිනීවා ගැන අංජනමක් බලලා තමයි ෙම් තීරණය ගත්ෙත් කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. එතුමා විසින් ජාත්යන්තරයට දීපු ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු පාරාවළල්ලක් ෙවලා එතුමා පිටුපසින් පැමිෙණමින් 
තිෙබන බව අපි හැෙමෝටම වඩා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දැනුණා. 
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 2014 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් වුණු ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාෙව් හරය අපටත් වඩා ෙහොඳට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙත්ෙරන්න ඇති. එදා එම ෙයෝජනාවට අනුව නම්, ශී ලංකා රජෙය් 

අනුගහය ඇතිව ෙහෝ නැතිව ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට, 
නැත්නම් ෙසොයා බැලීමකට ඉඩ කඩ ලැබිලායි තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ඔවුන් සූදානම් කරපු 
ෙයෝජනාව තනිකරම අෙප් ර ට සිර කරන, ෙකොටු කරන 
ෙයෝජනාවක් කියන එක අපි සියලු ෙදනාම දන්නා කාරණයක්. 
ෙද්ශීය ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනා පෙයෝජනයට අර ගත්ත හැටි තමයි අපි ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාෙව් දිගටම දැක්ෙක්. එදා එතුමා පැහැදිලිවම දැනෙගන 
ඉන්න ඇති රටක් වශෙයන් අපි ෙතොණ්ඩුවකට හිර ෙවමින් පවතින 
බව.  එතුමා ෙම්ක ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් උපරිම පෙයෝජනයට 
ගත්තා. පපුවට ගහ ගත්තා. ෙපොෙළොවට වැඳෙගන විවිධ රංගනවල 
ෙයෙදමින් එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ''ඔන්න මම යුද්ධය නතර 
කළා; ඔන්න මම යුද්ධ කළා; දැන් ඒක අපි දිනුවා; ජනතාව 
ෙවනුෙවන් තමයි මම යුද්ධ කෙළේ; දැන් මාව හිර කරන්න 
හදනවා; විදුලි පුටුවට නග්ගන්න හදනවා'' කිය කියා තමයි එතුමා 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් එය පෙයෝජන ගත්ෙත්. ඒක කිය කියා 
එතුමා පළාත් සභා දිනවලා ෙදන්න කියලා කෑලි කෑලි පළාත් සභා 
මැතිවරණ තිබ්බා. ඒක කිය කියා එතුමා ජනාධිපතිවරණය 
දිනන්නත් උත්සාහ කළා. ඊට අමතරව රටක් හැටියට 
ජාත්යන්තරයට ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා, ඒ දීපු ෙපොෙරොන්දු කඩ 
කළා. ඒවාට උත්තර ෙහොයන්න බැලුෙව් ඡන්ද තියලා. ඒ ඡන්ද 
පතිඵලය ජිනීවාවලට ෙපන්වන්ත තමයි එතුමා උත්සාහ කෙළේ. 
ඒක ෙවනත් රටවල පවා අනුගමනය කරපු අසාර්ථක කමෙව්දයක් 
බව අපට ජාත්යන්තරෙයනුත් උදාහරණ ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට බුදුන් වැඩිය 
ෙද්ශයක්; දළදා හාමුදුරුෙවෝ වැඩ ඉන්න ෙද්ශයක්; ශී මහා 
ෙබෝධීන්වහන්ෙසේ වැඩ ඉන්න ෙද්ශයක්. ෙම්ක ඒ තරම්ම 
අවාසනාවන්ත රටක් කියලා මම නම් දකින්ෙන් නැහැ. ජනවාරි 
08ෙවනි දා  හිටපු පාලනය යළි හිස එෙසව්වා නම්  මීට වඩා හාත් 
පසින්ම ෙවනස් භයානක ෙයෝජනාවක් තමයි ඉදිරිපත් වන්නට 
තිබුෙණ් කියන කාරණය අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙලොකූ ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වයක් මවාෙගන ෙමොන පැත්තකට ෙහෝ ෙම්ක 
කරකවන්නට හැදූ උදවිය වුණත්, -ෙම් ගරු සභාෙව්- හිතට 
එකඟව දන්නවා, ජනවාරි 08ෙවනි දා ඒ පාලනය ෙවනස් වුෙණ් 
නැත්නම් මීට වඩා හාත් පසින්ම  ෙවනස් ෙයෝජනාවලියක් තමයි 
අෙප් රටට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම වුණා නම් යුද 
අපරාධ ෙචෝදනා, ජාත්යන්තර අධිකරණය ඉලක්ක කර ගත් 
පරීක්ෂණයක් වාෙග්ම යුද අපරාධ සම්බන්ධ චූදිතයන් නම් කිරීම 
පවා සිදු වන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත් රෙට් වාසනාවට ෙම් රටට 
ෛමතී පාලනයක් උදා වුණා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමායි බලයට 
ආවා. අලුත් රජයක් රට බාර ගත්තා. රට තුළ යහ පාලනයක් 
කියාත්මක ෙවන බව රට තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු 
ෙලෝකයටම පැහැදිලිව දකින්නට ලැබුණා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරලා, කියාත්මක ෙවන්න පටන් 
ගත්තා. ජාතික සමඟි සන්ධානයකට මුල පිරුණා. මානව 
හිමිකම්වලට ගරු කරන රජයක් බවට  පත් වුණා. පජාතන්තවාදී 
ආයතන ශක්තිමත් ෙවන්නට පටන් ගත්තා. ඒ සියල්ල ගැන 
විෙශේෂ පැසසුමකට පවා ලක් ෙවලා තිෙබන බව අපි ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනාෙව් -වාර්තාෙව්- පැහැදිලිව දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් 
ෙවනස වුණු නිසා තමයි, දුම්මල වරමක් අරන් ෙග්න්න හදපු 
ෙයෝජනාවක්  අද අපිට ෙම් තත්ත්වයට සැර බාල කරලා, රටට 
හිතවත් විධියට ෙගන්වා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමායි, අධිකරණ ඇමතිතුමායි ඇතුළු පිරිස එක්ෙවලා රටට 
හිතැති විධියට ෙමය ෙවනස් කර ගැනීම රටක් හැටියට ලබපු 
සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් හැටියට අපි දකින්න ඕනෑ.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන අෙප් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් උදවිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය් දී  කියපු ෙද්වල් ජනතාව පතික්ෙෂේප කළා. එම නිසා 
දැනුත් අසත්ය පකාශ කර රට ගිනි තියන්න ලැහැස්ති ෙවන හැටි 
අපට තැනින් තැනින් දකින්නට ලැෙබනවා. 1950 ගණන්වල 
බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරම්භ කළා. 
එහි නායකත්වයට ජාත්යන්තරය පිළිගත්ත නායකෙයක් පත් 
ෙවලා අද රට පාලනය කරනවා. බහුතරයක් ෙදනා එතුමාත් සමඟ 
ෙමම වැඩ පිළිෙවළට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, තවමත් එක 
ෙකොටසක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙම් තත්ත්වය වටහා ගන්ෙන් 
නැතිව රට ගිනි තැබීෙම් සටෙන් නිරත ෙවලා සිටිනවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇතැම් උදවිය පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
මම කනගාටු ෙවනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙයන් ඉල්ලලා, 
තම  දිස්තික්කෙයන්  එක මන්තීකමක්වත් ලබා ගන්නට බැරි වුණු 
උදවිය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලබා ගත් ඡන්දවලින්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට රිංගා ගත්තා විතරක් ෙනොව  ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලිය හරහා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පබලයින් තණ 
බිස්ෙසේ වාඩිෙවන තත්ත්වයට පත් කර; අර අතෙළොස්සක් පමණ වූ 
පිරිස ෙව්දිකාෙව් තියා ෙගන ඔවුන්ෙග් ෙද්ශනා අහන 
තත්ත්වයකට අද පත් කර තිෙබනවා. අර උදවියෙග් ෙද්ශනාවලට 
සවන් ෙදමින් අෙප් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මන්තීතුමා 
තණ බිස්ෙසේ බිම වාඩි ෙවලා සිටිනවා. ඒ මට්ටමට පත් වීම ගැන 
අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒ අය දක්ෂ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙයෝජනාවලිෙයන් ජනතාව අන්දවන්න බැරි වුණත් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය අතට අරෙගන ෙලොක්ෙකෝ ටික බිම වාඩි කරවා 
තමන්ෙග් ෙද්ශනාවලට සවන් ෙදන මට්ටමකට පත් කරන්න. එක 
අතකින් මම ඒ ගැන පුදුම වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ෙද්වල් ද ඔය කියන්ෙන්? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙයෝජනාව ගැන තමයි ෙම් කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] ෙම් 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ජිනීවා සාකච්ඡාෙවහි සත්ය වාර්තාව 
හංගලා කියා තමයි ෙම් කියන්ෙන්. බිම වාඩි ෙවලා අහෙගන 
ඉන්ෙන් ඒෙගොල්ලන්ෙග් බණ ටික. ඉතින්  මම ඒ ගැන කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම්වා ගැන එදා කියපු අය අද කියන හැටි දැක්කාම 
පරස්පර විෙරෝධී පකාශ හැටියට අප දකිනවා. එදා ජිනීවා නුවර 
හිටපු ශී ලංකා තානාපතිවරයා වන දයාන් ජයතිලක මහත්මයා ඒ 
යුගෙය් පත්තරවලට කළ පකාශයන් මා ළඟ තිෙබනවා.  එතුමා 
තමයි එදා කිව්ෙව්, "ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් විෙද්ශ 
අමාත්යාංශය පාලනය කරනු ලබන ෙලෝකෙය්  එකම රට ශී 
ලංකාව" කියා. එතුමා කළ පකාශ මා ළඟ තිෙබන ෙමම 
පත්තරවල සඳහන් ෙවනවා.  ෙමම පරණගම වාර්තාව, උදලාගම 
වාර්තාව වැනි වාර්තා අවුරුදු ගණන් එළියට දා ගන්න බැරිව හිටි 
ඒවා දැන් එළියට ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජාත්යන්තර 
පඥප්තීන්වලින් බැඳිලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් 
සුරැකීම සම්බන්ධෙයන් අපි වුණු ෙපොෙරොන්දු ජාත්යන්තරය හමුෙව් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක් තමයි කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙයන් ඡන්දය ඉල්ලූ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා 
එදා ජිනීවා නුවරට ගිහින් ෙමොකක් ද කිව්ෙව්? එතුමා කිව්වා, 
"එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව-අෙප් ආණ්ඩුව- මානව හිමිකම් 
කඩ කරනවා, ඒ ආණ්ඩුවට ආධාර ෙදන්න එපා" කියා. එෙහමත් 
නැතිනම් ආධාර ෙදන ෙකොට මානව හිමිකම් පශ්නය 
ෙකොන්ෙද්සියක් විධියට ෙගන එන්න කියා කිව්ෙවත් හිටපු 

ජනාධිපතිතුමායි කියන එක ඔබතුමන්ලා අපි ෙහොඳට අහලා 
තිෙබනවා. 

එදා ඒ කථාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙබොෙහොම උජාරුවට 
එතුමා කිව්වා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙවත් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා ළඟ එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටපතක් තිෙබනවා. 
1990 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 25 ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“මම කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව මානව අයිතිය නැති කරන්න යනවා නම්, 
ජිනීවාවලට ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් ඕනෑ තැනකට එෙහම නැත්නම් 
නරකාදියට ෙහෝ ෙගොස් ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කියාකරන බව. ඒ 
අයිතීන් ලබා ගැනීම සඳහා කියන්න තිෙබන ඕනෑම තැනකට යන්න අපි 
සූදානම්ය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ"  

එෙහම තමයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එදා 
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් දී පකාශ කෙළේ.  ගුරුතුමා ෙපන්වපු 
පාෙර් තමයි එතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් උතුෙර් ජනතාව සහ 
ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාෙව් අය ජිනීවා ගිහින් ඔවුන්ෙග් දුක කිව්ෙව්. ඒ 
නිසා මම කියන්න කැමැතියි, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
බංෙකොෙළොත්භාවය වසා ගැනීම සඳහා අද ෙබොරු බිල්ෙලක් මවා 
පාලා එක එක වචන පාවිච්චි කරන බව. සමහර ෙවලාවට 
ෙදමුහුන් passport තිෙබන අය ෙදමුහුන් වචනය අල්ලාෙගන දැන් 
රට පුරා ගිනි තියන්න හදනවා. අපි රජයක් හැටියට ඉතාම 
පැහැදිලිව කියනවා, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් රජෙය් අවශ්යතාව මත තමයි සියලු කටයුතු 
සිදුවිය යුත්ෙත් කියා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඒ 
ගැන පැහැදිලි කළා. 

පරීක්ෂණවලට ජාත්යන්තර සහෙයෝගය ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. තාක්ෂණික සහෙයෝගය ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම්ක අද ඊෙය් සිදු වුණු එකක් ෙනොෙවයි. 
බලන්න, ෙකොබ්බෑකඩුව මහතා ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් ඒවාෙය් 
සහාය ලබාගත් හැටි. බලන්න, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා 
ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් Scotland Yard එක ෙගනැවිත් 
ජාත්යන්තර සහෙයෝගය ලබාගත් හැටි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘවරයා වන දිවංගත 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනය 
ෙවලාෙව්ත් ජාත්යන්තර සහෙයෝගය අරගන්නට කියා කළ හැටි 
අපි ෙහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා එල්ෙලන්න වැලක් නැතුව සිටින අය 
ෙබොරු බිල්ෙලක් මවාපාලා දැන් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න 
උත්සාහ කළාට ජනතාව  රැවෙටන්ෙන් නැහැ කියන එක අපි 
පැහැදිලිව පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. 

අද කථිකෙයෝ රාශියක් කථා කරන්න සිටියදී මටත් වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ඉදිරියට කථා කරන්න සිටින මන්තීවරුන්ට කථා 
කරන්න ටිකක් වැඩිපුර කාලය අවශ්ය නිසා මෙග් කාලය මා මීට 
වැඩිය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාවලිය 
අෙප් රටට හිතකර එකක්. රජයක් හැටියට අපි ෙම්ක කිසි 
ෙලසකින්වත් ජාත්යන්තරයට අවශ්ය විධියට කළමනාකරණය 
කරන්න කියා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජයට අවශ්ය විධියට තමයි 
අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. අපි සියලු ෙද්වල් කරන්ෙන් 
ෙද්ශීය අධිකරණ කියා මාර්ගවලින් කියන එක වග කීමක් ඇතුව  
රටට පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මා අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අදහස් දක්වන්නට 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් අවසානයට කියපු 
වාක්ය අෙප් හිතට පවන් සලන තරම් වුවත්, අවාසනාවකට 
ඔබතුමා ෙග් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු ෙල්කම් ගිහින් අත්සන් කළ 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ෙඡ්ද 1:4:6 කියවලා ඒ අනුව ඔබතුමාෙග් ඔය 
වාක්ය නැවත ගලපාගන්න කියා මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
ඕනෑ. 

ෙදවැනි කාරණය තමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාවට වඩා 
හුඟක් ෙවනස් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් කථාව. 
අපි ඒ කථාව අගය කරනවා. ඒක අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙපරටු කරෙගන කළ කථාවක්. ඒ වාෙග්ම මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්ෙග්  වාර්තාව අපට ෙනොපිළිගත හැකි බව පකාශ 
කරමින් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කළ කථාව අපි අගය 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ වාර්තාව බැඳලා 
තිෙබනවා. ෙයෝජනාව  ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, වාර්තාව නැහැ. 
එතෙකොට ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා කරපු කථාව ඉතාමත්ම වටිනවා. අපත් කියමින් සිටි 
කථාව තමයි එතුමාෙගනුත් කියැවුෙණ්. නමුත් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට එවැනි පකාශයක් කරන්න බැරි වුණා. 
ඒ නිසා ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත්, 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත්, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්ත් අපට පැහැදිලි ෙවනසක් 
ෙපෙනනවා. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමායි, රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමායි උත්සාහ කෙළේ ෙම් ෙයෝජනාවට බැඳුණු 
වාර්තාව තුළ අෙප් ෙද්ශීය අයිතිය ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා කියා 
කියන්නයි. නමුත් ෙම් වාර්තාව කියවා බැලුවාම ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙසයිද් අල් හුෙසේන් 
කුමාරයා අෙප් ව්යවස්ථාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ කුමාරයා අෙප් 
ව්යවස්ථාව කියවලා නැහැ. ඒ නිසා අපට පළමුෙවන්ම කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, අපට මත ෙදකක් ෙපෙනන්න තිෙබන බවයි. නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා දක්වපු අදහස් ඔස්ෙසේ ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් නම් අපි සතුටුයි. 

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ, පරණගම ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාව ගැන විකෘති කිරීම්  2ක් තිබුණ බව. එකක් BBC 
සන්ෙද්ශෙය්, අෙනක රාජිත ෙසේනාරත්න මහතාෙග් පකාශෙය්. 
ෙම් විකෘති කිරීම් ෙදකම පරණගම මහතා විසින්ම නිවැරදි කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ඊට එහා පිළිතුරු ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

අෙනක, රාජිත ඇමතිතුමා කිව්ව හැටියට පරණගම වාර්තාව, 
ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාවට වඩා බරපතළ වාර්තාවක්. එෙහම නම්, 
ඒක ඇත්ත නම්, අෙප්ම වාර්තාව දාලා ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව 
අකුළවන්න තිබුණා ෙන්. ඔය කියන කථාව ඇත්ත නම්, අෙප් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියන්න උත්සාහ කළ කථාව 
ඇත්ත නම්, ඒ වාර්තාව අෙප් වාර්තාව හැටියට භාර ගන්න තිබුණා 
ෙන්. ඒ වාර්තාව, අෙප් රෙට් සම්මත වුණු, අෙප් රෙට් මිනිසුන් හමු 
ෙවලා, තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා, සාක්ෂි විමසලා හදන ලද 
වාර්තාවක්. අර ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව වාෙග් කාටවත් එළි 
ෙනොකරන සාක්ෂිකාරයන් ඉන්න වාර්තාවක් ෙනොෙවයි එය. ඒ 
වාර්තාව පදනම් කරෙගන අපට කටයුතු කරන්න තිබුණා. ඒ 
කාරණා ටික කියලා මම දැන් කැමැතියි, තවත් කාරණාවකට 
යන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා 
කරද්දී ඇත්තටම මට මතක් වන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයායි. එතුමා හැඳින්වුණ් "යැංකි ඩිකී" හැටියටයි. ෙමොකද, 
එතුමා ඇෙමරිකානු ගැත්ෙතක්. ඒ කාලෙය් එතුමා ඇෙමරිකානු 
කඳවුරට තිබුණු ගැතිකම නිසා ගිහින් ඇති කර ගත් පටලැවිල්ල 
උඩ අෙප් ස්ෛවරීභාවයට තර්ජනයක් ආවා. කවුරුත් දන්නවා, 
අෙප් ගුවන් පථයට ඇතුළු ෙවලා ඉන්දියාව කියාත්මක වූ ආකාරය. 
එයට ෙහේතු වූෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා එදා ඇෙමරිකානු 
කඳවුරට ගැතිව ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළයි. ඒ නිසා තමයි එතුමා 
ෙබොෙහොම පසිද්ධව "යැංකි ඩිකී" නමින් හැඳින්වුෙණ්. දැන් අපට 
ඉන්නවා, "යැංකි විකී" ෙකෙනක්. ඒ, රනිල් විකමසිංහ. එයාත් 
ගිහිල්ලා අෙප් ස්ෛවරීභාවය, ජනතා පරමාධිපත්යය හිලවු කර දී 
තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු කඳවුර සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
තිෙබන්නා වූ ගැතිබවට. ඒ නිසා යැංකි ඩිකීෙග් සිට යැංකි විකී 
දක්වා ආ ෙම් ගමෙන් ඒ ෙදෙදනාම සලකුණු කරනවා, ඉතිහාසෙය් 
අවස්ථා ෙදකක්. ඒ අවස්ථා ෙදකම ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත්ය 
උල්ලංඝනය කරන ලද අවස්ථා ෙදකක්; ජනතා පරමාධිපත්ය අහිමි 
කර ගත් අවස්ථා ෙදකක්. ඒ නිසා ෙම් ෙදෙදනා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ඥාතිත්වයට අමතරව ෙද්ශපාලන වශෙයනුත් මනාව ගැළෙපනවා. 
ඒ නිසායි අප නිමල් සිරිපාල සිල්වා මැතිතුමාෙග් කථාව අගය 
කරන්ෙන්. අෙප් ෙද්ශීය ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳවත්, අෙප් 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳවත්, අෙප් ජනතා පරමාධිපත්යෙය් අයිතිය 
පිළිබඳවත් කිසියම්ම වූ ගනු ෙදනුවකට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ 
කියලා එතුමා කිව්ව කථාව අපට අගය කරන්න ෙවනවා. 
ඇත්තටම පරණගම වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි? පරණගම 
වාර්තාව අෙත් තිබුණා. එහි සර් ෙඩස්මන්ෙග් පිටු ගණනාවක් 
තිබුණා; ඊට අමතරව සර් ෙජෝන් ෙහෝම්ස්ෙග් පිටු 30ක විවරණයක් 
තිබුණා. ඇයි එය ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ? ඇෙමරිකානු බලපෑම 
නිසායි එය ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ. අන්න ඒ නිසායි අප කියන්ෙන්, 
ෙමය ලංකාව පිළිබඳව ජිනීවා නුවර සම්මත වූ අවමංගල 
ෙයෝජනාවයි කියලා. අපට වාසිදායක වූ, අෙප් හමුදාෙව් 
නිෙදොස්භාවය ෙපන්වන, අෙප් ආණ්ඩුෙව් නිෙදොස්භාවය ෙපන්වන, 
ඉතා විශිෂ්ට වූ පවීණයන්ෙග් සටහන් විවරණ ඇතුළත් ඒ වාර්තාව 
යටපත් කෙළේ, ඇෙමරිකාෙව් බලපෑම මත දැනුවත්වම, 
වුවමනාෙවන්, ඇෙමරිකානු ගැතිභාවය උඩ, ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාවට ඒ ෙකොමසාරිස්ෙග් වාර්තාව අමුණලා එය ජිනීවා 
නුවර සම්මත කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම ෙයොමු ෙවනවා 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කථාවට සහ අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධිකරණය විශ්වාස 

නැති ලු. අපට නම් අෙප් අධිකරණය විශ්වාසයි. අධිකරණෙය් 
නරක දත් තිෙබනවා. ඒවා ගළවන්න ඕනෑ. අධිකරණෙය් සමස්ත 
විශ්වසනීයත්වය නැත්නම් ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම ෙනොකරනවා නම්, ආණ්ඩුව ඒ ෙවනුෙවන් පියවරක් ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව කියන ඒ කථාෙව් ෙත්රුම? අධිකරණය 
ගැන විශ්වාසයක් නැතිව ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි කියනවාද, ෙම් 
රෙට් අධිකරණයට ජනතා පරමාධිපත්ය තිෙබනවා කියලා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා මම ෙයොදා ගන්ෙන්, ලංකාෙව් 
පාලනයට විරුද්ධව, අපම අපට විරුද්ධව අෙප්ම ෙගෝලයට ෙබෝල 
ගහලා ෙම් සම්මත කරපු ෙයෝජනාව හා සම්බන්ධ වාර්තාෙව් 
නිගමනයි. 

ඊළඟට, අද ලංකාෙව් පාලනය ෙගන යන පිළිෙවළට විකල්පව 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි, මානව හිමිකම් ෙකොමිසමයි පාලන 
කමයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් විකල්ප පාලන 
කියාදාමයක්. අෙප් රට පිළිබඳව අපට විරුද්ධව නිගමන සමූහයක් 
තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ඒවා 
කියන්න මට කාල ෙව්ලාව නැහැ. අන්තිමට ලංකාෙව් පාලනය 
තුළ පවතින රාජ්ය අධිකරණ පද්ධතියට පිටින් තවත් අධිකරණමය 
කියාදාමයක් ෙයෝජනා කරනවා. දැන් අෙප් රට ෙම් ෙයෝජනා 
පිළිෙගන අත්සන් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් රෙට් ජනතා 
පරමාධිපත්යය අප විසින්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් තමයි ෙම් 
 ෙයෝජනා තුළින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් යම් 
ෙකොටසක ජනතාවෙග් ෙහෝ පරමාධිපත්යය ශී ලංකා ජනරජෙය් 
ජනතාවට අහිමි කිරීමට කුමන්තණය කිරීම අවුරුදු 20ක සිර 
දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මා දකින හැටියට, ෙම් ෙයෝජනාව හා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට එයට අත්සන් තැබූ අෙප් රෙට් 
නිෙයෝජිතයන්, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා එකතු වුණු ඇෙමරිකානු 
රාජ්යය ෙම් කර තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත්යය 
ජනතාවට අහිමි කිරීම සඳහා පියවර කිහිපයක් ගැනීමයි. එම නිසා 
ෙමය රාජ්ය විෙරෝධී අපරාධයක් හැටියට අපට ෙපන්වන්න 
පුළුවන්.  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙම් 
ෙයෝජනාවට අත්සන් තැබුෙව් ෙමොකද? එයට ෙහේතුවක් කිව්වා. ෙම් 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව පමාණවත් ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා ගන්න බැරි 
ෙවයි කියා හිතන නිසා ෙවන්න ඇතියි කියලා කිව්වා. එෙහම නම් 
අපට අෙප්ම  ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න තිබුණා ෙන්. අහවල් 
එෙහකටද ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවට අත්සන් කෙළේ? අපට 
ඇෙමරිකාවට කියන්න තිබුණා, ඒ ෙයෝජනාව නවත්වා ගන්න 
කියා. ඒ කර තිබුණු ෙයෝජනාවන් සඳහන් කරමින් ලංකාව හැටියට 
අපටම ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න තිබුණා. එෙහම කළා නම් අෙප් 
ස්ෛවරීභාවය, ජනතා පරමාධිපත්යය ආරක්ෂා ෙවනවා. එෙහම 
කළා නම් ෙම් ෙකොමසාරිස්ෙග් සාවද්ය වාර්තාව අෙප් ෙයෝජනාවට 
අමුණා ගන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් රාජ්ය විෙරෝධී කුමන්තණය 
අපි පරාජය කළ යුතු බව ඉතාමත් අවධාරණෙයන් කියමින්, 
ෙමයට හවුල් වූ සියලු ෙදනාම කරුණාකර ෙම්ෙකන් අයින් 
ෙවන්නට දැන් කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලමින්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත්, ෙම් රෙට් අධිකරණයත්, ෙම් රෙට් ජනතාවත්, 
මා හිතන හැටියට ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ෙයෝජනාව භාර ෙනොගනියි 
කියා විශ්වාස කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 1.59] 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් ඉතාම ෙකටි 

කාලයක් ෙහෝ එක අමාත්යාංශයක කටයුතු කර තිෙබනවා. මා පිය 
කරන ගරු මන්තීවරයකු විධියට ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාෙව්, නව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් පළමුවන කථාව 
පවත්වන්න ලැබීම සතුටට කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉතිරි ෙවලා සිටින තුන් ෙදනා අතරින් අප සමඟ දීර්ඝ 
කාලයක් එක කණ්ඩායමක කටයුතු කළ මෙග් මිත ගරු 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටීමත් මට සතුටට කාරණාවක්. මා හිතන හැටියට එය 
එතුමාටත් සතුටට කාරණාවක් ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් යුතුකමක් 
ඉටු කිරීමට මා ෙම් අවස්ථාව මා පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් 
පළමු හරිත මැතිවරණ ව්යාපාරය දියත් කිරීෙම්දී මෙග් මැතිවරණ 
ව්යාපාරය තුළ මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව කිසිදු පතිලාභයක් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව, පතිපත්තිමය කාරණා මත පදනම් 
ෙවලා ඒ හරිත මැතිවරණ ව්යාපාරයට සහාය ලබා ෙදමින්, 
ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවක් මා ෙවත ලබා දීලා මා 
ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසයට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු ෙදනා 
ෙවතම කෘතෙව්දිත්වය -එය වචනෙයන් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් 
තමයි පළ කරන්න ඕනෑ- පළ කරනවා. මා එදා ඉල්ලා සිටිෙය් 
ෙනොදිරන ෙද්ශපාලන අපදව්ය ෙවනුවට ෙනොදිරන ෙද්ශපාලන 
මතවාද දකුෙණ් සාරවත් ෙපොෙළොවට අරෙගන එන්න කියලායි. ඒ 
ඉල්ලීම ෙවනුෙවන් අඛණ්ඩව ඒ තැබූ විශ්වාසය මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය පුරාවටම සුරකින බව පකාශ කරන්නත් මා ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කරපු කීර්තිමත් මන්තීවරයකු වන ආනන්ද සංගරී මන්තීතුමාෙග් 
පුතයා, ගැරී ආනන්ද සංගරී මැතිතුමා ලිබරල් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් කැනඩාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු වට ෙත්රී පත් වුණු පළමු                       
ශී ලාංකීය සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයා බවට පත් වුණා. ඊෙය් 
කැනඩාෙව් මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කරපු එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය කුමක් වුණත්, එතුමා අප දිහා කුමන 
ආකාරයට බැලුවත් එතුමාට සුබ පතන්නට අපි ඒක බාධාවක් කර 
ගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මෙග් මාතෘකාවට පිවිෙසන්න ඉස්සරෙවලා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීෙම් කියා පිළිෙවත 
පිළිබඳව මූලාසනයට විෙරෝධය පළ කරන්නටත් මා තත්පර 
කිහිපයක් ෙවන් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් මාතෘකාවට පෙව්ශ 
ෙවන්ෙන් ජාතිවාදී දෘෂ්ටියකින්, එවැනි ෙකෝණයකින් ෙනොෙවයි. 
මා පෙව්ශ ෙවන්ෙන් ආෙව්ගෙයනුත් ෙනොෙවයි.  විෙශේෂෙයන්  
කරුණු 12ක් මත පදනම් ෙවලා, ෙම් සමස්ත කියාවලිය පිළිබඳව 
තිෙබන මෙග් ෙපෞද්ගලික එකඟතා ෙනොවන කාරණා මෙග් 
පක්ෂයට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  ලැබුණු ෙකටි ෙවලාව 
ඇතුළත ඒ කරුණු 12න් අඩු ගණෙන් කරුණු හතරක්වත් කියා 
ගන්න මට ෙවලාවක් හම්බ ෙවන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මා 
උත්සාහ කරනවා, අඩු ගණෙන් එයින් කරුණු තුනක්වත් ෙම් 
සභාව හරහා සමාජගත කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා 
ෙන්ද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මීට ෙපර ෙම් ගරු සභාෙව්  කථා කරපු අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා -එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ උපසභාපතිතුමා- ෙහොඳ පෙව්ශයක් ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන් නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
වාර්තාව තුළ තිබුණු සාවද්ය කරුණු කිහිපයක් සහ එකඟ වීමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැරි කාරණා රාශියක් මතු කළා.  මා ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. නමුත්, ඇෙමරිකානු ශී ලංකා ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාව 
මඟින් ඒ සමස්ත වාර්තාව ෙගෞරවෙයන් පිළිෙගන තිෙබන බව 
සඳහන් වූ පරිච්ෙඡ්දය අපට අමතක කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මෙග් කථාව  
කරුණු තුනකට පමණක් සීමා කරන බව  මා ඔබතුමාට කිව්වා. 
එයින් එක කාරණයක් තමයි, ෙම් මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී,  මීට ෙපර තිබුණු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලනය පිළිබඳ කිසියම් 
ෛවරයකින් කරුණු ඉදිරිපත් කළ බවක් සහ එහි සාවද්ය කරුණු 
තිෙබන බවක්,  ෙනොමඟ යැවීම් රාශියක් තිෙබන බවක් මට 
ෙපෞද්ගලිකවම දැනිලා තිෙබන එක.    

ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් පැහැදිලිවම 
කරුණු සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් දඬුවම් දීම කියන කාරණය 
පදනම් කරෙගනයි; වගවීම කියන කාරණය පදනම් කරෙගනයි.  
සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, වගවීමයි සංහිඳියාවයි 
කියන ෙද් එකට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කාරණා  ෙනොෙවයි. 
දකුණු අපිකානු උදාහරණය අපට ඉතාම පැහැදිලිව ඒ බව ඔප්පු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දඬුවම් දීම මත පදනම්ව ෙනොව,  සමාව 
දීම මත පදනම් ෙවලා තමයි ෙම් ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් ෙවන්නට 
තිබුෙණ්.  ඒ නිසා දඬුවම් දීම මත සංහිඳියාව ෙගොඩ නඟන්න බැහැ 
කියන විශ්වාසය තුළ, මා ෙදවනුව මෙග් විෙරෝධය ෙම් 
ෙයෝජනාවට පළ කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මානව ඉතිහාසෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පිහිටුවීෙමන් අනතුරුව, 
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙයෝජනා 
රාශියකට  විරුද්ධත්වය පකාශ කරපු රට. ඒ ෙයෝජනා ගත්ෙතොත්, 
ෙම් දක්වා සියයකට වැඩි ෙයෝජනාවලට ඔවුන්ෙග් එදිරිභාවය 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,  යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන්, 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ට තිෙබන 
වාර්තාව ෙලොව කිසිදු රටකට  නැති වාර්තාවක්. ඒ නිසා ඔවුන් සමඟ 
ඒකාබද්ධව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අෙප් රටට ෙනොගැළෙපන 
ෙදයක් කියන එකත් මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තුන්වැනි කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිව්වැනි කාරණය ෙමයයි. 
තස්තවාදයට, ෙබදුම්වාදයට එෙරහි යුද්ධය ජය ගැනීෙම්දී අෙප් 
රෙට් හමුදාව ෙලෝකයට පරමාදර්ශයක් ලබා දුන්නා. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයට ෙම් ෙමොෙහොත දක්වා කර ගන්න බැරි වුණු 
ෙද්ත් ඒකයි. එෙහම පරමාදර්ශී හමුදාවක්, අශීලාචාර, ෙගෝතික, 
වනචාරී හමුදාවක් ෙලස ෙබෞතීස්ම කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයක් 
විධියටත් මා ෙම් ෙයෝජනා හඳුනා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි කාරණාෙව්දී 
මම ඔබතුමාට කිව්වා, ෙම් වාර්තාව මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 
ගැන කිසියම් ෛවරී හැඟීමකින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක්, ඒ 
වාෙග්ම සත්ය කරුණු විකෘති කරපු, සාධාරණ ෙනොවන කාරණා 
මත පදනම් වුණු වාර්තාවක් කියලා. මම ෙකොෙහොමද ඒක 
කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා මම 
උදාහරණ ෙදක තුනක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
ෙයෝජනාවලියත්, වාර්තාවත් ෙදස බලන්න. ෙමහි ෙබොෙහෝ 
තැන්වල මෑතකාලීනව වුණු මැතිවරණ පතිසංස්කරණ ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් එක උදාහරණයක්.  I quote: 

“Welcoming the historic free and fair democratic elections in 
January and August  2015 and peaceful political transition in Sri 
Lanka” 

ෙම් වාර්තාවල කිසි තැනක ෙමන්න ෙම් වැදගත් කාරණා 
සඳහන් වී තිෙබනවා මා දැක්ෙක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ශත වර්ෂෙය් සිදු වුණු අසිරිමත් සිදුවීමක් තමයි, 
උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සහ නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම. අවුරුදු 30ට පසුවයි ඔවුන්ට 
පජාතන්තවාදී  අයිතිය ලැබුෙණ්. ෙම් වාර්තාෙව් එක තැනකවත් ඒ 
පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක්වත් කරන්න ෙහෝ ඒ ගනු ලැබූ උත්සාහය 
අගය කිරීමක්  කරන්නවත් වචනයක් ෙගොනු කර නැහැ. ඒක 
නිසායි මා කියන්ෙන් ෙම් වාර්තාව ලියා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි ෛවරී 
හැඟීමකින් කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
කියන ෙමන්න ෙම් කාරණය ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ෙම් සිද්ධීන් 
ෙවන ෙවනම සඳහන් කිරීෙම්දී ෙම් වාර්තාව පුරාම දකින්න 
තිෙබන ෙදයක් ෙම්ක.  රජෙය් හමුදාවලට ෙචෝදනා කරන්න ෙම් 
වාර්තාෙව් පිටු 7ක් ෙවන් කර තිෙබන විට, එල්ටීටීඊය 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් කර තිෙබන්ෙන් පිටු  2ක පමණයි. 
වධ දීම් - torture - ගැන පිටු 6කින් රජෙය් හමුදාවලට ෙචෝදනා 
කරන  ෙකොට, එල්ටීටීඊය   ෙවනුෙවන් පිටු භාගයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. SLMM - Sri Lanka Monitoring Mission - එක 
හමුදාවලට එෙරහි සිද්ධි 1,000ක් ගැන වාර්තා කරනවා. හැබැයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි අපි ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, 
එල්ටීටීඊයට එෙරහි සිද්ධි 3,000කට වැඩිය වාර්තා ෙවලා තිෙබන 
බව. නමුත්, ෙම් වාර්තාෙව් ඒ එක සිද්ධියක් ගැනවත් සඳහනක් 
නැහැ.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් රට තුළ බලාත්මක 
සංවිධානයක් ෙනොෙවයි. එල්ටීටීඊය ගැන සඳහන් කරන නාමික 
පකාශනෙය්ම -අප කියනවා ඒක eyewash එකක් කියා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය දමිළ ජනතාවෙග් එකම සහ නීත්යනුකූල නිෙයෝජිතයා 
-sole and legitimate representative- කියා පිළිගත්ෙත්ත් ටීඑන්ඒ 
සංවිධානයයි.  අවම වශෙයන් ඔවුන්ට ඒ බව  සඳහන් කරන්න 
යුතුකමක් තිබුණා. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් ෙකොතැනකවත් ඒ ගැන 
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසායි ෙම්ක පක්ෂගාහී වාර්තාවක් කියන 
එක මා දකින්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය ගැනත් මානව 
හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. I quote: 

"The Chief Justice, who was controversially impeached in January 
2013, was briefly reinstated before the senior-most judge on the 
bench was appointed as her successor." 

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අපට 
මත තිෙබනවා. හැබැයි, අඩු ගණෙන් ඊට පසුව සිටි 
අගවිනිසුරුවරයා -ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා- ඉවත් කිරීෙම් 
කමෙව්දය අශීලාචාර බවත් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කළා නම් එය 
වටිනවා. එතෙකොට ඒ වාර්තාව මධ්යස්ථයි -balanced - කියා අපට 
හිෙතනවා. මෙග් සෙහෝදරියත්  අධිකරණ ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිනවා.  
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියෙග් සිද්ධිය ෙව්ලාෙව් දී ඇය මට 
කිව්වා,  එතුමිය ඉවත් කිරීම වැරැදියි කියලා. හැබැයි ඒ සිද්ධිය 
ගැන ජාත්යන්තර වාර්තාවල සඳහන් කළා වාෙග්ම, ෙම් ලංකාෙව් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙගෝතික රටකවත් සිදු ෙනොවුණු විධියට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ භූමිෙය් කළු ෙකොඩි ඔසවා, ඊට පසුව සිටි 
අගවිනිශ්චයකාරවරයාව  එළවන්න කටයුතු කළ ආකාරය ගැනත් 
එම ජාත්යන්තර වාර්තාවල සඳහන්  කරන්න යුතුකමක් තිබුණා.  

ෙම් වාර්තාෙව් පැමිණිලි අතෙර් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද?  
මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් ෙමම වාර්තාෙව් පස්වන 
පිටුෙව් සඳහන් වන ආකාරයට  එක රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානයක් 
ඉදිරිපත් කළ කරුණු  මත පදනම් ෙවලා නිගමනවලට  ඇවිත් 
තිෙබනවා.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 
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“…Christian groups reported 126 incidents targeting Christians and 
religious sites,…”  

ෙම්වා අපි කවුරුවත් දන්ෙන් නැති ෙද්වල්. එක රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානයක් එෙසේ ෙයෝජනා කළා කියලා තමයි ෙම් වාර්තාෙව් 
කියන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව අපක්ෂපාතී ෙනොවන බව කියන්නයි මට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් තැනින් තැන පුංචි පුංචි 
කාරණා තිෙබනවා. Mass graves ගැන කියන ෙකොට, මාතෙල්  
සිද්ධියත් ෙම්කට සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ දරනවා. ඒ පිළිබඳව 
සිදු වුණු ෙද්වල් අපි කවුරුත් දන්නවා. මම ෙම් ගැන දිගින් දිගටම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. මා කියන්ෙන් ෙම් වාර්තාව අපක්ෂපාතී 
ෙනොවන බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත්ම කාරණාව වන්ෙන්, 
වග වීම හා සංහිඳියාවයි. වග වීම හා සංහිඳියාව එකට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එක අතකින් කම්මුලකට ගහන ගමන් අෙනක් 
අෙතන් වැළැඳ ගන්න කියලා කියනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක්ද? ෙම් කථිකයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පුන පුනා කථා කළා, 
අපිකාෙව්  සත්ය හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම - Truth and 
Reconciliation Commission එක -ගැන. ඒක පරමාදර්ශී  
උදාහරණයක්. ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ 
ෙඩස්මන්ඩ් ටුටූ කියන ෙනොෙබල් සාම ත්යාගයට හිමිකම් කියපු 
කීර්තිමත් අගරදගුරුතුෙමක්.  අපිකාව ඇතුළත දී ෙම් Truth and 
Reconciliation Commission එක කටයුතු කෙළේ සමාව දීෙම් 
අරමුණින්.  කිසිෙලසකවත්  දඬුවම් කිරීෙම් අරමුණක් තිබුෙණ් 
නැහැ. අෙප් රෙටත් යුද්ධයක දී උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ 
නැෙඟනහිර අතුරුදහන් වුණු, මියගිය තමන්ෙග් ඥාතීන් ඉන්නවා 
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න අයිතියක් ඕනෑම පුරවැසියකුට 
තිෙබන්නට ඕනෑ; නෑෙයකුට තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි ඒ අයිතියට 
ගරු කරන්නට ඕනෑ. අපි ඒ අයිතියට බලපෑම් කරන්නට  යන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් හරහා 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අය 
උත්සාහ ගන්ෙන් ෙමොකටද? සංහිඳියාව කියන්ෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින ෙබොෙහෝ ෙදනා කියන විධියට ආණ්ඩුව විසින් ෙදමළ 
ජනතාව දිනා ගැනීම ෙනොෙවයි. ඒක මැතිවරණයකට ෙහොඳයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට 

ෙවන් කළ කාලය අවසන්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ස්වල්ප ෙව්ලාවක් 

ලබා ෙදන්න. 

 හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්  අද කථා 
කරන්න පැමිෙණන්ෙන්  නැහැ.  අමුණුගම මැතිතුමා  ඒ බව 
සඳහන් කළා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
වැඩිපුර විනාඩි පහක කාලයක් ඔබතුමාට ලබා ෙදනවා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ඇසට 

ඇසක්, දතට  දතක්" කියන න්යායෙයන් ෙම් පශ්නය විසඳා 

ගන්නට බැහැ. ඒක ෙනොෙවයි පදනම ෙවන්නට ඕනෑ. මා 
ඔබතුමාට කියා ෙගන ආෙව්, ආණ්ඩුව විසින් ෙදමළ ජනතාව දිනා 
ගැනීම ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන් කියන එකයි. ඒක  
මැතිවරණයකට වැදගත් ෙව්වි. සංහිඳියාවට ඒෙක් ඇති 
වැදගත්කමක් නැහැ. ෙදමළ මිනිහා ෙකොෙහොමද සිංහල මිනිහා 
දිනා ගන්ෙන්? සිංහල මිනිහා ෙකොෙහොමද, ෙදමළ මිනිහා දිනා 
ගන්ෙන්? මුස්ලිම් මිනිහා ෙකොෙහොමද, ෙදමළ හා සිංහල 
ෙදපාර්ශ්වයම දිනා ගන්ෙන්? සංහිඳියාව කියන්ෙන් එෙලස එක් 
පාර්ශ්වයක් අෙනක් පාර්ශ්වයන් දිනා ගැනීමයි. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුව ෙදමළ මිනිහා දිනා ගැනීම ෙනොෙවයි, සංහිඳියාව 
කියන්ෙන්. ෙම් ෙබොෙහෝ කාරණා පදනම් කර ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ඒකටයි. ඒ නිසා මම නැවතත් කියන්ෙන්, ෙමතැන දී වැදගත් 
වන්ෙන් "ඇසට ඇසක්, දතට දතක්" න්යාය ෙනොවන බවයි. 
ෙමතැන දී ගන්නට ඕනෑ, "ෛවරෙයන් ෛවරය ෙනොසංසිෙඳේ, 
අෛවරෙයන් ෛවරය සංසිෙඳේ" කියන මූලික සනාතන ධර්මෙය් 
පදනමයි.  මා  ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි,  දුෂ්ට දඩයමක් 
විධියට ෙමය සමාජගත වීම වළක්වන්නට බැරි බව. විෙශේෂෙයන් 
තවත් ව්යසනයකට පාර කපන, මහා ෙල් වැගිරීමකට පාර කපන 
සිද්ධියක් බවට ෙමය පත් කරන්න එපාය කියලා මම ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ෙඩස්මන් ටුටූ අගරදගුරුතුමා 
අපිකාෙව් සත්ය සහ පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා 
විධියට එම සත්ය සහ පතිසන්ධාන ෙකොමිසම කියාත්මක වන 
ආකාරය  ගැන  විගහ කරපු ආකාරය  එතුමාෙග්ම වචන වලින් 
ෙමෙසේයි. I quote:  

 

"Our country did not go the way of Nuremberg, to bring the 
perpetrators of such crimes to trial.  After the Second World War, 
the Allies had defeated the Germans and could apply so-called 
"victor's justice." In our case, neither the apartheid government nor 
the liberation movements had defeated their adversary. Our country 
could not afford the exorbitant cost of trials, even if we could have 
held them and had the evidence to satisfy a court of law. 

 
Our country chose a middle way of individual amnesty for truth. 
Some would say, what about justice? And we say retributive justice 
is not the only kind of justice. There is also restorative justice, 
because we believe in Ubuntu - the essence of being human, that 
idea that we are all caught up in a delicate network of 
interdependence." 

 

ඒ, Truth and Reconciliation Commission එක  කියාත්මක 
කරන්න දකුණු අපිකාව ගත් උත්සාහය පිළිබඳව Truth and 
Reconciliation Commission එෙක් සභාපතිවරයා විගහ කරපු 
ආකාරයයි. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, සත්ය ෙසොයා ගැනීම සඳහා 
කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ කියන එකයි.   කවුරුවත්  එයට විරුද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ.  ෙචෝදනා රාශියක් ගැන සභාෙව් කියැවුණා. එදා 
බර අවි පහාර නතර කළාම ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ  හිටපු  
ජනාධිපතිතුමාට  ෙචෝදනා කරපු සමහර අයත් ඒ අතර සිටියා.  බර 
අවි පහාර නතර කෙළේ ඇයි කියලා සමහර පක්ෂ එදා ෙචෝදනා 
කළා. ඉන්දියානු රජෙයන් අල්ලසක් අරෙගන බර අවි පහාර නතර 
කළා කියා එදා කිව්වා. හැබැයි, එක කලාපයකට සීමා ෙවනෙකොට 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදා ෙසේනාධිනායකයා විධියට බර අවි පහාර 
නතර කරන්න කියලා නිෙයෝග කළා.  ඒකට එෙරහි වුණු අය, 
ඒකට ෙචෝදනා කරපු අය අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් විවිධ 
කතන්දර කියයි.  නමුත් ඒක වැදගත් වන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ෙකළවරක් නැති ෙව්වි. මා අෙත් තිෙබනවා 2014.03.21 වැනි දා 
ගැසට් නිෙව්දනය. ෙමහි තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙලෝකය පුරා 
සිටින තස්තවාදයට සම්බන්ධ සංවිධාන 16ක්; පුද්ගලයන් 424ක් - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙද්ශ කටයුතු  ඇමතිතුමා ෙම් කණ්ඩායෙමන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක්ව තමයි ලංකාෙව් සැණෙකළියට ෙගන්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින්ෙන්;  ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් 
සිටින්ෙන්.    වහාම ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා,  
වියතුන්ෙග් හඬ කියන සංවිධානය ගිහින් ෙපොලිස්පතිතුමාට 
පැමිණිලි කරනවා මා දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එකට එක කරයි. ෙකළවරක් නැති ෙවයි. පලිගැනීම් ඇති ෙව්වි. 
ඒකයි මම කිව්ෙව් නැවත ව්යසනයකට පාර කපාවි කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ලබා දුන් වැඩිපුර 
කාල ෙව්ලාව දැන්  අවසානයට ළඟා වී තිෙබනවා.  ඒ නිසා  
තුන්ෙවනි කාරණයට යන්ෙන් නැතිව මා ෙවනත්  කාරණයක් 
ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට ෙම් 
පිළිබඳව නීත්යානුකූල අයිතියක් නැහැ කියා මා කිව්වා.  අවුරුදු 
239ක ඉතිහාසය තුළ යුද්ධ 22කට ඇෙමරිකාව මැදිහත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 10ක් යුද්ධ කරලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,   වියට්නාම් යුද්ධෙයන් පසුව ඇෙමරිකානු 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පකාශයක් කළා,  වියට්නාම් යුද්ධෙය් දී  මරා 
දමපු වියට්නාම් පුරවැසියන්ෙග් මිනී ෙගනැල්ලා එක ළඟ එක 
ෙපළගැස්සුෙවොත් මුළු ලුසියානා පාන්තයම වහන්න පුළුවන් තරම් 
මිනිසුන් ෙතොගයක් ඇෙමරිකන් හමුදාව විසින් වියට්නාමෙය් දී 
ඝාතනය කළාය කියලා.  අදටත් වියට්නාමෙය් මිනිස්සු වියට්නාම 
ෙපොෙළොෙව් පය තබන්ෙන් බෙයන්; පරිස්සෙමන්.  එවැනි 
තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකන් ඉතිහාසය ගැන 
අඩු වැඩි වශෙයන් කථා කරනවා නම්, යුෙනස්ෙකෝ එක මානව 
හිමිකම් පශ්න ගැන කථා කරද්දී ඇෙමරිකාව යුෙනස්ෙකෝ එෙකන් 
ෙදවතාවක් එළියට ගිහින් තිෙබනවා. Palestinians’ living 
conditions rights වලට විරුද්ධව අට වතාවක් ඡන්දය පාවිච්චි 
කරලා තිෙබනවා. ඊශායලෙය්  human rights abuses   ගැන 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාම හය 
වතාවක් එයට විරුද්ධව ජන්දය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
ඉතිහාසයක් තිෙබන්ෙන්.  Human Rights Council එක පිහිටුවන 
ෙවලාෙව්ත් ඊට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු රටක් හැටියට 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට  ශීලාචාර අයිතියක් තිෙබනවාද 
කියලාත් අපි කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙමවැනි 
ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂෙය් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට ඔබතුමාටත්, 
ගරු කථානායකතුමාටත්, ගරු මන්තීවරුන්ටත් මම කාරණයක් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. අෙප් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව යුද 
අපරාධ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය 
කරපු නිසයි; අෙප් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව යුද අධිකරණ 
පිහිටුවන්ෙන් ඔවුන්  යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි; අෙප් 
ආරක්ෂක හමුදාවන්ට එෙරහිව මානව හිමිකම් ෙචෝදනා නඟන්ෙන් 
ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි; ඒකාබද්ධ ෙචෝදනා 
එන්ෙන් ඔවුන් යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි. එදා යුද්ධය 
පැරදුණා නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට 197වැනි  රට එකතු ෙවනවා, "ඊළාම් ෙද්ශය" කියලා; 
ආසියානු මහාද්වීපයට තව එක රටක් එකතු ෙවනවා; සාර්ක් 
කලාපයට තව එක රාජ්යයක් එකතු ෙවනවා. එෙහනම් 2010 
ඊළාම් ෙද්ශෙය් ජනාධිපති වශෙයන්  ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන් 
මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අමතනවා. 2010 
මැතිවරණෙයන් අපි පරාජයට පත් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, 
"ඔව්, ෙම්ක තමයි අපි කිව්ෙව්, පභාකරන් පරාජය කරන්න බැහැ" 
කියලා. ඔය වුෙණ් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
විධියට මම මෙග් පක්ෂෙයන් වාෙග්ම සියලුම පක්ෂවලින් ඉතාම 
ෙගෞර වෙයන් යම් කාරණයක් ඉල්ලන්න කැමැතියි. නිමල් සිරිපාල 
ද සිල්වා මැතිතුමා කියපු කාරණා ඇතුෙළේ නම් ෙලොකු 
පරස්පරතාවන් ඇති ෙවන එකක් නැහැ කියලායි මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
අනාගතෙය් දවසක ඡන්ද විමසීමක් ෙවන්ෙන් නම් එදාට හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සියලුම පක්ෂවල මන්තීවරුන්ට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා 
මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලන්න කැමැතියි. මම මෙග් පක්ෂයට 
ආ දෙරයි. මම මෙග් නායකයාට හැමදාම ආදෙරයි. හැබැයි, ඒ 
සියල්ලටම වඩා මම මෙග් රටට ආදෙරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මෙග් පක්ෂය සහ මෙග් රට අතර කිසියම් 
පරස්පරතාවක් ඇති වන්ෙන් නම් නිසැකවම මම මෙග් රෙට් 
පැත්ත ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය 

කරලා ලැබූ යුද ජයගහණෙයන් පසුව සාමය දිනා ගන්නට ලැබුණු 
අවස්ථාව මඟ හැරීෙම් පතිඵල තමයි අද අපි දකින්ෙන්. සාමය දිනා 
ගන්නවා ෙවනුවට ගෙම් චණ්ඩි ෙලස හැසිරිලා, ජාත්යන්තර 
පජාවත් සමඟ අනවශ්ය ගැටුමකට ගිහිල්ලා, අෙප් රට නිශ්චිත 
වශෙයන්ම ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමට මඟ පාදා 
තිබුණා. ඒ මඟ , ඒ ඉඩකඩ ඇහිරී ගිෙය් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
වාසනාවට ඔවුන්ට ජනවාරි 08 වැනිදා ෙවනසක් කරන්නට 
පුළුවන් වුණු නිසයි. ඉන් පසුව අෙගෝස්තු 17 වැනි දා ඒ ෙවනස 
සහතික කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාවට පුළුවන් වුණා. එම නිසා 
තමයි අපට අද නැවතත් සාමය දිනා ගන්නට පෙව්ශයක් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. පරමාධිපත්ය පිළිබඳව, ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ කථාබස ් සිදු වුණා. ජාත්යන්තරවාදිෙයක් 
සහ ෙහොඳ ශී ලාංකිකෙයක් වීම එකිෙනකට පරස්පර නැහැ. ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂෙය් අපි ජාත්යන්තරවාදින්. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව ද අපට ඒ හා සමාන උනන්දුවක් සහ 
කැක්කුමක් තිෙබනවා.  

Mr. Presiding Member, being  a good internationalist 
and being a good citizen of a country are not mutually 
exclusive.  ඒවා එකිෙනකට පරස්පර නැහැ. එෙහත් මම කනගාටු 
වන්ෙන් වාමාංශික කියා ගන්නා සමහරු අද අන්ත ජාතිවාදින් 
සමඟ එක් ෙවලා කටයුතු කිරීම පිළිබඳවයි. අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට බැඳුෙණ් අෙප් පරමාධිපත්ය පාවිච්චි කිරීෙමනුයි.  We 
joined the United Nations in the exercise of our sovereignty.   
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට කවුරුවත් බ ෙලන් බඳවා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සඳහා යම්කිසි රටක් සව්ාධීනව තමන්ෙග් පරමාධිපත්ය 
පාවිච්චි කරලා බැ ෙඳන්නට ඕනෑ. අපි විවිධ පඥප්තිවලට සම්බන්ධ 
වුෙණ් අෙප් පරමාධිපත්ය පාවිච්චි කරමින් - in the exercise of 
our sovereignty. බල කිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන කිසිම ජාත්යන්තර 
බැඳීමකට අප සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව ජාත්යන්තර පජාෙව් 
ෙහොඳ සාමාජිකෙයකු හැටියට කටයුතු කරන්නට අපට අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. අප ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අෙප් නීති පද්ධතිය පවා ජාත්යන්තර මට්ටමට නැහැ. ඒක 
අප පිළිගන්න ඕනෑ. එම නිසා එක අතකින් ෙමය ෙහොඳ 
අවස්ථාවක්. ගැටුෙමන් මතු වුණු පශ්න පිළිබඳව පමණක් 

1207 1208 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 



2015 ඔක්ෙතෝබර් 23 

ෙනොෙවයි, ෙවනත් අපරාධ පිළිබඳව අෙප් රෙට් නීති පද්ධතිය 
දියුණු කරන්නට ෙමය අපට අවස්ථාවක් වනවා. මා හිතන හැටියට 
එය පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. 

ෙලෝක බලවතුන්ෙග් ද්විත්ව හැසිරීම පිළිබඳව අප සාකච්ඡා 
කළා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සඳහන් වුණා. ඒක ඇත්ත. මා 
හිතන හැටියට හැම ෙලෝක බල වෙතකුම වාෙග් ද්විත්ව චරිත 
රඟපාන්ෙන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ගත්ෙතොත්, ඔවුන් -
ඔබතුමන්ලා කලින්  සඳහන් කළා වාෙග්- වියට්නාමයට ගිහින් 
මැදිහත් වුණා, ඔවුන්ෙග් මිතුරන් ෙවනුෙවන්. ඔවුන් ටියුනීසියාෙව් 
සහ ඊජිප්තුෙව් පජාතන්තවාදි ෙවනස්කම්වලට උදවු කරන නමුත් 
අරාබිෙය් සමහර රටවලට, උදාහරණයක් වශෙයන් බහෙර්නය 
ගත්ෙතොත්, බහෙර්නෙය් ඇති වන පජාතන්තවාදි ෙවනස්කම්වලට 
ඉඩ දුන ්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ රෙට් තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකන් 
හිතවත් ආණ්ඩුවක් නිසා. අෙනකුත් සියලුම බලවතුන් පාෙහේ ඒ 
විධියට තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් 
අප ෙම් හැම එකකටම විරුද් ධ වුණා. අප වියට්නාමයට ඇතුළු වී 
කරන ඇෙමරිකන් බලපෑම්වලට විරුද්ධ වුණා. ඒ ආකමණවලට 
විරුද්ධ වුණා වාෙග්ම, 1968 ෙසෝවියට් ෙද්ශය 
ෙචෙකොස්ෙලෝවැකියාවට ඇතුළු ෙවලා එහි පජාතන්තවාදි 
ව්යාපාරය ෙමොට කිරීමට, පරාජය කිරීමට උත්සාහ කළ ෙවලාෙව් 
අප ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා වෙම් ව්යාපාරෙය්, 
විෙශේෂෙයන්ම සමසමාජ සම්පදාෙය් ෙයෙදන අපට ආඩම්බර 
ෙවන්න පුළුවන් අපි ෙහොඳ ශී ලාංකිකයන් වන අතර, ෙහොඳ 
ජාත්යන්තරවාදීන්ද වුණා කියලා. ඉතින්, අපට දැන් අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගන්නට ඕනෑ.  

We need to discharge our international obligations, Mr. 
Presiding Member, irrespective of  double standards. ඒ අනුව 
සාමය දිනා ගැනීමට අද ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. 
ඒකට අවශ්යතාවන් ගණනාවක් තිෙබනවා - a number of 
elements. එකක් සත්ය ෙසොයා ගැනීම. කුමක්ද වුෙණ් කියලා සත්ය 
දැන ගැනීමට විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට සම්පූර්ණ අයිතියක් 
තිෙබනවා. 

 ඊළඟ එක, සිදු වුණු අලාභවලට වන්දි ලබා ගැනීමට අයිතියක් 
තිබීම. ඊළඟ එක, වගවීම පිළිබඳව. අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර 
අය කථා කරන්ෙන් "වගවීම'' කියන ඉතා වැදගත් කාරණය අයින් 
කරලා. ෙම්ක දඬුවම් කිරීම පිළිබඳ පශන්යක් ෙනොෙවයි. කුමක්ද 
වුෙණ්? නීතිය කඩලා තිෙබනවා ද? ජාත්යන්තර ෙහෝ ෙද්ශීය නීතිය 
කඩලා තිෙබනවාද? International Humanitarian Law එක 
කඩලා තිෙබනවා ද? ඒ පිළිබඳව රටට දැන ගන්නට, ෙලෝකයට 
දැන ගන්නට, විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට එය දැන ගැනීමට 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

ඊළඟ එක, ෙම් වාෙග් සිදුවීම් නැවත සිදුවීම වැළැක්වීමට 
ගන්න පියවර. ඒ අනුව සාමය දිනා ගැනීමට නම් සිව් ආකාරයකින් 
ෙම් පශ්නය දිහා බලන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි දැක්කා යුද හමුදාවට නායකත්වය දුන්නු ෆීල්ඩ් 
මාර්ෂල් ෙෆොන්ෙසේකා පවා කියා තිබුණා, "නීතිය කඩලා තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයන්නට ඕනෑ" කියලා. ෙම්ක දඬුවම් කිරීම 
පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නීතිය කඩ ෙවලා තිබුණා ද නැද්ද 
කියලා ෙහොයන එක අප කාටත් ෙහොඳයි. රටටත් ෙහොඳයි; 
වින්දිතයන්ටත් ෙහොඳයි.  

අද සඳහන් වුණා, ජාත්යන්තර තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව. මම හිතන හැටියට අපට ඒ පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා. 
අප කථා කරනවා මනම්ෙප්රි සිද්ධිය පිළිබඳව. අප කථා කරනවා 
කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි සිද්ධිය පිළිබඳව. ඒවා ෙබොෙහොම ඍජුව 
ඉදිරිපත් කළ නඩු. මිනී මැරුම්, ස්තී දූෂණ කියලා ෙකළින්ම 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණු නඩු. නමුත්, අද ෙම් වාර්තාවල 
සඳහන් ෙවන්ෙන්, ජාත්යන්තර තලෙය් සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් ඊට 

වඩා ෙවනස් බරපතළ, සංකීර්ණ අපරාධ පිළිබඳව. අපරාධ 
ෙකරුවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට අපට තාක්ෂණික සහාය අවශ්යයි. අද අප 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ජාත්යන්තර සංවිධානාත්මක අපරාධ පිළිබඳව 
පඥප්තිෙය් ෙකොටස්කරුවන්. ඒ නිසාම, අප මානව කුට්ටනය -
human trafficking- පිළිබඳව Protocol එෙක් ෙකොටස්කරුවන්. 
ෙමොකද, මානව කුට්ටනය -human trafficking- කියන්ෙන් අපට 
තදින් බලපාන පශ්න. ෙම් පිළිබඳව අෙප් නීතිය අද තිෙබන 
ජාත්යන්තර මට්ටමට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අපට ෙහොඳ witness 
protection programmes නැහැ. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් තමයි, 2015 අංක 4 දරන "Assistance to and Protection 
of Victims of Crime and Witnesses" කියන පනත සම්මත 
කෙළේ. අෙප් උසාවිවල ඒ නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කර  
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට පළපුරුද්දක් නැහැ.  In 
modern criminal justice systems, there are witness protection 
programmes, such as exclusion of public from trial and 
video testimony where witnesses can give evidence from 
different locations and they can be questioned while giving 
evidence from different locations, because sometimes with 
physical distance the witnesses feels secure.  

Then there is also another method called "witness 
concealment". සාක්ෂිකරුවා සාක්ෂි ෙදන්ෙන්, screen එකක් 
පිටුපස ඉඳලා. Anonymity of witnesses, නිර්නාමිකව සාක්ෂි 
ෙදන්න තිෙබන අයිතිය අනුව witnessෙග් නම පකාශයට පත් 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්වා කියන තරම්ම ෙලෙහසි නැහැ. 
ෙමොකද, අධිකරණයටවත්, විත්තිකාරයාටවත් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
සාක්ෂිකරුවාෙග් හැසිරීම දක්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
විත්තිකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ද පශ්න පැන නඟිනවා. ඒ 
පිළිබඳව අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් විෙශේෂෙයන්ම පුහුණුවක් 
ලබා ගත යුතුයි.  

The Court cannot assess the credibility fully, but on 
the other hand important evidence may be lost. Therefore, 
there is the need to balance the rights and interests of the 
accused and the endangered witnesses. Therefore, in 
developed criminal justice systems - I said, we are a party 
to the United Nations Convention on Transnational 
Organized Crime -  these safeguards are limited only to 
serious crimes. The court or the investigating judge 
should be satisfied that the threat is real and substantial 
and should also be satisfied about the reliability of 
witnesses and the reasons for the witness's wish to be 
anonymous. Not every witness is allowed to give 
evidence in anonymity. Judges need to be trained to 
ensure that there is no adverse impact on the rights of the 
accused.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම්වා පිළිබඳව 
ෙලොකු අත් දැකීම් නැහැ. අපට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ වාෙග් අවසථ්ාවලදී ජාත්යන්තර වශෙයන් තාක්ෂණික 
සහාය ලබා ගැනීමට අපට සිදු ෙවනවා. එෙසේ ලබා ගැනීම 
අපටත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, එෙසේ කිරීෙමන් ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
අධිකරණ කමයත්, අෙප් අපරාධ යුක්ති කියාවලියත් වඩා 
ශක්තිමත් ෙවනවා. අෙප් අධිකරණ කමය ඒ කම සහ විධිවලට 
පුරුදු ෙකරුවාම, අනාගතෙය්දී බල අපරාධ පිළිබඳව අපට ඒ 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කර කටයුතු කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ආකාරයට ජාත්යන්තර සහාය ලබා ෙගන, 
තාක්ෂණික සහාය ලබා ෙගන අෙප් ෙම් systems දියුණු කර 
ගැනීෙමන්  අෙප් අධිකරණ කමයට ද වාසියක් අත්ෙවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම ගරු සභාෙව්දී 
අධිකරණය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය  සාකච්ඡා වුණා. මම 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කියන්න කැමැතියි, උසාවිෙය් 
ෙපනී සිටින ඔබලාෙග්ම නීතිඥවරුන් සිටින බව. ඉසස්ර ෙම් 
රෙට් මානව හිමිකම් පිළිබඳව නඩුවක් දමන ෙකොට, සාමාන්ය 
නීතිඥවරුන් නඩුවක් assess කර, එම නඩුව සාර්ථක ෙවන්නට 
සියයට පනහක, සියයට පනසප්හක පමණ chance එකක් 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා නම් ෙසේවා දායකයාට උපෙදස ්
ෙදනවා, "එෙහම නම් ෙම් නඩුව ඉදිරිපත් කරමු." කියා. නමුත් 
අප දැක්කා, පසු ගිය අවුරුදු ගණනක් තිසේසේ ඒ සියයට ගණන 
-අප ඒ තක්ෙසේරු කිරීමට පාවිච්චි කරන මිනුම් දණ්ඩ- ඉහළ 
යන ආකාරය. අලුත්කෙඩ් උසාවි සංකීර්ණෙය් මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙපනී සිටින ඕනෑම නීතිඥවර ෙයක් ඒ ගැන කියයි. පසු 
ගිය කාලෙය් නඩුවක් දිනන්න සියයට 75කවත් chance එකක් 
නැහැය කියා ෙපනුණා නම් ඒ වාෙග් නඩු ඉදිරිපත් කරන්නට 
ෙසේවාදායකයන්ට නීතිඥවරු උපෙදස් දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
අධිකරණය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට එහි සියල්ල ෙහොඳයි  
කියන්න බැහැ. අෙප් අධිකරණය පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. 
ජනතාවට අධිකරණය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිෙබනවාද කියන 
බරපතළ පශන් තිෙබනවා. එම නිසා අපි ඒවා විසඳා ගත යුතුයි. 

 අවසාන වශෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  we 
have the demons of the past. යුද්ධෙයන් මතු වුණු යක්ෂයින්, 
භූතයින් සිටිනවා. We need to exorcise them. දුම්මල ගහලා 
සදහටම ඔවුන්ව එළවා දැමිය යුතුයි. ඒක නිකම් කරන්න බැහැ. 
ඒ සඳහා, there has to be a closure and that can be achieved 
only by the four methods that we have been discussing. 

අවසානයක් දකින්න නම්, ෙම් ගැටුම අතීතයට දමන්නට 
නම් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ගැන ෙහොයා 
ගැනීම, ඒ අයට වන්දි ෙගවීම, වගවීම සහ නැවත ෙමවැනි 
ගැටුම් සිදු වන්ෙන් නැති බවට වග බලා ගැනීම, ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම වැනි කරුණු ෙදස අපි 
බලන්න ඕනෑ. Those will not just go away. ඒ සඳහා අපට 
සාමූහික පයත්නයක් අවශ්යයි.  වින්දිතයන් ඇතුළුව අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු වී සියලු ජන ෙකොටස ් සම්බන්ධ කරෙගන 
ෙම්කට සාමූහික පයත්නයක් දැරිය යුතුයි. ඒ ආකාරයට තමයි 
අප කටයුතු කළ යුත්ෙත්. ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාව පිළිබඳ පශන් මතු වුණා. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාවට විරුද්ධව කිසිම ෙදයක් කරන්න ලංකාෙව් ඉඩක් 
නැහැ.  

සමහර විට අපට නීති හදන්නට ෙවයි. අෙප් තිෙබන නීති දියුණු 
කරන්නට ෙවයි. ඒ නීති දියුණු කරන ෙකොට ඒ සෑම නීතියක්ම 
අභිෙයෝගයකට ලක් කිරීමට සෑම පුරවැසිෙයකුටම ඉඩක් 
ලැෙබනවා. අලුෙතන් Tribunal එකක් හදනවාද, Truth 
Commission එකක් හදනවාද ෙම් සෑම ෙදයකදීම අපට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විමර්ශනයට ලක් ෙනොකර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා සෑම පුරවැසිෙයකුටම ඉඩක් ලැෙබනවා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුකූලවද නැත්නම් ඊට විරුද්ධවද ෙම් ෙයෝජනාව 
කරන්ෙන්, නීතියක් හදන්ෙන් කියා ෙසොයා බලන්න. ඒ නිසා අපට 
ඒ ආරක්ෂාව තිෙබනවා. නීතියක් සම්මත කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා 
ඊට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නට, නීතිය සම්මත කර වුණත් ඊට 
පස්ෙසේ ඒ නීතියට පටහැනිව උසාවියක් පිහිටුවනවා නම්, 
විනිශ්චයකාරවරු පත් කරනවා නම්, තාක්ෂණික සහාය ගන්නවා 
නම් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අධිකරණයකට, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගිහින් ඊට අභිෙයෝග කර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලව 
පමණක් ෙම් කියාවලිය සිදු වන බවට සහතික කර ගැනීමට 

පුරවැසියන්ට ඉඩ ලැෙබනවා. එම නිසා ෙම් ගැන හුඹස් බියක් ඇති 
කර ගත යුතුව නැහැ. ෙමොකද අපි කටයුතු කරන්ෙන්, අපට 
කටයුතු කළ හැක්ෙක් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලව 
පමණයි. ඒ නිසා ෙම් ලැෙබන අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන අරෙගන 
යුද්ධය දිනා ගත්තා වාෙග්ම සාමය දිනා ෙගන සාමකාමී රටක් 
ඇති කිරීමට ෙමයින් අපට පෙව්ශයක් ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීලඟට ගරු සිද්ධාර්ථන් මන්තීතුමා.  

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

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு,  மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 2.38] 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sitharthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நாங்கள் இரண்  நாட்களாக ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானம் பற்றிய விவாதத்திேல 
ஈ பட் க்கின்ேறாம். த ேல, இந்தத் தீர்மானம் ஏன் 
ெகாண் வரப்பட்ட  என்ப  பற்றி  நாங்கள் ஆராய 
ேவண் ம். இந்தத் தீர்மானம் ெகாண் வரப் பட்டதற்கான 
காரணத்ைதவிட, இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட்ட  ஓாி  நாட்களில் அல்ல. ஏறக்குைறய இந்த 
நா  சுதந்திரம் அைடந்த நாள் ெதாடக்கம் தமிழ் மக்க ைடய 
ேகாாிக்ைககள் ம க்கப்பட்டேபா , நாங்கள் சாத் க 
ாீதியான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்ேடாம். அைவ ம் 

றிய க்கப்பட்டதால், அன்றி ந்த இைளஞர்கள் அந்த 
அஹிம்ைசவழிப் ேபாராட்டங்களில் நம்பிக்ைகயிழந்  
ஆ தேமந்திப் ேபரா னார்கள். இவ்வா  உ வான 
ேபாாினால் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாகேவ இந்தத் 
தீா்மானம் நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் 
ேபார் ஏன் ஏற்பட்ட ? அதற்கான அ ப்பைடக் காரணம் 
என்ன? என்பைத கண் பி த் , த ல் அதற்கு ஒ  
தீர்ைவக் காணேவண் ய  எங்கள் அைனவாின ம் 
கடைமயாகும். ஏெனன்றால், இப்ப யான ஒ  விடயம் 
தி ம்ப ம் நடக்கக்கூடா  என்பதிேல இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற அைனத் ப் பிரைசக ம் மிக ம் அக்கைறயாக 
இ க்கின்றார்கள். அந்தப் பிரைசகைளப் பிரதிநிதித் வப் 
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ப த் கின்ற நாங்கள் அைனவ ம் அைதக் காிசைனயில் 
எ த் க்ெகாள்வ  மாத்திரமல்ல, இப்ப யான விடயம் 
தி ம்ப ம் நடக்கக்கூடா  என்பதிேல மிகமிகக் கவனமாக 
இ க்கேவண் ம்.  

இதிேல நாங்கள் பல விடயங்கைளப் பார்க்கின்ேறாம். 
தமிழர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 
இந்தச் சர்வேதச விசாரைணைய மிக ம் அ த்திக் 
கூறிவந்ேதாம்; இன் ம் அைதத்தான் கூ கின்ேறாம். அதற்குக் 
காரணம், உள்ளக விசாரைணகளிேல எங்க க்கு இ ந்த 
நம்பிக்ைகயீனம்தான். தமிழ் மக்க க்கு இந்த நாட் ன் 
உள்ளக விசாரைணகளிேலா, நீதித் ைறயிேலா நம்பிக்ைக 
யற்ற தன்ைம காணப்ப கின்ற . இந்த நாட் ல் பல உள்ளக 
விசாரைணகள் நடத்தப்பட் க்கின்றன. அந்த விசாரைண 
க ைடய அறிக்ைககள் எல்லாம் இ க்கின்றன. ஆனால், 
எந்தவிதத்தி ேம அைவ நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்ற காரணத்தினால்தான் நாங்கள் சர்வேதச 
விசாரைணையக் ேகா கின்ேறாம்.  

அ ேபால், நாங்கள் சர்வேதச விசாரைணையக் 
ேகாாிநிற்ப , இந்தப் பிரச்சிைனைய உலகறியச் ெசய்  
யாைர ம் பழிவாங்கேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் க்காக அல்ல. 
நிச்சயமாக எவைர ம் பழிவாங்குகின்ற எண்ணம் எங்க க்குக் 
கிைடயா . தவ கள் யார் ெசய்ததாக ம் இ க்கலாம்; அ  
எந்தத் தரப்பினராக ம் இ க்கலாம். இந்த அறிக்ைகையப் 
பார்த்தால், அதில் இரண்  பகுதியினரா ம் விடப்பட்ட 
தவ கள் குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன. எனேவ, த ல் 
உண்ைமகள் ெவளியிேல ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; 
ெவளிவ ம் உண்ைமகைள மக்கள் அறியேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குச் சாியான நீதி, நியாயம் கிைடக்க 
ேவண் ம். இ தான் எங்க ைடய அ ப்பைட ேநாக்கமாக 
இ க்கின்ற .  

எங்க க்கு உள்ளக விசாரைணயின்மீ  நம்பிக்ைகயீனம் 
தான் சர்வேதச விசாரைணைய நா வதற்கு மிக க்கிய 
காரணமாக இ ந்த  என்  நான் இங்கு குறிப்பிட்ேடன். 
கடந்த கால விசாரைணகைள எ த் க்ெகாண்டால், அைவ 
அைனத் ேம அந்தந்த அரசாங்கங்களினால் நடத்தப்பட்ட ஒ  
விசாரைணயாகேவ இ ந்தி க்கின்ற . இப்ேபா  
நடக்கவி க்கும் விசாரைணக்கு, அல்ல  ஐக்கிய நா களின் 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானத்தின்ப  
உ வாக்கப்பட ள்ள விசாரைணப் ெபாறி ைறக்கு - இங்கு 
அ  பற்றி பலர் கூறியப யால், அைத விபாித் க்கூற 
வி ம்பவில்ைல; எனக்கு மிகக் கு கிய ேநரேம 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற  - இலங்ைக அரசு உட்பட 47 நா கள் 
அ சரைணயாளர்களாக இ ந்  ஆதரவளித் தி க்கின்றன. 
அந்தவைகயில், ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமப் 
ேபரைவயி ள்ள உ ப் ாிைம நா கள் எல்லாம் ேசர்ந்ேத 
இந்தத் தீர்மானத்ைத ஏகமனதாக  நிைறேவற்றியி க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த விசாரைணகள் ஒ  நியாயமான ாீதியில் 
அைமவதற்கான வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன என்  
எங்க க்குக் கூறப்ப கின்ற .  

இந்த விசாரைணகைள நடத் கின்றேபா  ஒ  விடயத்ைத 
நாங்கள் மிகக் கவனமாகப் பார்க்கேவண் ம். அதாவ , 
மக்க க்கு அதன் லம் நீதி கிைடப்ப  மாத்திரமல்ல, 
அவர்கள  அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண் ம். 
உண்ைமயாகேவ ஒ  நியாயமான அதிகாரப்பரவலாக்கல் 

லம் தமிழ் மக்கள் இந்த நாட் ேல விசுவாசம் ைவக்கக்கூ ய 
ஒ  நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ம். இந்தச் சர்வேதச 
விசாரைணைய நாங்கள் ேகாாியேபா  அல்ல  தமிழ் 

மக்க ைடய இனப் பிரச்சிைனையச் சர்வேதசப் 
பிரச்சிைனயாக மாற்றியேபா  பல குற்றச்சாட் க்கள் 
எ ந்தன. உள் க்குள்ேளேய தீர்த்தி க்கக்கூ ய 
பிரச்சிைனைய நாங்கள் சர்வேதசமயப் ப த்திவிட்டதாகக் 
கூறப்பட்ட . அ  உண்ைமதான். நாங்கள் சர்வேதசத்திற்குச் 
ெசன்  எங்க ைடய குைறகைள ைறயிடேவண் ய 
நிைலைமையக் கடந்தகால அரசாங்கங்கேள உ வாக்கின. 
பிரச்சிைனைய நாட் க்குள்ேளேய தீர்கேவண் ெமன்  
க திப் பல ஒப்பந்தங்கள் ைகச்சாத்திடப்பட்டன. 'பண்டா -
ெசல்வா' ஒப்பந்தம், 'டட்  -ெசல்வா' ஒப்பந்தம், இந்திய-
இலங்ைக ஒப்பந்தம் ேபான்  பல ஒப்பந்தங்கள் 
ைகச்சாத்திடப்பட்டன.  இந்த ஒப்பந்தங்க க்ெகல்லாம் என்ன 
நடந்த ? கைடசியாக நடந்த  'திம் ' மகாநா .   

தன் தல் சர்வேதசத்திற்குச் ெசல்ல ஆரம்பித்த  
நாங்களல்ல. இங்கு பல உதாரணங்கள் எ த் க்காட்டப் 
பட்டன. நா ம் ஓர் உதாரணத்ைத எ த் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  1964ஆம் ஆண்  'சிறிமா - சாஸ்திாி 
ஒப்பந்தம்' ைகச்சாத்திடப்பட்ட . இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழர்கள் என்  கூறப்ப கின்ற ஏறக்குைறய 5 இலட்சம் 
மைலயகத் தமிழர்கைள நா  கடத் வதற்காக அந்த ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட . அதாவ  அவர்க க்கு இந்தியப் 
பிரஜா ாிைம ெகா த்  அங்கு அ ப் வதாக. 
அவர்கெளல்லாம் இலங்ைகப் பிரஜா ாிைம டன் 
இ ந்தவர்கள். 1948இல் ேதர்த ேல வாக்களித்தவர்கள். 
அவர்க க்கு இந்த நாட் ன் பிரஜா ாிைமைய 
இல்லாமற்ெசய்  இந்தியா க்கு அ ப் வதற்காக அன்  
இந்தியப் பிரதமராக இ ந்த தி . சாஸ்திாி அவர்க டன் 
எங்க ைடய பிரதமர் அவர்கள் ஓர் ஒப்பந்தம் ெசய்தார். 
ஆகேவ, நாங்கள் ஆரம்பிக்கவில்ைல இந்தச் சர்வேதச 
உள்ளீ கைள. சர்வேதச தைலயீ கைளெயல்லாம் நாங்கள் 
வரவைழக்கவில்ைல. நீங்கள் இங்கு அதைனக் ெகாண் வந்த 
பிறகுதான் எங்க க்கும் வழியில்லாமல் ெசல்லேவண் ய ஒ  
ேதைவ வந்த . இந்தப் பிரச்சிைனகைள நாங்கள் 
உள்நாட் ேலேய தீர்த்தி ந்தால் நிச்சயமாக நாங்க ம் 
சர்வேதசத்ைத நா யி க்கத் ேதைவயில்ைல. இந்த நா ம் ஒ  
சுபிட்சமான நாடாக இ ந்தி க்கும்.  அதில் நாங்கள் 
அைனவ ம் இலங்ைகயராக வாழ்ந்தி க்க ம்.   

ஆகேவ, த ேல நாங்கள் இலங்ைகயர்கள் என்ற அந்த 
உணர்ைவ எங்க க்குத் தரக்கூ ய விதத்தில் நடக்க 
ேவண் ம். இன் கூட இந்த விசாரைணயிேல 
ெப ம்பான்ைமயான மக்க க்கு நம்பிக்ைகயில்ைல. உள்ளக 
விசாரைணயிேல ெவளிநாட்  உள்ளீ கள் சில இ ந்தா ம் 
கூட மக்கள் நம்பவில்ைல. காரணம், சி பான்ைமயான தமிழ் 
மக்களின் ெப ம்பான்ைமேயாரால் ஆதாிக்கப்பட்ட 
இன்றி க்கின்ற அரசும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற சில 
விடயங்கைள இன்ன ம் ெசய் க்கவில்ைல. பல 
விடயங்கள் நடந்தி ப்பைத நான் ஒத் க்ெகாள்கின்ேறன் - 
நாட் ல் அைமதி நில கின்ற ; மக்கள் மனதிேல ஒ  
நம்பிக்ைக உ வாகியி க்கின்ற . அைவ ேவ  விடயங்கள். 
ஆனால், இன்  மக்களின் காணிகள் வ ம் 
வி விக்கப்படவில்ைல. எவ்வளேவா இைளஞர்கள் 
சிைறகளிேல இ க்கின்றார்கள்.  சிைறகளிேல இ க்கின்ற 
அந்த இைளஞர்கைளப் ெபா த்தமட் ல் அவர்கெளல்லாம் ஓர் 
அரசியல் காரணத்தினால்தான் உள்ேள இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய கு ம்பத்தினர் மிகமிகக் கஷ்டப்ப கிறார்கள்.   

காைலயில் ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ெகளரவ அ ரகுமார 
திசாநாயக்க அவர்கள் ேபசும்ேபா , இன்  மறிய ல் 
கூ தலாக இ ப்பவர்கள் ஏைழகளின் பிள்ைளகள்தாெனன்  
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மிகத் ெதளிவாகச் ெசான்னார். தங்க க்கான வழக்குச் 
ெசலைவக் ெகா க்க யாதி ப்பதால் அவர்கள் பலாிட ம் 
ெசன்  உதவி ேகட்கின்றார்கள், எங்கைளக்கூடக் 
ேகட்கின்றார்கள் "வழக்குச் ெசலைவப் ெபா ப்ெப க்க 

யாதா?" என் . உண்ைமயிேலேய உாிய காலத்தில் வழக்கு 
நடந்தி ந்தால் இரண்  வ டங்கள் மாத்திரம் மறிய ேல 
இ க்கேவண் யவர்கள், 18-20 வ டங்கள் அங்ேகயி க்கின் 
றார்கள். ேபாரா யவர்க க்கு உதவியவர்கள், அவர்க க்குத் 
ேதநீர் தயாாித் க் ெகா த்தவர்கள் என்ற சந்ேதகத்தில் 
ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள்தான் இன்ன ம் மறிய ல் ைவக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அேதேவைள, மிகப்ெபாிய அளவிேல 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டவர்கெளல்லாம் ெவளியிேல 
இ க்கின்றார்கள். இதைன நீங்கள் நன்றாக உணர்ந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஆகேவ, எங்கைள, அதாவ  தமிழ் மக்கைள 
நம்பைவக்க ேவண் ெமன்றால் உடன யாக அவர்களின் 
காணிகள் வி விக்கப்ப வேதா , சிைறயி ள்ள 230 ேபர் 
வைரயான இந்த இைளஞர்க ம் வி தைல ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்.  இவர்கள் மிகப் ெபாிய ெதாைகயின மல்ல. 

ன்னர் ேஜ.வி.பீ. கிளர்ச்சி ஏற்பட்டேபா  மிகப் ெப ந் 
ெதாைகயாேனார் ெபா மன்னிப் க் ெகா த்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள்.  ஆகேவ, இ  ஒன் ம் ெபாிய 
விடயமல்ல. அரசியல்ாீதியாக நைடெபற்ற விடயத்திற்கு 
அரசியல்ாீதியாகேவ ஒ   காணப்பட ேவண் ம். அந்த 
வைகயில் அவர்க க்கு மன்னிப்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  இரா வத்தால் அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற - 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற காணிகள் உடன யாக 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, காணாமற் 
ேபானவர்கள் சம்பந்தமாக ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். மக்கள் அவர்க ைடய உற கைள நீண்ட 
காலமாகக் காணவில்ைலெயன்  ேத த்ேத  அைலந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். அப்ப த் ேதடப்பட் க்ெகாண் ந்த 
ஒ  ெபண்மணி, அண்ைமயில் வரணியில் ெகாண் வந்  
விடப்பட் க்கிறார். இந்த நடவ க்ைக லம், இவ்வா  பலர் 
இ க்கலாெமன மக்கள் மத்தியிேல சந்ேதகம் உ வாகின்ற .  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sitharthan) 

க்கின்ேறன்.  

ஆகேவ, அரசாங்கம் நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்கைளச் 
ெசய்தால் தமிழ் மக்க க்கு இந்த அரசின்மீ  நம்பிக்ைக 
ஏற்ப ம். அந்தவைகயில் இந்த விசாரைணயி ம் நம்பிக்ைக 
ைவத்  அதற்காகப் ரண ஆதரைவ அவர்கள் வழங்கக்கூ ம். 
அதன் லம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சிைன க க்கு ஒ  
நியாயமான தீர்ைவக் காணேவண்  ெமன்ப தான் 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும். நன்றி.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.48] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවස ආරම්භෙය්දීම ෙම් 

ගරු සභාෙව්දී වැදගත් කරුණක් මතු වුණා. ඒ තමයි, ෙම් 
ෙගෞරවනීය සභාෙව් ඊෙය් දින ෙම් විවාදයට ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් සහභාගි වුණු ගරු විමල් වීරවංශ   මන්තීතුමා 
විෙද්ශගත වීමට යෑෙම්දී සිදු වුණු පශ්නය. එතුමා යම් යම් කාරණා 
පිළිබඳව රටවල් ගණනාවක සංචාරෙය් ෙයෙදන බවට අපට 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. 2011 වසෙර් නිකුත් කළ D 3643054 
අංකය දරන විෙද්ශ ගමන් බලපතය සහ එහි සටහන් ෙකොට ඇති 
වීසා  සමඟ තමයි එතුමා ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, එතුමා 2012 වසෙර්දී D 3643428 අංකය දරන තවත් 
විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් ලබාෙගන තිෙබනවා. පිට රට යෑමට 
අදාළ වීසා තිෙබන්ෙන් අවලංගු වූ විෙද්ශ ගමන් බලපතෙය්. එහිදී 
එතුමාට අවවාද කර තිෙබනවා, නීත්යනුකූල ෙල්ඛන සහිතව 
ගමෙන් ෙයදිය යුතු බවට. ඉන් පසුව එතුමා  තලංගම ෙපොලීසියට 
ගිහින් එතුමාෙග් මුල් ගමන් බලපතය නැති වුණු බවට ෙපොලීසිෙය් 
පැමිණිල්ලක් දමලා, අද උදෑසනම D 3644667 දරන විෙද්ශ ගමන් 
බලපතය  සහිතව ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගිහින් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියකුට 
විෙද්ශ ගමන් බලපත තිෙබන්න පුළුවන් එකයි. මටත් එකක් 
තිෙබනවා, ඔබතුමාටත් එකක් ඇති කියා මා විශව්ාස කරනවා. 
නමුත් අෙප් හිතවත් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට passports 
ෙදකක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය 
ෙමොකක් වුණත්  අෙප් ඒ  ගරු මන්තීතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඒ හැම 
පශ්නයම දකින්ෙන් ෙදමුහුන් - hybrid - විධියට. එතුමාෙග් ඊෙය් 
කථාෙව්ත්  අග, මුල, මැද තිෙබන  සෑම කරුණක්ම විගහ කෙළේ 
hybrid කමයට. අපට පුදුමයක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ  
මන්තීතුමාෙග් ඒ කියාව. එතුමාෙග් නමත් hybrid. ෙමොකද, අෙප් 
තරුණ කාලෙය් අපි එතුමා දැනෙගන හිටිෙය් විමල් වීරවංශ 
වශෙයන් ෙනොවන නිසා. එතුමා මාධ්යෙව්දිෙයකු වශෙයන් කටයුතු 
කෙළේ ෙවනත් නමකින්. ෙද්ශපාලනයට ආවාට පසුව තවත් නමක් 
දාගත්තා. කමක් නැහැ. නම ෙවනස් කර ගන්න එක එතුමාෙග් 
නිදහස. හැබැයි, එතුමාෙග් නම hybrid. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාත් දන්නවා අෙප් මිතයා ඒ කාලෙය් පාවිච්චි කළ නමත් 
දැන් පාවිච්චි කරන නමත් ෙදකක් කියලා. ඉතින් එතුමා hybrid. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි,-  [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් නැතිවා විතරක් ෙනොෙවයි. 
එතුමා  තස්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, එල්ටීටීඊ අන්තවාදය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, තස්තවාදයට උඩ ෙගඩි ෙදන, 
ෙබදුම්වාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින කණ්ඩායම් සමඟ ඉතාලිෙය්දී 
යම් යම් සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියලා අපට 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් විධියට විවිධ 
passports පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ ගමන් බිමන්වල ෙතොරතුරු 
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සැඟවීමට ෙවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊෙය් ෙම්  විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණ මනුස්සයා,  බලහත්කාරෙයන් වාෙග් ෙවලාව 
ඉල්ලා ෙගන පධානම කථාව කරපු  මනුස්සයා, අද ෙම් වැදගත් 
විවාදෙය් අවසන් කථාව ගරු  මංගල සමරවීර  විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා කරන ෙතක් ඉන්ෙන්ත් නැතිව, එල්ටීටීඊ හිතවාදීන් දැඩි 
ෙලස ගැවෙසන රටකට පිටත් ෙවලා යන්න සූදානම් වීම 
අනිවාර්ෙයන්ම සැක කටයුතු කාරණයක්. එම නිසා ගරු ගජදීර 
මැතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් නම විතරක් 
ෙනොෙවයි, හැසිරීමත් hybrid; පතිපත්තියත් hybrid; passport 
එකත් hybrid; තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්  hybrid.  ඒ අෙනක් ෙද්වල් 
ෙමොනවාද කියලා අහන්න එපා. එතෙකොට අෙප් ෙම් සීමාව 
පනිනවා.  

එම නිසා ෙදමුහුන් - hybrid - ජීවිත තිෙබන,  පතිපත්තිය 
ෙදමුහුන් වන, ෙම් රට ගැන හිතන්ෙන් නැති, විනාශය කරා ෙම් රට 
ෙගනියන්න කථා කරන, ජාතිවාදය වපුරන, ෙම් රෙට් පතිපත්තිමය 
ෙද්ශපාලනයට බාධා කරන, ෙම් රෙට් පක්ෂ ෙබදන,  කඩන,  
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එතුමාෙග් hybrid ජීවිතෙය්, hybrid 
පතිපත්තිෙය්, hybrid වැඩ පිළිෙවෙළේ, hybrid කතිකාෙව්, hybrid 
චින්තනෙය් පතිඵලයක් විධියට hybrid passports පවා තිෙබනවාය 
කියන එක තමයි අපට දැන් ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි 
ෙසොයා ගත්ත එකක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ආගමන විගමන පාලකතුමා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කරලා තිෙබන 
දැනුම්දීම මතයි ෙම් ෙතොරතුරු අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහළිදරවු 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් අෙප් ගරු  විජයදාස 
රාජපක්ෂ  අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කර 
සිටියා,- [බාධා කිරීමක්]  

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ගරු මන්තීතුමාෙග් point of Order 

එකට ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I am raising a Question of Privilege. ගරු විමල් 

වීරවංශ  මන්තීතුමා ගැන උෙද් අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න ෙව්ලාෙව්දී අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
සභානායකතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, එතුමා නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් දැන් රහස් ෙපොලීසිය මඟින් පශ්න කරලා 
අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්  තම 
රාජකාරි ෙද්ශපාලන ගමනක් හැටියට යුෙරෝපයට යන්න ඉන්න 
විට, අපට ගරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි, 
සභානායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි, ගරු කථානායකතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි  ඒ විෙද්ශ ගමන යන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා 
කථානායකතුමාට කියන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොර passportsවලින් යන්න ෙදන්න බැහැ. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

ඉඩ ලබා ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ආගමන විගමන පාලක ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගුවන් 
ෙතොටුපෙළේ රාජකාරි කරන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා  දැනුවත් කරන්න  කටයුතු 

කරනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙදයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට passports කීයක් තිෙබනවා 
ද? ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට passports 
කීයක් තිෙබනවා ද? එක ද, ෙදක ද, තුන ද? [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරද කරලා ඒක යටපත් කරන්න 
හදන්න එපා. වැරදි නම් වැරදියි. ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්ත්  
passport එකයි. මට තිෙබන්ෙන්ත් passport එකයි. ෙම් මුළු 
සභාෙව් සියලු ෙදනාටම තිෙබන්ෙන්  passport එක බැගින්. ඒ 
නිසා වැඩිය කථා කරන්න එපා. ෙමොකද, වැඩිය කථා කරන්න 
ගිෙයොත් තවත් ෙද්වල් එළියට එන්න පුළුවන්.     මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ  ඇමතිතුමා ඊෙය් 
අභිෙයෝගයක් කළා. [බාධා කිරීම්] ඒ අභිෙයෝගය තමයි, ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ  මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනා පිළිබඳව යම් 
ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි කියන එක.   ඒ මහින්ද 
රාජපක්ෂ- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් දැන් කථා කරන්ෙන්  ගරු විමල් වීරවංශ  මන්තීතුමා 

ගැන. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමා  නීතිඥෙයක් ද?  [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා point of 

Order එක ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමාට  
point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් ආගමන හා විගමන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලක ජනරාල්තුමාට කථා කළා. විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් පළමු විෙද්ශ ගමන් බලපතය නැති වුණු 
බවට කරපු පැමිණිල්ලක් මත එය අවලංගු කරලා තිබුණු නිසා එය 
භාවිත කරන්න ෙනොහැකියි කියා එතුමා කිව්වා. ඊට පසුව අලුත් 
බලපතයක් ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. එයට වීසා ලබා දී තිබුෙණ් 
නැති නිසා ඒ ගැටලුව විසඳා ෙගන එන්න කියපු ෙවලාෙව් අපරාධ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එතුමාව ඔවුන්ෙග් භාරයට ෙගන 
පශ්න කරලා තිෙබනවා. දැන් එතුමාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙගන යනවා. "ඔබතුමා ෙම් ගැන CID එකට 
පැමිණිල්ලක් කළා ද?" කියලා මම ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලක ජනරාල්තුමාෙගන් ඇහුවා. "මම 
පැමිණිල්ලක් කෙළේ නැහැ." කියා එතුමා කිව්වා. පැමිණිල්ලක් 
කරන්න ෙදයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නමුත් දැන් විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රැෙගන යනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමනි, අද වුණු සිදු වීමක් පිළිබඳවයි ෙමතුමා මතක් 
කෙළේ. මා හිතන විධියට එතුමා වරදක් කිව්ෙව් නැහැ. අද වුණු සිදු 
වීමක් පිළිබඳවයි කථා කෙළේ. මා ෙම් පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමාට දැනුම් දීලා අවශ්ය කටයුතු සලස්වන්නම්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ඊෙය් දිනෙය් විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා,  විහිළුකාර නිෙයෝජිතයන් මඟින් පිළිතුරු 
ෙදනවා ෙවනුවට, ෙම් රෙට් තිබුණු පශ්නකාරි කාලෙය් දී 
ජනාධිපති ධුරය දරපු, රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්ය  ධුරය දරපු, 
වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් 
සභාවට පැමිණ ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවලා පිළිතුරු ලබා දිය 
යුතුයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැවැත්ෙවන ෙමම 
විවාදෙය්  විපක්ෂෙය් කථික ලැයිස්තුෙව් පස්වැනි තැනට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නම ඇතුළත් කරෙගන,  විනාඩි 
පහෙළොවක කාලයක් ෙවන් කර ගත්තා. ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
කාරණය  ගැන සඳහන් කළා. ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා 
සඳහන් කළා, එතුමාෙග් ෙනොපැමිණීම  පිළිබඳව  සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමාට දැනුම් දීලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙකෝ, 
එතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට පැමිණිෙය් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, විමල් වීරවංශ සමඟ එකඟ නැති බව අප 
දන්නවා. [බාධා කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන සමඟ එකඟ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා සමඟ එකඟ නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] එතුමා ඉන්ෙන්ත් අෙප් ස්ථාවරෙය්මයි. [බාධා කිරීම්] 
එතුමා ඉන්ෙන්ත් අෙප් ස්ථාවරෙය්මයි. [බාධා කිරීම්] ඒකයි එතුමා 
අද ෙම් ගරු සභාවට ආෙව් නැත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] අපට 
කනගාටුයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට සහාය ෙදන්න අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාට සහාය ෙදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට 
සහාය ෙදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. ඇත්ත කථාව නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් ගරු 
සභාවට ආවා නම් අෙප් ස්ථාවරයට එකඟව අපට සහාය දීලායි 
කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම කථා කරන්න බැරි නිසා 
තමයි අද එතුමා ෙම් සභාවට ෙනොපැමිණ මඟ හැරිෙය්. එතුමාෙග් 

නම කථික ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරලා විනාඩි පහෙළොවක් ඉල්ලා 
ගත්තා. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ගැන අධ්යයනය කරනෙකොට 
එතුමාට ෙමොෙළේ පහළ ෙවනවා. එතුමා කියනවා, "අම්ෙමෝ, මම 
ෙම්කට යන්ෙන් නැහැ, ෙම් හාදයන්ෙග් ස්ථාවරයට මම 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද පැවැත්ෙවන ෙම් වැදගත් 
විවාදය සඳහා  තමන්ෙග් නායකයාව ෙම් ගරු සභාවට ෙගන්වා 
ගන්න බැරි වුණා.  ෙම් වැදගත් විවාදයට තමන්ෙග් නායකයාෙග් 
නම කථික ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර  විනාඩි පහෙළොවක් ෙවන් 
කර ගත්තාට පසුව,  එතුමාව  විවාදයට ෙගන්වා ගන්න බැරි වුණා. 
ඉතින් ෙමෙහම අනුගාමිකයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ අයට අපි 
කියන්න ඕනෑ ජපානෙය් කමයට "හරාකිරි" කර ගන්න කියලා ද,  
එෙහම නැත්නම් ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා ද? ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? විනාඩි පහෙළොවක් ෙවලාව ෙවන් කරෙගන, අද දින 
ෙම් ගරු සභාෙව් විපක්ෂෙය් කථික ලැයිස්තුෙව් පස් වන තැනට 
කථා කරන්න සිටි  තමන්ෙග් නායකයා සභාවට එන්ෙන් නැහැ 
කියලා ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමාට දැනුම් දී තිෙබන බවත් කිව්වා. එතුමා 
ෙනොදැන එතුමාට ෙවලාව දුන්නා ෙනොෙවයි ෙන්. එතුමාෙග් 
ඉල්ලීමට ෙවලාව දුන්නා. එතුමා ෙම් ගැන අධ්යයනය කළා. 
ෙමතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරයට එකඟ වුෙණොත් එතුමාත් ඉවරයි. 
එතුමාට ජාත්යන්තරයට යන්න බැහැ, ෙලෝකයට මුහුණ ෙදන්න 
බැහැ, ලජ්ජා ෙවන්න සිදු ෙවනවා. එතුමාත් දරන්ෙන්  අෙප්  
ස්ථාවරය  නිසා තමයි අද එතුමා  ආෙව් නැත්ෙත්.  අද ෙම් විවාදය  
තව පැය තුනක් ඉදිරියට තිෙබනවා. කථික ලැයිස්තුෙව් නම 
ඇතුළත් කර, විනාඩි පහෙළොවක් කථා කිරීමට  ෙවන් කරෙගන  
තිෙබන ෙම් තමන්ෙග් නායකයාව  පුළුවන් නම් ෙම් ගරු සභාවට 
ෙගන්වා ෙගන, එතුමාෙග් - මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්- 
ස්ථාවරය,  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාෙග්, විමල් වීරවංශ 
මහත්මයාෙග්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයාෙග් ස්ථාවරය 
සමඟ ගැළෙපන බව ඔප්පු කරන්න කියලා  මා අභිෙයෝග කරනවා. 
ෙමොකද, අපි හිතාෙගන හිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ඉන්ෙන් එතුමන්ලාත් එක්ක කියලායි.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් ජිනීවා ෙයෝජනාවට සහාය දක්වනවා කියන එක 
පිළිබඳව දැන් අපට ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ෙම් රටට කිසිම 
අගතියක් වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගාල්ෙල් ලයිට් හවුස ්

ෙහෝටලෙය් විවාහ මංගල උත්සවයකට සහභාගි ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු  රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් නායකයාව 

ෙම් වැදගත් විවාදයට ෙගන්වා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා අනාථයි. පතිපත්තිමය වශෙයන් ඔබතුමන්ලා 
අනාථයි. ෙම් කාරණෙය් දී ඔබතුමාෙග් නායකයා ඉන්ෙන් අපත් 
එක්කයි; ෙම් කාරණෙය් දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්ෙන් 
අපත් එක්කයි. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි,  
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ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය පැත්තක  තියන්න.  ඔබතුමන්ලා 
අනාථයි. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා ෙම් විවාදයට සහභාගි වන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අගමැතිතුමා කථා කරනවා, විපක්ෂ නායකතුමා කථා කරනවා, 

පක්ෂ නායකයන් කථා කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා 
කරන්න නම දීලා තිබුණත් විවාදයට එන්ෙන් නැහැ. අපි ෙමොකද 
කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඉතින් අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? පතිපත්තිමය වශෙයන් 

ෙබොෙහොම අනාථ තැනකයි ඔබතුමන්ලා සිටින්ෙන්. ෙම් රට විනාශ 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරවන්ෙන් නැතිව, ෙම් 
රෙට් ආගම්වාදය පතුරවන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට ෙගොඩනඟන 
ෙවලාෙව් ඒකට සහාය ෙදන්න. ඒක  ඔබතුමන්ලාෙග් යුතුකමක් 
බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 7ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.05] 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි වතාවටත් ෙම් 

උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා මා ෙතෝරා 
පත් කර එවමින්, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන කණ්ඩායෙම් අෙප්ක්ෂකයන් අතරින් වැඩිම මනාප ඡන්ද 
පමාණයක් මට ලබා දුන්, ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් 
වැඩිම මනාප ඡන්ද පතිශතයක් මට ලබා දුන් රඹුක්කන ආසනෙය් 
ජනතාවට ෙමන්ම කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය්ම ජනතාවට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාව, ඒ 
වාෙග්ම ඒකාබද්ධ ෙයෝජනව පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  ඉතාමත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 
අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් වසර 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති  යුද්ධය 
අවසන් කර අපට සාමය උදාකර දීම පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් 
නිදහෙසේ ජීවත් වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු 
වනවා.  අෙප් රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් සහ අප නිෙයෝජනය කරන 
ජනතාවෙග් පශ්න හා ගැටලු, මහජනතාවට අද ඇති ෙවලා තිෙබන 
අභිෙයෝග සහ පශ්න පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාව තුළ දී 
පශ්න නඟන්නටත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් අදහස් ෙයොමු කරන්නටත් 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී ඝාතන, අත් අඩංගුවට ගැනීම්, 
රඳවා තබා ගැනීම්, බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්, කෘර වද 
හිංසා ලබා දීම්, ස්තී දූෂණ හා ලිංගික පචණ්ඩත්වය ආදී වශෙයන් 
වරදවල් තිවිධ හමුදාව විසින් සිදු කළාය  කියා මානව හිමිකම් 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඉතින් ෙම් 
බැරෑරුම් නිගමනයන්ට එළැඹී තිෙබන්ෙන් කුමන සාක්ෂි මත 
පදනම්වද කියා අද අපි රජෙයන් පශ්න කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
වාර්තාව ෙගොනු කෙළේ ඒකපාක්ෂික සාක්ෂි මතද කියලා  අපි 
අහන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ෙම් ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාව, 
මානව හිමිකම්  ෙකොමසාරිස්වරයාෙග්  ෙම්  වාර්තාව  ඉදිරිපත් 
කිරීම  තුළින් තිවිධ හමුදාව එවැනි අපරාධ කළායි කියලා 
වර්තමාන රජය අනුමත කරනවා ද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි.   

ෙමම වාර්තාෙව් "කියාත්මක කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද" යටෙත් 
සඳහන් වන හත්වන කරුණ යටෙත්, ෙද්ශීය නීති පතිසංස්කරණය 
කිරීම තුළින්  බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කුමක් ද? එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා  
නායකත්වය ලබා දුන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාෙග්ම 
තිවිධ හමුදාෙව් හමුදාපතිවරු ඇතුළු අෙප් රණ විරුවන්  යුද 
අධිකරණයට ෙගන ෙගොස් යුද අපරාධකරුවන් බවට පත් කරන්න 
ද කියන එක අප ෙම් අවස්ථාෙව් අහන්න කැමැතියි.  

 අද විද ත් මාධ්යෙය් සහ අෙනකුත් මාධ්යයන්ෙග් සඳහන් වන 
පරිදි, දරුණු අපරාධවලට සම්බන්ධ ෙවලා සිටි අය, ෙබෝම්බ 
තියලා අෙප් රෙට් නායකයන්, අෙප් රෙට්  පූජකතුමන්ලා, වාෙග්ම 
අහිංසක ජනතාව ඝාතනය කරලා අද සිරගත ෙවලා ඉන්න 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදින් ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් හැටියට නිදහස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ද කියලත් අපි අහන්න කැමැතියි.  

ෙම් ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාවලිෙය් "කියාත්මක කිරීෙම් පරිච්ෙඡ්ද" 
යටෙත් සඳහන් වන 6වන කරුණ  ඉතා වැදගත් කරුණක් 
හැටියටයි අප දකින්ෙන්. ඒ යටෙත්, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය හා 
ෙවනත් විෙද්ශ රටවල විනිසුරුවන්ෙගන්, නීතිඥයන්ෙගන්, 
අභිෙචෝදකයන්ෙගන් සහ විමර්ශකයන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ 
උපෙද්ශක කාර්යාලයක්  පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා.  ෙම් 
"hybrid" කියන වචනය අද අයින් ක රලා ඒ පිළිබඳව කථා කෙළේ 
නැතත්, hybrid කමයක් තමයි ෙම්ෙක් අඩංගු ෙවන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

 ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ෙමහි විනිවිදභාවය ගැන 
කථා කළා. නමුත් ෙමහි තිෙබන ඉතා භයානකම කාරණය 
වන්ෙන්, ෙම් විනිසුරුවන් පත් කරද්දී ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය් 
හතරවැනි කරුණ යටෙත් සඳහන් පරිදි, මූල්යමය, දව්යමය සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තාක්ෂණික සහාය ලබා ගන්න ෙකොට ෙම් එක් එක් විනිසුරුවන්, 
නීතිඥයන්, අභිෙචෝදකයින් සහ විමර්ශකයන්ෙග් ස්වාධීනත්වය 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබන එකයි.  ෙම්ෙකන් 
ෙත්ෙරනවා, ෙම් ෙයෝජනාවලිෙය්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාවට වඩා වැඩි ෙවනසක් 
නැහැ කියලා. අපි අහන්න කැමැතියි, ෙම් යන්තණය පත් කිරීම 
සඳහා අඩුම තරමින් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට,  
එෙහමත් නැත්නම් අපෙග් ජනාධිපතිතුමාටවත් අයිතියක් 
තිෙබනවා ද කියලා.   

 ෙම් විෙද්ශිකයන් පත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධය 
පිළිබඳව, ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳව ඒ අය දන්ෙන් නැති නිසා සමහර 
ෙවලාවට තමන්ෙග් ෙවනත් පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්.  අද ෙම් රෙට් සංහිඳියාව අත්යවශ්යයි. අපි ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. පතිසන්ධානය, වගවීම, මානව හිමිකම්,  මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ෙම් රජය අදහස් කරනවා 
නම් ඒ සඳහා අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් අපි එක 
තුවාලයකට ෙවදකම් කිරීෙම්දී තවත් තුවාලයක් හදා ෙගන බැහැ. 
එක කණ්ඩායමකට පමණක් සලකලා අෙනක් කණ්ඩායම අමතක 
කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට්  අපි ලබා 
ගත්ත තිරසාර සාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න,  ෙම් නිදහස ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ෙම් රෙට් සෑම ජාතියක් ෙවනුෙවන්ම, සෑම 
ෙකොට්ඨාසයක් ෙවනුෙවන්ම ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් කටයුතු 
කරනවා නම්, ඒ සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  ඒ 
නිසා ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් රජය කටයුතු කරාවි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

27 minutes.  

 
[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනය දරන ෙම් 

ෙමොෙහොෙත් මට කථා කිරීමට ලැබීම මා භාග්යයක් ෙකොට 
සලකනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා කෘත හස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මා 
සමඟ මහනුවර දිස්තික්කෙය් එකට තරග කරපු ෙජ්යේෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් 
අවස්ථාව මට ලබා දීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කළ ගරු 
කනක ෙහේරත් තරුණ මන්තීතුමා,  ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාව තුළින් 
අෙප් හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන්, රණ විරුවන් යුද අධිකරණයට ෙගන 
යන කියාදාමයකට අප අවතීර්ණ ෙවන්න යනවාය කියන 
පදනමින් කථා කළා. ෙමය හරියට "අන්ධයා අලියා දැක්කා වාෙග්" 
වැඩක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව හරියාකාර 

අවෙබෝධයකින් අපි කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. ජිනීවා කියාදාමය 
අද ඊෙය් පටන් ගත් කාරණාවක් ෙනොෙවයි. 1980 ගණන්වල 
ඉඳලා විවිධ රාජ්යයන්, විවිධ රටවල්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්ත් 
ෙනොෙයක් ආණ්ඩු ෙම් වාෙග් අභිෙයෝගවලට මුහුණ දුන්නා. 1988, 
1989 හා 1990 භීෂණ සමෙය්දී දකුෙණ් කැරැල්ල පරාජය කිරීමට 
සමත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයටත් ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
වාෙග් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. ඒ පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් 
ජිනීවා ගිය අවස්ථාෙව්දී සිදු වුණ ෙද්වල් පිළිබඳවත් අපි කවුරුත් 
ෙහොඳාකාරව දන්නවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි උතුෙර් කැරැල්ල මර්දනය කරලා, 
එය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ දැන් නැවත වාරයක් අපට ෙම් 
ජිනීවා කියාදාමය පිළිබඳව කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් අවදානම පිළිබඳව ෙනොෙයක් විධිෙය් දෘෂ්ටි ෙකෝණවලින් 
දකින අය ඉන්නවා. දැන් අපි නිරන්තරෙයන්ම අහන වචන 
මාලාවක් තිෙබනවා. දඬුවම් දීම පිළිබඳව, සමාව දීම පිළිබඳව, 
සංහිඳියාව පිළිබඳව, වගවීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම සත්ය ගෙව්ෂණය 
පිළිබඳව, යුක්තිය ගෙව්ෂණය පිළිබඳව දැන් අපි නිරන්තරෙයන් 
ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ෙක් 
අරමුණ පිළිබඳව, අප මුහුණ ෙදන ෙම් අවදානම පිළිබඳව රටක් 
හැටියට, ෙම් රෙට් වැදගත් පක්ෂ හැටියට ෙම් සභා ගර්භය තුළ  
යම් සංහිඳියාවක් ඇති කරමින්, ඒ තුළින් එකමුතුව ෙමයට මුහුණ 
ෙදන්න අපි ලෑස්ති විය යුතුයි කියන අරමුණත් ෙපරදැරි කර ෙගන 
තමයි, ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති කාර්යාලෙය්දී සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්ෙව්. ඒ සමුළුෙව්දීත් අපි දැක්ෙක්, මුලින් 
1980 ගණන්වල තිබුණු ආකාරයටම සමහරු ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කර ෙගන අවස්ථාවාදීව නැවත වාරයක් ආණ්ඩු බලය 
තමන් සතු කර ගැනීෙම් ව්යාපාරයක ෙයෙදන කියාදාමයකුයි.  

මුලින්ම මා එක කාරණයක් කියා සිටිය යුතුයි. දැන් 
ෙචෝදනාවක් නඟා තිෙබනවා, ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කිරීමට 
තිෙබන අයිතිය පවා අපි අහිමි කර තිෙබනවාය කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් ඉතාම සන්සුන්ව පිළිතුරක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, "සභා ගර්භය තුළ, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ ෙවන ෙද්වල්වලට මා අත ගහන්න 
ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ, නමුත් මා කථානායකතුමාට දැනුම් 
දීමක් කරලා ඔබතුමන්ලාෙග් කථා කිරීෙම් නිදහසට යම් හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරැදි කරන්නය කියා මා 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා"යි කියලා. මා මුලින්ම ඒ කාරණය 
කියා සිටිය යුතුයි. 

දැන් අපි නිතරම අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව, අෙප් රෙට් නිදහස පිළිබඳව, ජාත්යන්තරය 
අෙප් රෙට් අභ්යන්තරයට ඇඟිලි ගැසීම පිළිබඳව කථා කරනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙද්ශ ෙපේමිත්වය පිළිබඳව කථා කරන අය එක 
ෙදයක් මතක තබා ගත යුතුයි. "මාර්ක් ට්ෙවයින්" නමැති ඉංගීසි 
කර්තෘ ෙකෙනක් ඉන්නවා. “Patriotism is the last refuge of a 
scoundrel" කියා එතුමා කිව්වා.   ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් "ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වය කියන්ෙන් තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණයි" කියන එක. 
ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම සත්ය කියමනක් කියා මා කියනවා. එතුමා 
කියපු විධියට තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශ ෙපේමීත්වය. ෙම් සභා ගර්භෙය්දී කළ කථා දිහා බැලුවාම ඒක 
ඇත්ත වශෙයන්ම සනාථ වනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔහු ඉංගීසි 
ජාතික කර්තෘවරෙයක්. "ෙද්ශ ෙපේමීත්වය කියන්ෙන් 
තක්කඩින්ෙග් අන්තිම සරණයි" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. 
ඒකට අපි ෙවනත් සමානතා ෙසවීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් 
සභා ගර්භය තුළ කරපු කථාවලින් අපට ඒ බව ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා.  
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2009 වසෙර් යුද්ධය ජය ගත් දා ඉඳලාම ෙම් අවදානම් 
තත්ත්වයට අප මුහුණ ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව දුන් ෙපොෙරොන්දු අපි 
යුක්තිගරුකව ඉටු කළා නම්, ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට අවතීර්ණ 
වන්න අපට අවශ්යතාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
ජාත්යන්තර පජාව ඉදිරිෙය් දුන් ෙපොෙරොන්දු කඩ කළා. ඒ තුළ 
තමයි ෙම් අවදානම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු 
ගිය මාර්තු මාසෙය්දී සම්මත ෙවන්න තිබුණු ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් ඉල්ලීම මත සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනකල් කල් දැමීමට 
පවා ජාත්යන්තරය එකඟ වුණු බවත් මා ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොන වාෙග් කරුණුවලට ද අපට එකඟ වන්න පුළුවන්, ෙමොන 
ආකාරයටද අප සූදානම් විය යුත්ෙත්, අභ්යන්තර යාන්තණයක් 
සැකසීෙම්දී ෙමොන වාෙග් ෙකොන්ෙද්සිවලට ද අපට එකඟ ෙවන්න 
පුළුවන් කියන කාරණා පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා තමයි අපි 
ෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ වුෙණ්. ඒ සඳහා ජාත්යන්තරය අපට 
සහාය දුන්නා. ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ලැහැස්ති වීමට අපට මාස 
හයක් වැනි කාලයක් ලබා දුන්නා. දැන් අප ඒ සඳහා සූදානම් 
ෙවලා, අභ්යන්තර යාන්තණයක් තුළ ෙම් පිළිබඳව ගෙව්ෂණය 
කරන්න ඕනෑ බව පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ෙකන් පැන 
යාමට අපට අවස්ථාවක් නැහැ කියන එකත් මා කියා සිටිනවා. ෙම් 
මඟින් කිසිම හානියක් වන්ෙන් නැහැ. සංහිඳියාවත්, වග වීමත් 
කියන්ෙන් පරස්පර විෙරෝධී ෙද්වල් හැටියට බලන අයත් ඉන්නවා. 
ඒ ෙදක කවදාවත් එකට එක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියා ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කියා සිටියා. මා ඒකට එකඟ වන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, වින්දිතයන්ට අයිතියක් තිෙබනවා. වග වීම 
පිළිබඳව තිෙබන වග කීම හරියාකාරව ඉටු වීම පිළිබඳව වග බලා 
ගැනීම වින්දිතයන්ෙග් අයිතියක්. වින්දිතයන්ට අප ඒ අයිතිය ලබා 
දිය යුතුයි. ඒ ලබා දීම තුළ අපට කිසි ෙදයක් අහිමි වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති විය යුතු නම්, අප ෙම් තත්ත්වයට තිතක් 
තබන්න ඕනෑ.  

We must have a closure for all this misery that people 
have undergone. So, how do you bring a closure to the 
misery that people have undergone? It is only through a 
process where there will be some way in which the truth 
will surface. If all the time we are going to cover up the 
truth and prevent any process to take place to ultimately 
find out what really happened during those difficult 
periods -  all of us went through these difficulties - my 
community is not an exception. Sometimes when you talk 
of the Sri Lankan ethnic conflict, it has become a usual 
norm only to talk of this conflict as a Sinhala-Tamil 
conflict. It is far from that. It is also a conflict relating to 
Tamil-speaking Muslim community. It is also a conflict 
affecting the upcountry Tamil community. It has visited 
every home in this country. Every community has lost 
lives; lost their properties; lost their livelihoods and 
therefore it is necessary for us to address the issues that 
need to be addressed at this particular time. That is why 
the international community has seen to it that they will 
have to get us to be accountable for what we did. So, 
accountability does not mean that we are going to 
immediately punish people. The Hon. Prime Minister has 
made an intervention. Through his efforts, he has 
ultimately managed to agree to set up a Compassionate 
Council. Over and above the Truth Commission we are 
going to set up, the Compassionate Council which will 
consist of religious dignitaries and religious leaders who 
finally will have to give guidance as to how this entire 
process of reconciliation will take place. 

Now, look at the plight of the Northern Muslims. 
There are more than 100,000 people who have been 
living in temporary refugee camps for more than 25 
years. By the 30th October, in another week’s time, they 
would have been living in temporary camps for 25 years 
or more. Their resettlement is yet to take place. Only a 
fraction of those people who left the North has been able 
to return. There are more than 10,000 families still 
awaiting some assistance to return with dignity. If you 
want to return without dignity, there are so many ways. 
There is no proper shelter, there is no proper 
infrastructure. So how are they to return to those areas? 
Finally we find that they are also now being deprived of 
their rights to vote - to elect their own people in the 
forthcoming Local Government Elections. In fact, I have 
proposed to the Hon. Prime Minister that we must try and 
amend the law to make way for these people, who live as 
displaced people still in the North Western Province, 
particularly in the Puttalam District, to be able to vote to 
elect their local representatives as they have done in the 
past for Parliamentary Elections.  

I was very pleased when the Hon. R. Sampanthan 
yesterday at the Presidential Secretariat referred to the 
Geneva Resolution as a very balanced Resolution. In fact, 
there are many among the diaspora Tamils who still 
decry the Joint Resolution that has been passed, because 
it is not up to their satisfaction.  It is not a document 
which has gone to satisfy the extreme Tamil opinion, nor 
is it to satisfy the extreme Sinhala opinion, nor is it to 
satisfy the extreme Muslim opinion, if it existed. 
Therefore, this is a very balanced document which seeks 
very genuinely to introduce reconciliation in this country.  

Therefore, Mr. Presiding Member, we should not look 
at demons behind the bushes. We have to first examine 
the document in its totality. 

When you address the document in its totality it is 
quite apparent that what the international community 
wants is for the truth to surface and then through the 
surfacing of the truth, the people will be able to finally 
reconcile their differences and redeem their lost dignity 
and that is ultimately what is sought from this entire 
exercise. Therefore, let us not be talking as if we are like 
ostriches, burying our heads in the sand and not looking 
at reality.   

We also heard the Hon. Anura Dissanayake in the 
morning very passionately making an appeal because he 
is somebody who suffered certain losses in his own 
family during those difficult periods in the late 1980s' and 
the early 1990s'. His own Party had to undergo a similar 
situation. There were scores of people who had been 
killed or summarily executed or disappeared without a 
trace and there is no closure to all this agony and misery 
that people went through in the South. So, similarly in the 
North, there are our own brothers, our own citizens who 
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have undergone immense difficulties. Be it Tamils, 
Muslims or Sinhalese, everyone equally has suffered and 
therefore to bring a closure to all this suffering, it is 
necessary for us to engage in an exercise not for any 
retributive justice but to restore their dignity and to be 
satisfied with the end result that we finally know the truth 
and that is exactly what is being sought to be done 
through this exercise.  

We had the LLRC mechanism, the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission, and that Commission was 
also an escape valve that was suggested by the 
international community for the Government to very 
truthfully address issues and to settle them. If we had 
followed the recommendations of our own Commission, 
the Lessons Learnt and Reconciliation Commission, and 
implemented the recommendations very truthfully, we 
would not have been in this plight today. What we did 
was, every time when the time came for us to address 
those issues we started shifting the goalpost. 

අපි ෙගෝලය ගහන්න එන ෙකොට goalpost එක තව තැනක 
ගිහිල්ලා තබනවා වාෙග් වැඩක් තමයි ෙමෙතක් කල් කරෙගන 
ගිෙය්. ඒ තුළ තමයි ෙම් වාෙග් අවදානම් තත්ත්වයකට දැන් අපට 
මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුව කර 
ගත්ත වැඩක් ෙනොෙවයි. කලින් ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව අනුගමනය 
කළ කියාදාමය උඩ ජාත්යන්තර පජාවට අෙප් ආයතනවල තිෙබන 
ඒ නිදහස් භාවය පිළිබඳව, ඒ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව විශාල 
සැකයක් මතු ෙවලා තිබුණා. ඒ සැකය තුරන් කිරීමට දැන් අපි අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නැවත සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් අෙප් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා අපි නැවත ස්ථාපිත කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආ ණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවක් හරහා ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන්වලට සභිකයන් පත් කිරීෙම් කියාදාමය දැන් 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

සත්ය ගෙව්ෂණය පිළිබඳව තව ෙදයක් මා කියා සිටිය යුතුයි. 
ෙමොකද, දකුණු අපිකාෙව් ෙම් සත්ය ගෙව්ෂණය පිළිබඳව තිබුණු 
ෙකොමිසෙම් කියාදාමය ෙදස බැලුවාම ඒ කියාදාමය එතරම් 
ෙලෙහසි පහසු කියාදාමයක් ෙනොෙවයි. ඒකට අවතීර්ණ වන 
ෙකොට ඉතාම පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සාක්ෂි 
කැඳවීෙම්දී මතු වන කරුණු පිළිබඳවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් සිදු 
වන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් ජාතීන් අතර ඇති ෙවලා තිෙබන 
දුරස්ථභාවය තවත් වැඩි වීෙම් කියාදාමයකට අවතීර්ණ ෙනොවීමට 
අපි වග බලා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ඒ පිළිබඳව හරියට 
ගෙව්ෂණය කරලා,  හරියට සිතා බලා කටයුතු කළ යුතුයි. ඒකට 
පත් කරන විට කිසි විෙටක ෙද්ශපාලන වශ ෙයන් එෙහම නැත්නම් 
එක් එක් ජාතීන් වශෙයන් ෙබදී  තීරණ ගැනීමට අවතීර්ණ ෙනොවන 
අයට අපි ඒ වගකීම භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අපි දුර දිග 
කල්පනා කරලා තීරණ ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිබියදී, 
රටක් හැටියට, එකම ලාංකික ජාතියක් හැටියට අපි එකමුතුව 
කටයුතු කළ යුතුයි. විවිධ අනන්යතාවන් අපට තිෙබන්න පුළුවන්. 
නමුත් ෙමය, ලංකාවට ලැබී තිෙබන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. අපිට 
එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙචෝදනාවලින් මිදීමට වාෙග්ම යම් 
වැරැද්දක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාට දඬුවම් ෙනොදී සමාව 
දීෙම් කියාදාමයකට අවතීර්ණ වන්න අපට අවකාශයක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒෙකන් කවදාවත් නිගමනයකට එන්න බැහැ, අපි දැන් 
යුද අධිකරණයකට මිනිසුන් භාර කරන්න ලැහැස්ති වනවායි 

කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් රජෙය් 
කියාදාමයන් දිහා බලලා  ජාත්යන්තර පජාව ඒ ජිනීවා ෙයෝජනාව 
සම්මත ෙනොකර අපට මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා සැප්තැම්බර් මාසය 
වන තුරු කල් ලබා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ දැන් අපි එකමුතුව, 
එකඟතාෙවන් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරෙගන සිටිනවා. ඒ 
ෙයෝජනාෙවන්  පිළිෙගන තිෙබන කරුණු,  පිළි ෙගන තිෙබන 
ෙද්වල් අපි ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා. එය ඉටු කිරීම එතරම් අමාරු 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. අපි අතර අවෙබෝධයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ෙම් පිළිබඳව අපි ෙවන් ෙවන්ව කථා ෙනොකර රෙට් විවිධ බලෙව්ග 
සමඟ එකමුතුව කටයුතු කිරීමට තමයි ඊෙය් අපි සර්වපාක්ෂික 
සමුළුව කැඳවූෙය්. මම ගියාට පස්ෙසේ වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා කථා කළාය කියලා ආරංචියි. “ෙම්ක අපි කැඳවන්න 
තිබුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟ වීමට කලින්” කියලා එතුමා 
ෙචෝදනා කළා කියලාත් ආරංචියි. නමුත්, මීට කලින් ෙම් ෙයෝජනා 
සම්මත කරන්න ජිනීවාවලට ගිය අවස්ථාෙව් දී ගිය ආණ්ඩුෙව් 
කවුරුවත් එවැනි කථාවක් කළාද? නැහැ. සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් 
කැඳවලා ඊට පස්ෙසේ යම් සම්මුතියකට එළැඹිලා ඊට පස්ෙසේ යන්න 
කියලා කිව්වාද? නැහැ ෙන්. ඔබතුමාත් ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක 
හිටියා ෙන්. කවුරුත් කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් 
සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හරහා ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවක් ඇති කර 
ගන්න උත්සාහ කරද්දී වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා මතු 
කරනවා, “දැන් කැඳවලා පරක්කු වැඩියි. දැන් කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ” කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට කමක් නැහැ. ආරාවුලකට යන්ෙන් නැතිව ෙම්ෙක් 

තිෙබන substantive issues - 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔව්, ඒක අපි කථා කරමු. ඒ කථා කරන්න තමයි- 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ අයෙග් reportsවලින්  ෙනොෙවයි, අෙප් reportsවලින් එන 

ඒවා- 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
( மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම ඒකයි කියන්ෙන් වාසුෙද්ව මන්තීතුමා, මම එය 

පිළිගන්නවා. ඔබතුමා සභා ගර්භෙය් ෙනොසිටි ෙව්ලාෙව් මම 
කිව්වා, 1988, 1989 අවුරුදුවල ඔබතුමාත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් 
ජිනීවා ගිය කථාව. ඒ කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් අවදානම අපට 
තිෙබනවා. ෙම් අවදානම දැන් යූඑන්පී රජයට තිෙබනවා; ගිය 
වකවානුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට තිබුණා. නමුත් ෙම්වාට 
අපි ඉතාම නිහතමානීව, ඉතාම විවෘතභාවෙයන් යුතුව මුහුණ 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපට කාවවත් රවට්ටන්න ෙදයක් කරන්න බැහැ. 
අපි ෙගෝලයක් ගහන්න එන විට goalpost එක අරෙගන තවත් 
තැනක තියන්න බැහැ. LLRC වාර්තාව අෙප්ම වාර්තාවක්; 
අභ්යන්තර වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාෙව් තිබුණු කිසි ෙදයක් අප ඉටු 
කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවනුවට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම රට තුළ ඇති කෙළේ 
ෙමොකක්ද? යුද මානසිකත්වයක් තමයි දිගටම ෙගන ගිෙය්. 
ඔබතුමාත් ඉතාම පැහැදිලිව ගිය ආණ්ඩුව තුළ ඉඳ ෙගන අපත් 
එක්ක අභ්යන්තර අරගලයක් කළා. අපි දන්නවා ෙන්. නමුත් දැන් 
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙම් අවදානම් තත්ත්වෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න 
නම් අපට තිෙබන්ෙන් එකමුතුෙවන් කටයුතු කිරීමයි කියලා මම 
අවධාරණය කරනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙව්ලාව  
තිෙබනවාද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි තුනක කාලයක් ඔබතුමන්ට 

තිෙබනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඊෙය් සර්ව පාක්ෂික සමුළුෙව්දී අපි එකඟත්වයට එළැඹුණා, ඒ 

සමුළුව සර්ව පාක්ෂික නිෙයෝජිත සමුළුවක් හැටියට, එක් එක් 
පක්ෂවලින් එක් එක් නිෙයෝජිතයන් එකතුව අපි දීර්ඝ ෙලස ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියා. ෙම්කට රටක් හැටියට 
එකමුතුෙවන් අපි මුහුණ දිය යුතුයි. ඒකට අපි සුදානම් විය යුතුයි. ඒ 
හැර අපට ෙවන විකල්පයක් නැහැ. අපට ව්යංගෙයන්, 
වකාකාරෙයන් ෙම් පිළිබඳව ෙවන විධියකට විසඳුම් ෙසොයන්නට 
අමාරුයි. ෙමොකද, අපි කවුරුත් දන්නවා ජිනීවා අභිෙයෝගය 
කියන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු ෙදයක් ෙනොවන බව. ෙලෝකෙය් 
බලවතුන්ට ෙවන නීති තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි බලවතුන් 
ෙනොෙවයි. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. අෙප් තිෙබන ජාත්යන්තර 
ෙද්ශපාලනය තුළ අපි බලවතුන් ෙනොවන බව පිළිගන්නට ඕනෑ. 
බලවතුන් ෙනොවන අපට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් උඩ එකමුතුව 
කටයුතු කරන්න සිදු ෙවනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ඔන්න -[බාධා 
කිරීමක්]කියන්න, කියන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාෙගන්ද ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ කියලා කියන්ෙන්? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
බුලත් විට ෙපොඩ්ඩක් එළිෙය්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, නැහැ. ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ කියන්ෙන්? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
කිසි ෙකෙනක්ෙගන් ෙබ්ෙරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, නැහැ -[බාධා කිරීමක්] ඕනෑම උගුලකට අහු 
ෙනොවී ෙබ්ෙරන්න නම් -[බාධා කිරීමක්] ෙම්ෙක් උගුලක් නැහැ. 
අෙප් ආණ්ඩුව පිළිබඳ විශ්වාසය තබමින් ජාත්යන්තරය අපට 
අවකාශයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අවකාශය අපි හරියාකාරව 
පෙයෝජනයට අරෙගන අෙප් වගකීම ඉටු කළ යුතුයි. ඒ වගකීම අපි 
ඔක්ෙකොම එකඟතාෙවන් පිළිගත්ත වග කීමක්. අපි විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගිය ආණ්ඩුවත් 2009-2010 කාල වකවානුෙව් ඒ වාෙග් 
එකඟත්වෙයන් කටයුතු කළා. Resolution එකක් pass කර ගත්තා 
by agreement. ඒ තුළත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ෙද්වල් ගැබ් 
ෙවලා තිබුණා. ඒ අය ඒවා දැක්ෙක් පස්ෙසේ තමයි. ඇවිත් කිව්වා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරන්න 
අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. පථමෙයන් බෑන් කී මූන් ආපු 
ෙවලාෙව් අපි එතුමා එක්ක අත්සන් කළ ඒ ගිවිසුම තමයි,  ෙම් 

ඔක්ෙකොටම බලපෑ ගිවිසුම. ඒ ගිවිසුෙම් ඉතාම පැහැදිලිව තිෙබන, 
අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක් තමයි, ඒ මානවවාදී නීති 
උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධෙයන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වීමට අපි එකඟ වුණු බව. ඊට පස්ෙසේ, යුද්ධෙය්දී අවතැන් වූ 
සියලු ෙදනා හැකි ඉක්මනින් නැවත පදිංචි කරන්න අපි ඉදිරිපත් 
වුණා. අපි ඒක නම් කළා. යම් දුරකට කළා. එහිදී දීර්ඝ කාලීනව 
අවතැන්වූවන් සහ ෙකටිකාලීනව අවතැන්වූවන් කියලා 
ෙදපාර්ශ්වයකට ෙකොටස් කරලා ඒ එක ෙකොටසකට අපි යම් 
අයුක්තියක් කළාය කියන එකත් පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් 
මුස්ලිම් අයට තිෙබන පශ්නයක්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජනවාර්ගික ගැටලුවට ස්ථිරසාර 

ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීමට අපි එකඟ වුණා. නමුත්, ෙම් කිසි 
ෙදයක් අපි කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන්වත් සර්ව පාක්ෂික 
සමුළුවක් කැඳවලා, හැම පක්ෂයක්ම එකතු කරලා ෙම් පශ්නයට 
එකමුතුෙවන් මුහුණ ෙදමුයි  කියනෙකොට, "දැන් ඒකට කාලය 
පැනලා ඉවරයි, අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා වැඩක් නැහැ" 
ෙනොකියා, අපි එකමුතුෙවන් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදමු.  

බලන්න, සම්පන්දන් මැතිතුමා පමුඛ දවිඩ ජාතික සන්ධානය 
ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාව සම්මත වුණාට පස්ෙසේ නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කරලා කිව්වා, "අපි අෙප් පැත්ෙතනුත් ඇති ෙවලා තිෙබන වැරැදි 
දිහා ආපස්සට හැරිලා බලන්න ලැහැස්තියි" කියලා. එතුමන්ලා 
එක විධියකින් පිළිගත්තා. He said, "We are prepared to be.." - 
What was the word? 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Introspection.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, they said they were prepared to be introspective 

in their approach as to what happened in the past. So, that 
was the way in which the principal Tamil party in this 
House had approached this issue despite the fact that 
there is a large segment, quite a considerable segment of 
diaspora movements decrying this whole Resolution, 
because they expected a totally independent, international 
inquiry and they were disappointed. Everybody is 
disappointed: the diaspora is disappointed; the extremists 
in Sri Lanka are disappointed; Sinhala extremist forces 
are disappointed; everybody seems to be disappointed. 
Then, what does it point to? It seems it is a balanced 
document. It has taken into consideration various views 
and has finally decided that this is the best way to 
proceed and this is the best way to bring a closure to the 
misery of these people.  
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This country has a potential to prosper. So, that 
potential to prosper must be given a chance to go ahead 
and let us become a nation of which we can all be proud 
of; a nation in which pluralism will be something 
regarding which  all of us can be proud of. Today, some 
of us are not prepared to accept that this is a pluralist 
nation.  We all say that this nation belongs to one race or 
one part of the country belongs to another race.  That is 
not the way in which we have to approach this issue.  
Now the time has come for us to forget the past. But, the 
affected, the aggrieved,  need to see a closure to their 
grievances.  They need to know what happened. That is 
the meaning of accountability. Therefore, we have to 
become accountable in the eyes of the international 
community.  We are a community of nations.  

This kind of  a thing happened in the aftermath of the  
World War II.  Then everybody decided that they had to 
put an end to this inhuman way of killing each other and 
should prosper together.  That is why the United Nations 
was created.  So, the purpose of this Resolution is to 
allow us to prosper.  Therefore, we must make use of this 
opportunity and prosper together.   

Saying that, I conclude, Mr. Presiding Member.  
Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 මීළඟ ට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි10ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 3.44] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා Resolution එකත්, ඒ 

වාර්තාවත් ගැන  අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න යම්කිසි කාලයක් ලබා 
දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේට මෙග් කෘතඥතාව 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

ජිනීවා ෙයෝජනාව - Resolution - ගැන කථා කරන්න ඉස්සර 
ෙවලා, මූලික පශ්න තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මා විශව්ාස කරනවා ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙම් විෙද්ශ 
පතිපත්තියත්, අෙප් රෙට් තිෙබන එක එක අවශ්යතාත් ෙවන් කර 
ගැනීෙම් වුවමනාවක් තිෙබනවාය කියලා. ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් 
දියුණු කරන්න අපට  වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්, කාන්තා 
අයිතිවාසිකම් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම්, 
මාධ්ය නිදහස ඉදිරිය ට ෙගන යන්න වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් 
අපි ඒ ෙද්වල් ජිනීවා ෙයෝජනා එක්ක සම්බන්ධ කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය  ඒවාට එකතු කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ.  

ආසියාෙව් ෙද්ශපාලනය දිහා බැලුවාම, ආසියාෙව් කණ් ඩායම් 
ෙදකක් අතර ෙපොඩි හැප්පීමක් තිෙබනවා.  අපි චීනය උදාහරණයක් 

හැටියට ගත්ෙතොත්, චීනය අවුරුදු 30ක් විතර සියයට 7ක, 8ක 
දැවැන්ත වර්ධනයක් එක්ක ඉදිරියට ගියත් දැන් ෙත්රුම්ෙගන 
තිෙබනවා,  මැද ෙපරදිග රටවලින්, අපිකාෙව් රටවලින්  natural 
resources, නැත්නම් එක එක ෙද්වල්  ඒ අයට ගන්න බැරි නම් 
ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ වර්ධනය ෙගන යන්න අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා 
චීනය "String of Pearls"  නමින් පතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරියට 
ෙගන යනවා. පාකිස්තානය, ලංකාව, බංග්ලාෙද්ශය, සුඩානය, 
මාලදිවයින, ෙසෝමාලියාව වැනි රටවල එක එක වරායවල් හදලා, 
ඒ වරායවල් තුළින් චීනෙය්  ගනුෙදනු කරෙගන යන්න සූදානමක් 
තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම, ඇෙමරිකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය දිහා බැලුවාම 
අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා හිතන විධියට ෙජෝන් ෙකරී 
මහත්මයාත් ලංකාවට ඇවිල්ලා  ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා. "Pivot 
to Asia"  කියන පතිපත්ති මාලාවක් දැන් ඇෙමරිකාව ෙගන 
යනවා. තවත් අය කියනවා, ඒක "policy of encirclement of 
China එකක්” කියලා. චීනය වටා තිෙබන ෙම් රටවල් යම්කිසි 
විධියට ඇෙමරිකන්වාදී රටවල් කරන්න තමයි ෙම්  අයෙග් 
උත්සාහය  කියලා කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඇෙමරිකන්වාදී පතිපත්ති මාලාවක ඉන්නවාද, චීනවාදී පතිපත්ති 
මාලාවක ඉන්නවාද කියලා ෙමතැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි 
ගන්න ඕනෑ ලංකාවට වැඩිෙයන්ම වාසිදායක විෙද්ශ පතිපත්ති 
මාලාව බවයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙමතැනදී ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලියට  රෙට් තිෙබන ෙබොෙහෝ අභ්යන්තර ෙද්වල්  
පටලවා ගන්නෙකොට තමයි ගැටලුව එන්ෙන්. මෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය අනුව, ඇෙමරිකන්වාදී පතිපත්ති මාලාවක් ගත්ෙතොත් ඒක 
එච්චරම ෙහොඳට රටට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ.  

1873 - 78 දී ඇෙමරිකාෙව් "Long Depression" කියලා 
ආර්ථික ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ ආර්ථික ගැටලුෙවන් පස්ෙසේ ඒ රෙට් 
ඉහළ ව්යාපාරිකයන් තීරණය කළා, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා ෙසොයා බලන්නට. ඒකට මූලික ෙහේතුව වශෙයන් ඒ අය 
කිව්ෙව්, නිෂ්පාදනය වැඩි වීම - overproduction -  කියලා. 
එතෙකොට ඒ අය ෙත්රුම් ගත්තා, එක්ෙකෝ ඇෙමරිකාෙව් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගන්න ඕනෑ, එෙහමත් 
නැත්නම් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළවලට යන්න ඕනෑ කියලා. එදා සිට 
ඒ අය ෙමොකක්ද කෙළේ? විෙද්ශීය ෙවෙළද ෙපොළ අල්ලා ගැනීමට 
තමයි  උත්සාහ කෙළේ. ඒ වාෙග්ම   Universal Declaration of 
Human Rights  පතිපත්ති මාලාව ඉදිරියට ෙගෙනන ෙකොට 
ඇෙමරිකාව ෙකොයි ෙවලාෙවත් කියපු ෙදයක් තමයි, ''ෙද්ශපාලන 
නිදහසක්  ෙදන්න'' කියන එක.  නමුත් ඒ කාලෙය් ෙසෝවියට් 
රුසියාව කිව්වා, "අපි ෙම් අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන නිදහසක් 
ෙදනවා නම්  ආර්ථික නිදහස ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑය" 
කියලා. 1975 දී ෙමොකද වුෙණ්?  Helsinki Final Act   කියන 
පතිපත්ති මාලාව ෙසෝවියට් ෙද්ශය බිඳ වැෙටන්න මූලික කරුණක් 
වුණා.  

ඇෙමරිකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්ති දිහා බැලුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 2005 දී, UN Human Rights Council  
එක ආරම්භ කළ ෙව්ලාෙව් දී, රටවල් හතරක් UN Human Rights 
Council  එකට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්න බව. ඇෙමරිකාවත් 
ඊශායලයත් ඒ රටවල් හතරින් ෙදකක්. හැබැයි අපි 
ඇෙමරිකාෙව්ත්, චීනෙය්ත් විෙද්ශ පතිපත්ති මාලාව ෙදස 
බැලුෙවොත් අපට එක ෙදයක් පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම් රටවල් ෙදකම 
අරෙගන තිෙබන විෙද්ශ පතිපත්ති මාලා ඒ රටවලට  ගැලෙපන 
විෙද්ශ පතිපත්ති මාලා; ඒ රටවලට වාසිදායක විෙද්ශ පතිපත්ති 
මාලා.  
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ඇෙමරිකාව ෙම් කාලෙය්දී මියන්මාර් රටත් එක්ක තිෙබන 
විෙද්ශ පතිපත්ති  දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, මියන්මාර් මිලිටරි 
පාලනය -තවමත් මියන්මාර් රෙට් තිෙබන්ෙන් මිලිටරි පාලනයක්-  
ඇෙමරිකන්වාදී විෙද්ශ පතිපත්ති මාලාවක ඉන්න නිසා ඒ අය 
අතර සමීපතාවක් තිෙබන බව.  

මෙග් ෙදවන කාරණය තමයි, අපි ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාෙව් 
තිෙබන කරුණු ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් එතැනදී අපි 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ඕනෑය කියන කාරණය. එහි එක් 
කරුණක් තමයි reconciliation. අෙනක් කරුණ accountability. 
සමහර  ෙව්ලාවට අපි reconciliation  ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
බැලුෙවොත් accountability එකට ෙපොඩි පශ්නයක් එනවා.  

උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, අපි කවුරු ෙහෝ හමුදාෙව් ෙසබෙළක්  
යුද අපරාධකාරෙයක් කියලා හංවඩු ගැහුෙවොත්, සමහර ෙවලාවට 
accountability  පැත්ෙතන් සාධාරණ  ෙවන්න පුළුවන්.  නමුත් 
reconciliation  පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්  අනිවාර්යෙයන්ම එය ගෙම් 
ඉන්න සිංහල  අය තුළ යම්කිසි  තරහක් ඇති කරනවා, "අෙප් 
රණවිරුෙවෝ 25,000ක් ෙදනා ජීවිතය පුද කරලා, 65,000ක් 
ෙදනාෙග් අත් කකුල් නැතිකරෙගන, අවුරුදු පහක් ගියාට පසු දැන් 
ඔවුන් යුද අපරාධකාරෙයෝ කියලා හංවඩු ගහනවා" කියලා. ෙම් 
කාරණාව අපි ෙහොඳට සැලකිල්ලට ගත යුතුයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාව දිහා බැලුෙවොත් ෙමහි අහිතකර  
ෙද්වල් ෙබොෙහොමයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. මට කලින් කථා 
කරපු සමහර මන්තීවරු කිව්වා, එෙහම වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් එෙහමත් නැත්නම් ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු 
ආණ්ඩුෙව් වැරැද්දක් නිසා කියලා. ඒක ෙනොෙවයි අපි ෙමතැනදී 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වැටුණු ෙතොණ්ඩුෙවන් අපි ෙකොෙහොමද 
ගැලෙවන්ෙන් කියන එක ගැනයි අපි කල්පනා කරන්න  ඕනෑ.   

මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් රජය co-sponsor  කළ එක ගැන. 
එෙහමත් නැත්නම් ඇෙමරිකා  එක්සත් ජනපදයත් එක්ක ෙම් 
ගිවිසුමට අත්සන් කළ එක ගැන. ෙමොකද, ඒෙකන් ජාත්යන්තර 
රටවලට යම්කිසි පදනමක් ඇති කරනවා, අපි බැරිෙවලාවත් ෙම්  
අය ඉදිරිපත් කරන කාරණා හරියට කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් අප  
ෙකෙරහි  ජාත්යන්තර පීඩනයක් දමන්නට පුළුවන්  වන නිසා.  

දැන් ෙසයිඩ් රාඩ් අල්-හුෙසේන් කුමරු ෙමොකද කියන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, ලංකාෙව් witness protection programme  
එකක් නැති නිසා,  නීති පද්ධතිය හරි නැති නිසා, security and 
justice  නැති නිසා  ෙම්  වාර්තාවට ෙම් කාරණා දීපු අයෙග් එක 
නමක්වත් ඉදිරිපත් කරලා නැති බව. කවුරු ෙහෝ ගිහිල්ලා  "තාරක 
බාලසූරිය යුද අපරාධකාරෙයක්. ෙම් කාලවලදී තාරක බාලසූරිය 
ෙම් ෙම් ෙදවල් කරලා තිෙබනවා"  කියලා ෙචෝදනාවක් කෙළොත් 
මාත් ඒ පරීක්ෂණයට  ඇතුළු ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඕනෑම 
උසාවියක දී  වලංගු වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය  නීතිමය  
සිද්ධාන්ත අනුව අපට  පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා ෙම් Draft Resolution  
එකත් අත්සන් කළා.  ෙම් Draft Resolution ෙකොෙහොමද පටන් 
ගන්ෙන්. Resolution එෙක් පළමුෙවනි ෙඡ්දෙය්ම සඳහන් වී 
තිෙබනවා,  I quote: 

“Takes note with appreciation the oral update presented by the High 
Commissioner to the Human Rights Council at its twenty-seventh 
session,...”   

දැන් ෙම්  අගය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් 
කුමරුෙග් වාර්තාව.   ෙසයිඩ් රාඩ් අල්  හුෙසේන් කුමරුෙග්  2015 
සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින  පකාශෙයන් - ෙපොඩි ෙපොඩි ෙකොටස් -  
මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාට කියවන්නම්.  එහි  පැහැදිලිව 
ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා,  I quote: 

“In our previous reports to the Human Rights Council, we have 
described the total failure of domestic mechanisms…”    

ලංකාෙව් පාවිච්චි කරපු කමෙව්දය වැරැදියි කියලා තිෙබනවා.   
අපි දන්නවා, පරණගම වාර්තාව ගැන.  ෙම් පරණගම වාර්තාව 
ඊෙය්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  table කළා.  මම අෙප් ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් වාර්තාව  ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ෙගන ගිහින් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.   

ෙදවැනි කාරණය  තමයි, ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කුමරු 
පකාශ කරනවා, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි.   

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්  ලබා 

ෙදන්න.  ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් කුමරුෙග් පකාශෙය් ෙමෙසේ 
තිෙබනවා, I quote: 

“We found reasonable grounds to believe the Sri Lankan security 
forces and paramilitary groups associated with them were 
implicated in widespread and unlawful killings of civilians and 
other protected persons.” 

 අෙප් හමුදාෙව් අය ගිහිල්ලා කට්ටිය ඝාතනය කළා කියා 
තිෙබනවා.  හැබැයි,  සියලුම කාරණාවලට වඩා  වැදගත්ම 
කාරණය තමයි, ෙම් ෙසයිඩ් රාඩ්  අල් හුෙසේන් කුමරු කියනවා, I 
quote:  

“The sheer number of allegations, their gravity and recurrence and 
the similarities in their modus operandi, as well as the consistent 
pattern of conduct they indicate, all point to system crimes.”   

ඒ කියන්ෙන් එක්ෙකෙනක් ගිහිල්ලා ෙම් අයව ඝාතනය කරලා 
නැහැ.  හමුදාෙව් පතිපත්තියක් හැටියට තමයි ගිහින් ෙම් අයව 
ඝාතනය කර තිෙබන්ෙන් කියලා.   ෙමම පදනම  අනාගතයට 
හුඟාක් හානිදායකයි  කියලා මා හිතනවා.  ෙමොකද,   අපි ෙම් අය 
කියන ෙද් කෙළේ නැත්නම්,  යම්කිසි විධියකින් ඉදිරිෙය් දී  ඊළාම් 
රාජ්යයක් සෑදීෙම් අවශ්යතාවක්  ඇති වුෙණොත්,  ඒ සඳහා ෙමය 
අඩිතාලමක් ෙවනවා.  යුද්ධය අවසන් කාලෙය් දී ෙම් "system 
crimes" වුණා;  ඉන් පසුව  ෙම් ෙවනුෙවන් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියා අපි කිව්වා; ෙම් පරීක්ෂණය කෙළේ නැති නිසා ෙදමළ 
ජනතාවට ෙවන කිසිම සහනයක් නැහැ; එෙහම නම් එකම විසඳුම 
වන්ෙන්  ෙවනම රාජ්යයක් බිහි කිරීමයි කියලා කියන්න පුළුවන්.   
ඇත්ත වශෙයන්ම මම මන්තීවරයකු  විධියට  දකින්ෙන්,  ෙම්ක 
රට ෙබදන්න හදන කියාවලිෙය් අඩිතාලමක් හැටියටයි.  ඒ නිසා 
අපි අද ෙකොපමණ විවාද කළත්, ෙකොපමණ අදහස් ඉදිරිපත් කළත්,  
තව අවුරුදු ෙදකක් තුනක් විතර යනෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
අහිතකර ෙද්වල් පිළිබඳව අපට පැහැදිලිව දැන ගන්නට පුළුවන් 
ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින පාර්ලිෙම්න්තු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  අෙප් ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් සඳහන් කරපු ආකාරයට  අපට 
රටයි, පක්ෂයයි ගැන තීරණයක් ගන්න අවශ්ය වුෙණොත්,   අපි 
හැමදාම රට ඉදිරියට දමනවා.  ඒ නිසා ෙමය ඉතා සැහැල්ලුවට 
ගන්ෙන් නැතිව, ෙම් අහිතකර ෙද්වල්  ෙමොනවාද  කියා ෙහොඳට 
කල්පනා කර බලා, ෙම් රටට ගැළෙපන පතිපත්ති මාලාවක් 
අනුගමනය කරන්න.  සංහිඳියාව ෙගන එනවාට අෙප් කිසිදු 
පශ්නයක් නැහැ.  නමුත් අෙප් රණවිරුවන් යුද අපරාධකරුවන් 
හැටියට හංවඩු ගහන එකට අපි විරුද්ධව ෙපනී සිටිනවා කියන 
කාරණයත් ෙමතැනදී පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[3.57 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Presiding Member, Sri Lanka is a country with 

more than 2,500 years of civilization.  Our rich 
civilization demands that we should be in the forefront of 
the campaign to promote human rights and indeed we 
have been and we will be.  Different people and cultures 
may interpret human rights differently, but we agree that 
every human being is born free and enjoys the right to 
life, right to own property, the freedom of worship, the 
freedom of expression and assembly.  No one has the 
right to violate the dignity of another human being.  
Everyone should be free from fear and free from hunger.  
Sir, Sri Lanka has gone beyond these basic values and our 
judicial interpretations of Fundamental Rights have given 
rise to a wide range of human rights.  Our achievements 
in the fields of political, economic and social rights have 
made us a shining example among civilized nations.   

However, it is very unfortunate that we now as a 
nation are at the receiving end of many a global human 
rights campaign.  We want to remind the world that just 
as we long for the topmost place in global social 
indicators; just as we long for a place among the 
economically developed countries and just as we long for 
the champion trophy at every Cricket World Cup and gold 
medals at every Olympics, we long for recognition as a 
country that promote and uphold human rights. But we 
must be seen again as a country that has an unshakable 
determination to uphold human rights. 

Sir, on this score, I must say that our Government is 
on the right path. We are not running away from 
allegations being thrown at us. If we are a people who 
cherish and value human rights, why should we run away 
from probes into human rights violations and war crimes? 
Countries that go to war do not fight clean wars. Clean 
war is a myth. But, civilized nations, when complaints are 
made that the rules of engagement have been dishonored 
and that the laws of warfare, especially the international 

humanitarian laws have been violated, show no hesitation 
to probe into the allegations. The time has come to tell 
the world that we are a cultured nation with a proud 
history.  

Our President has proved this point. By taking 
measures to wipe out the deficiency in democracy in Sri 
Lanka’s body politic, he has restored the international 
community’s confidence in Sri Lanka and its people. The 
President played a key role in the enactment of the 
Nineteenth Amendment, once again limiting a sitting 
President’s Office to a maximum of two terms and also 
reducing his term of office from six years to five years. 
He has also said that he will not contest another 
Presidential Election. These measures have won 
international applause.  

Yet, we have been accused of filibustering with 
regard to probes into war crimes. The long delay in 
launching a credible domestic inquiry has invited 
allegations that we are not serious about these 
complaints. Our civilization enriched by the noble 
teachings of Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism 
and other religions and philosophies and the exemplary 
conduct of our ancient kings, demands that justice be 
done. We must not fight shy of calls for human rights 
probes. We must walk with our heads held high in the 
community of civilized nations.  

Some Opposition politicians will decry the 
Government’s decision to support the September 29, 
2015 United Nations Human Rights Council Resolution 
that recommends, among other things, a credible 
domestic probe. These self-centred politicians project 
themselves as patriots. Far from it, they are a bunch of 
troublemakers who try to gain political mileage by 
misleading the people of Sri Lanka into believing that the 
Government by agreeing to the Resolution has sold the 
country’s sovereignty. Far from such political stunts, the 
Resolution reaffirms its commitment to Sri Lanka’s 
sovereignty, independence, unity and territorial integrity. 
Under no circumstances, the Government of President 
Maithripala Sirisena and the Hon. Ranil Wickremesinghe 
will agree to a proposal that eats into our sovereignty.  

Nowhere does the Resolution call for a hybrid probe. 
Neither has the concept of a hybrid court been couched in 
legal or technical language anywhere in the Resolution.  
The Resolution says that a credible justice process should 
include independent judicial and prosecutorial 
institutions, led by individuals known for their integrity 
and impartiality. The Resolution only affirms the 
importance of participation in a Sri Lankan judicial 
mechanism, including the Special Counsel’s Office, 
Commonwealth and other foreign judges, defence 
lawyers and authorized prosecutors and investigators. 
Please, note the use of the word “affirms” here. This 
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gives more leverage to Sri Lanka to decide whether there 
should be foreign judges and if so, in what capacity. So, 
we see the Resolution as a victory for Sri Lanka. As the 
Prime Minister has pointed out and as the people of this 
country know, we have seen the participation of foreign 
judges and eminent persons in probes exclusively Sri 
Lankan. The Paranagama Commission probe had 
obtained assistance from foreign judicial experts. The 
Udalagama Commission saw an International 
Independent Group of Eminent Persons monitoring its 
activities during its early days. I admit that the 
participation of foreign judges in any domestic probe 
indicates the lack of confidence of the international 
community in our judiciary. This is a sad state of affairs 
brought about by our own doings.  

Sir, we have embarked on a journey to make our 
country win a major battle at international level. We are 
not heaping insult on the armed forces who are our 
heroes. We respect them and we are grateful to them for 
bringing about an atmosphere where we are free to move 
about without entertaining fears about whether we would 
be the victims of the next bomb blast.  As a direct victim 
who survived 3 bomb blasts - the last of which was a 
suicide blast at Akuressa - I have undergone the pain of 
terrorism and I feel how relieved and safe I am today 
because of the sacrifices of our security forces, our 
heroes.  

Our armed forces are not culprits. Our security forces 
are not machete-wielding bigots. They are officers and 
gentlemen. They are committed to uphold human rights. 
They value justice. Theirs is a force that believes in 
discipline. They have no fear to face any probe, for I 
believe they have nothing to hide and nothing to worry 
about. Their conscience is clear. Yet they understand that 
the only way to get the country out of the tangle that it has 
got into is the domestic probe mechanism. They know 
that the country’s progress, development and reputation 
rely on our compliance with the UNHRC Resolution. The 
Government is not going to make them scapegoats. The 
Government will defend the security forces and uphold 
their dignity.  

The domestic probe structure being worked out by the 
Government places its focus on truth and reconciliation; 
forgiveness and non-recurrence. Even those who oppose 
the Government’s stance to gain political mileage know 
that this is the opportunity to re-launch Sri Lanka and 
rebuild its image. Let all of us do it together.  

Thank you.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.06] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මට ලැබී 

තිෙබන විනාඩි දහයක කාලය අනුව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද අපි විවාද කරන 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දක්වන ෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සමහර මන්තීවරු කිව්වා,  "ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත්, 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂයත් පැරැණි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරෙයන් 
මිදිලා ජාතිවාදි කඳවුරට එකතු ෙවලා"ය කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා 
ආණ්ඩු මාරු කරන විධියට, පක්ෂ මාරු කරන විධියට අෙප් පධාන 
වෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ජන වර්ගය පිළිබඳ ස්ථාවරෙයන් ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ කියන කාරණය මම එතුමාට පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි. ඒක අෙප් දිගුකාලීන ස්ථාවරය. ඒ ස්ථාවරය අපි 
රැකෙගන තිෙබනවා. ෙම්කට මම හිතන්ෙන් බලපෑ සාධකය 
තමයි, විහාරමහාෙද්වි උද්යානෙය් තිබුණු රැස්වීම. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතැන ආණ්ඩුවක් 
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයයි එක් වූ ධනපති සභාගයක්. ෙම් ධනපති සභාගෙය් 
ස්වරූපය ගත්තාම ෙමය අධිරාජ්යවාදයට කීකරුකමක් දක්වනවා. 
අපි එක ෙව්දිකාවකට නැග්ෙග් ෙම් ජාතිවාදය සහ ෙබදුම්වාදයට 
වඩා අධිරාජ්යවාදය භයානකයි කියලා ෙත්රුම් අරෙගනයි. අපි ළඟ 
ජාතිවාදි සංකල්පයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය තුළම අපි දැකපු ලක්ෂණයක් තිබුණා. ෙම් 
ෙයෝජනාවට මූලිකත්වය දුන්ෙන් ඇෙමරිකාව සහ බටහිර රටවල්. 
ඒක තමයි ෙමවර තිබුණු කැපී ෙපෙනන ලක්ෂණය. ඇෙමරිකාව 
හා බටහිර රටවල තිෙබන භූ ෙද්ශපාලනීය වුවමනාකම සහ 
විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු කලාපයට තිෙබන මැදිහත් වීම කියන 
ෙමම ෙද්ශපාලන සාධක මත ෙම්කට විකල්ප බලයක් රට ඇතුෙළේ 
ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑය කියලා අපි කල්පනා කළා. එෙහම විකල්ප 
බලයක් රට ඇතුෙළේ ෙගොඩ නැඟුෙණ් නැත්නම් ෙම් ජන වාර්ගික 
සාමය හැෙදන්ෙන්ත් නැහැ; රට ඇතුෙළේ ෙනොසන්සුන්කමක් තමයි 
ඇති ෙවන්ෙන්. ජාතික ඒකාබද්ධතාවත්, ආර්ථික සමෘද්ධියත් 
බටහිරට ගැතිවන ආකාරයට සමාජ සංස්ථා නිර්මාණය වුෙණොත් 
අනික් කරුණු ෙදවැනි හා තුන්වැනි තැනට යනවා. මම ඔබතුමාට 
තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. දැන් අපි ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා, එතුමන්ලා ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් 
ජන වර්ග පශ්නය ගැන අලුත් ස්වරූපයකින් බැලීම පිළිබඳව. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් බලය 
ෙබදීෙම් සංකල්පය ෙවනුෙවන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන ෙවලාෙව් බලය 
විමධ්යගත කිරීෙම් සංකල්පයකට උදවු ෙදන්න ඕනෑය කියලා අපි 
තනිවම කියා කළා.   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනා 
ෙමය ෙවනම රාජ්යයක් කරා යන ගමනක් කියලා නිහඬ ෙවද්දි, 
අෙප්  ඩිව් ගුණෙසේකර  මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන අත 
උස්සලා එයට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට 
ඊනියා ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ අෙප් නායකෙයෝ 56 ෙදෙනක් ඝාතනය 
කළා. ජාතික ගැටලුව විසඳන්න නම් අපි අතර තිෙබන 
අසමානකම් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, අපි එක රටක් තුළ 
සහජීවනෙයන් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑය කියන පදනම මත අපි කියා 
කෙළේ මරණෙය් ෙසවණැල්ල මත ඉඳෙගනයි. හැබැයි, අපි 
ෙබදුම්වාදයට විරුද්ධයි. රට ෙබදන ව්යාපාරවලට අපි විරුද්ධයි. ඒ 
වා ෙග්ම මම ෙම් ගරු සභාෙව් දැනගැනීම පිණිස ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුරවැසිභාවය අහිමි ෙවලා 
හිටපු ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන දවිඩ ජනතාවෙග් පුරවැසි 
අයිතිය ඔවුන්ට ලබා  ෙදන පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාම ඊට විරුද්ධ වුණා. නමුත් සරත් 
මුත්ෙතට්ටුවගම මැතිතුමා ඒකට සහාය  ලබා දුන්නා. සුළු ජාතීන්ට 
අෙප් තිෙබන ළැදියාව, එකම ලාංකීය ජාතියක් ෙලස ජීවත් 
ෙවන්න තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න අදත් එදා වාෙග්ම අපි 
ස්ථිරසාර නිගමනයක ඉන්නා බව මම කියන්න කැමැතියි. ඒ ගැන 
කවුරුවත් සැෙලන්න එපා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂෙය් 
තිෙබන්නා වූ අදහස පිළිබඳව කියන්න කාලය මදි වුෙණොත් මම 
එය සභාගත කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඇෙමරිකාෙව් බලපෑම් මත 
ෙගනා ෙයෝජනාවක්. පසු ගිය වතාවට වඩා  තිෙබන විෙශේෂත්වය 
ඒකයි. හැබැයි, අෙප් රට ෙමහි පාර්ශ්වකරුෙවකු වීම 
කනගාටුදායකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට විත්තිකාරෙයකු කර 
තිෙබන අවස්ථාවක අපම පාර්ශ්වකරුවකු ෙවලා, "අපට විරුද්ධව 
නඩු අහපල්ලා” කියන ෙකොට උඹලට ඕනෑ නම් උඹලා 
අහගනිල්ලා කියා, නිහඬව සිටිනවා මිසක් ෙවන ෙමොන රටද 
ෙම්කට විරුද්ධ වන්ෙන්? දැන් සමහර අය කියනවා, "සියලුම 
රටවල් ෙම්කට සහෙයෝගය දුන්නා." කියා. ඔබතුමාට මා කියන්න 
කැමැතියි, රුසියාෙව් හා චීනෙය් නිෙයෝජිතෙයෝ ඉතාම පැහැදිලි 
පකාශ ෙදකක් කළ බව. ඒ ෙකොමිසම හමුෙව් ඔවුන් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ඔවුන් කිව්වා, "නිශ්චිත රටකට එල්ල කරමින් ඉදිරිපත් 
කරන ෙචෝදනා ඇතුළත් කිසිදු ෙයෝජනාවකට අපි දැඩි ෙලස 
විරුද්ධයි, ශී ලංකාෙව් අභ්යන්තර පශ්න, ගැටලු විසඳා ලීම සඳහා 
සහාය දීම ෙවනුවට එම රටට  බලපෑම්, ඇඟිලි ගැසීම් ෙහෝ 
මැදිහත්වීම්වලට අපි විරුද්ධයි" කියා. දැන් කියනවා, "ඔක්ෙකෝම 
රටවල් සහාය දුන්නා" කියා. නැහැ. අෙනක් රටවල් නිහඬ වුණා. 
ඇයි? අපම ඉල්ල ගන්නවා ෙන්. අපම නඩුව ඉල්ලා ගන්න ෙකොට 
ඒ අය ෙමොකටද ෙම්කට මැදිහත් වන්ෙන්? ෙම් ෙවලාෙව්  මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි,  අපට භයක් තිබුණා; ඔව්. අෙප් 
අධිකරණයට පෙව්ශ වීම, ඇතුළත් වීම ගැන. අපට තවම ඒ ගැන 
සැක සංකා පහළ ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඇෙමරිකානු 
මැදිහත්වීම් සිදු වන ආකාරය අප දන්නවා. අද ෙගොඩ නඟාපු ජාතික 
ආණ්ඩුව, ජාතික ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා ෙම් ආණ්ඩුව 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාවට ව්යවස්ථාදායකෙය් 
පක්ෂපාතීත්වය තිෙබන ආණ්ඩුවක්; විධායකෙය් පක්ෂාපාතීත්වය 
තිෙබනවා. තවම ස්වාධීනත්වය තිෙබන්ෙන් අධිකරණයට විතරයි. 
යම් ෙහයකින් ඒකටත් ඇඟිලි ගැහුෙවොත් ෙම් රෙට් ස්වාධිපත්ය බිඳ 
වැෙටනවා.  

අප හැම රටක් සමඟම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. 
ඒක අපට අවශ්යයි. ඒක අෙප් පතිපත්තිය. එක කඳවුරකට යටත් 
ෙනොවන පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
විෙද්ශ පතිපත්තිෙය්දිත් බටහිරට නතු වුණු ස්වභාවයක් තිෙබනවා. 
ඒක විෙද්ශ පතිපත්තිෙය්ත් අෙප් මැදිහත්භාවය උල්ලංඝනය වුණු 
ස්වරූපයක්. ඒ නිසායි ඇත්තටම අපි කල්පනා කෙළේ, 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් විෙද්ශ විනිසුරුවරුන්, 
විෙද්ශ නීතිඥයන්, ෙම් නඩු විමර්ශනය කරන නිලධාරින් සහ 
ෙවනත් ආයතන ෙගොඩ නැඟුණෙහොත් ඒක අෙප් රෙට් 
ස්වාධිපත්යයට හානියක් වනවා කියා. ඒ අදහස උඩ අප කල්පනා 
කර තිෙබනවා ව්යවස්ථාදායකෙය්, විධායකෙය් බලය ඔවුන්ට නතු 
වුණු ෙවලාවක අපට ඉතුරුව තිෙබන්ෙන් අධිකරණය විතරයි කියා 
අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා අෙප් රෙට් අධිකරණය ගැන. අෙප් 
රෙට් නීති පද්ධතිය ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අප 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා,  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අෙප් ඇමතිතුමා 
කිව්ව කාරණයට. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපතිතුමා 

හැටියට ඒක වග කිවයුතු පකාශයක් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා, 
"ඔව්, අපි ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් තමයි ෙම්ක ෙමෙහය 
වන්ෙන්, ව්යවස්ථාමය ෙවනසක් නැහැ, අතීතයට බලපාන නීති 
නැහැ, කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ" කියා. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනා 
ආපු විධිය අනුව කලබල වනවා. ෙම් ෙයෝජනා ෙමෙහයවපු 
ආකාරය අනුව කලබල ෙවනවා. ඇෙමරිකාව හා බටහිර රටවල 
වුවමනාව මත අප පාර්ශ්වකරුවන් වුණාම වග කීමක් අපට 
පැ වෙරනවා. එතෙකොට කලබල ෙවන එක අහන්න ෙදයක් නැහැ. 
නමුත්, පධාන පශ්නය වන්ෙන් යුද්ධයට පදනම වු ෙණ් 
ජනවාර්ගික සාමය ෙනොමැතිකමයි. 

ජන වාර්ගික සාමය තහවුරු කිරීම අප කාෙග්ත් වගකීමක්. 
ඒක තහවුරු කරන්න නම් රෙට් ෙනොසන්සුන්කම ඇති ෙනොවන, 
සහජීවනය ඇති වන, ඔය "යහ පාලන" පතිපත්තිය මත ඉඳෙගන 
සියලු ජන වර්ගවල අභිලාෂයන් මුදුන් පත් කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් තුළ ෙම් කටයුතු ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ. අෙප් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ උතුෙර් කයිට්ස් මන්තීවරයා කියා 
තිෙබනවා, "සිංහල ජාතිෙයන් ෙවන්ව අපට පැවැත්මක් නැහැ" 
කියා. ඒ අනුව ජාතීන් ෙදෙකහිම සහෙයෝගය ඕනෑ. 
සමානාත්මතාව එකට ෙගොඩ නඟන්න නම්, අප අතෙර් තිෙබන 
පතිවිෙරෝධතා අවම ෙවන යාන්තණයක් අප ෙගොඩ  නඟන්න ඕනෑ. 
අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. යුද අපරාධකරුවන් සිටිනවා නම්, වැරැදි 
කරපු අය සිටිනවා නම්, පශ්චාත් යුද සමෙය් ඒ යුද බලය ඉක්මවා 
පචණ්ඩව කියා කරපු අය සිටිනවා නම් එෙසේ දඬුවම් කිරීෙම් වරදක් 
නැහැ. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිවරු 
පස්ෙදෙනකුෙග් පාලන කාලයන් යටෙත් ෙම් යුද්ධය පැවැතුණු 
බව. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් පටන් 
ගත්තා.  

ඊළඟට, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය. ඊළඟට, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමාෙග් කාලය. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලය සහ අවසාන කාලය වුෙණ්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලයයි. එෙහම නම් ෙම් 
ඉතිහාසය හරියට විගහ කර බලා, රටක් හැටියට සියලු ජාතීන්ෙග් 
සමානාත්මතා අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
නිර්මාණය වන, ඒ සංස්කෘතික ලක්ෂණවලට ඔබින, අෙප් 
මිනිසුන්ෙග් චින්තනයට ගැ ළෙපන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත 
ඉස්සරහට ෙගන යන්නට අප එකඟ ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අවසරය 
ඉල්ලනවා, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධන ජනාධිපති ෙකොමිසෙමන් 
කියපු එක ෙඡ්දයක් විතරක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට. ඒ සඳහා 
අෙප් පැත්ෙතන් විනාඩියක කාලයක් මට ලබා ෙදයි කියා මා 
හිතනවා. එහි ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"පතිසන්ධාන කියාවලියට, අරගලෙය් ෙඛ්දජනක තත්වය මුළුමණින් 
පිළිගැනීම හා සිංහල හා ෙදමළ ජනෙකොට්ඨාසයන්ට අයත් ෙද්ශපාලන 
නායකයින් හා සිවිල් සමාජෙය් ෙපොදු පසුතැවිල්ලක් අවශ්ය ය. පධාන පක්ෂ 
ෙදෙකහි දකුෙණ් ෙද්ශපාලන නායකයින් ජාතික අභිලාශයන් ෙවනුෙවන් 
කියාෙකොට ෙදමළ ජනයාට පිළිගත හැකි විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව ඔවුන් අතර සම්මුතියක් ඇතිකරෙගන තිබුණා නම්  ගැටුම 
වළකාගත හැකිව තිබිණි." 

ඒෙක් පතිඵල තමයි, ෙම්.  

 "ෙබදුම්වාදය සඳහා වූ සන්නද්ධ ව්යාපාරයට දිරි දීෙමන් වැලකී 
ෙනොසීටීෙමන්ද සිංහල හා ෙදමළ ජනයාට එෙරහි එල්ටීටීඊය ෙගන ගිය 
පචණ්ඩ සහ තස්තවාදී කමෙව්දයන්ට විරුද්ධ ෙනොවීෙමන් ද එල්ටීටීඊයට 
සහ එහි දුෂ්ට කියාවන්ට එෙරහිව නිර්භයව හා ශක්තිමත්ව  නැගී ෙනොසිටීම 
තුළින් ද ෙදමළ ෙද්ශපාලන නායකයන් ද ෙමම අර්බුදයට එක හා සමාන 
ෙලස වගකිව යුතුය." 
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[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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ෙම්ක ඇත්ත. ෙදපැත්ෙත්ම වැරදි තිෙබනවා. බලය සඳහා 
ෙදපැත්ෙතන්ම  ජාතිවාදය පාවිච්චි කළා; ඒක අවියක් කර ගත්තා. 
අපි පැහැදිලිව කියනවා, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් බලය 
සම්බන්ධව. අපිට මහ ෙලොකු බලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. 
එක මන්තීකමයි තිෙබන්ෙන්. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් දුන්ෙන්ත් 
නැහැ. අපි හැම දාම අචලව, අෙප් මතවාදෙය් සිටියා. ඒ ෙමොනවා 
අහිමි වුණත් අප ෙගන ගිය ජාතික පතිපත්තිෙයන් අප මිෙදන්ෙන් 
නැති බව මා කියා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, බටහිරට ගැතිවන, ෙම් 
රෙට් ස්ෛවරීත්වයට හානි වන, ෙම් රෙට් වාෙග්ම ආසියානු 
කලාපෙය් භූ ෙද්ශපාලනයට බලපෑම් කරන කියාමාර්ග මතු 
වන්ෙන් නම් අප එයට ද විරුද්ධ වන බව පකාශ කරමින්, ඔබතුමා 
වැඩිෙයන් විනාඩියක කාලයක් ලබා දීම ගැනත් සත්ුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

Next, the Hon. Faiszer Musthapha.  You have six 
minutes.  

 
[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
I think I have 12 minutes because the Hon. S.B. 

Dissanayake has given me his six minutes.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඓතිහාසික විවාදෙය්දී 
මටත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා පළමුෙකොටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි දන්නවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම තුළ ශී ලංකාව සම්බන්ධව සම්මත වූ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව දින ෙදකක විවාදයක් පැවැත්වීම මඟින් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකි වන 
බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධව රජය ගන්නා 
කියාමාර්ගය ෙකෙසේ විය යුතු ද යන්න සම්බන්ධෙයන් සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුවක් පවත්වා පජාතන්තවාදී ගමන් මඟක ගමන් 
ගන්නවා. 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය ෙලෝකෙය් බලවත්ම 
තස්තවාදී කණ්ඩායමට විරුද්ධව සටන් වැද ශී ලංකාව 
තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත්තා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී යුද 
ජයගහණයට ෙද්ශපාලන නායකත්වය දුන් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය, පණාමය පුද කළ 
යුතුයි. යුද ජයගහණෙයන් පසුව ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 
සහජීවනයයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා පකාශයකුත් 
කළා, "අද සුළු ජාතීන් ෙහෝ මහ ජාතීන් ෙලස ෙකොටස් ෙදකක් 
නැහැ" කියා. නමුත් කියාෙව්දී ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු 
හාත්පසින්ම ෙවනස් වූ අන්තවාදය වපුරන කණ්ඩායම් ශක්තිමත් 
වීම හා ඒ කණ්ඩායම්වලට සෘජුව හා වකව රාජ්ය අනුගහය දැක්වීම 
තුළින් ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයකට රට පත් වුණා. මම ඒ 
අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් ඈත් වුෙණ්ත් ෙම් ජාතිවාදය වපුරන 
කණ්ඩායමට රජෙයන් ලැබුණු අනුගහය නිසායි. අද ෙම් ජාතිවාදය 
වපුරන අන්තවාදී කණ්ඩායම් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක් ෙහොයමින් 
පවතිනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මානව හිමිකම් ෙයෝජනාව හරහා 
ජාත්යන්තරයට සහ අධිරාජ්යවාදයට අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය 

විකුණන බව පැවසීමට උත්සාහයක් දරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ 
ෙල්කම් බෑන් කී මූන් අතර 2009.05.23 වන දින අත්සන් කරන 
ලද ඒකාබද්ධ පකාශෙය් සඳහන් ෙපොෙරොන්දු ෙමම රජය අද ඉටු 
කරමින් සිටිනවා. මම ඒ ඒකාබද්ධ පකාශය සභාගත* කරනවා. 

එම ඒකාබද්ධ පකාශෙය් යම් ෙකොටසක් මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It has been tabled about three times.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I want to read a certain portion of it.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Udaya Gammanpila does not know it. But, 

everybody else knows it.    

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I do not think you should have a problem in my 

reading it because the Hon. Udaya Gammanpila did not 
understand it. So, I thought I would refresh his memory 
on it. It states, I quote: 

"The Secretary-General welcomed the assurance of the President of 
Sri Lanka contained in his statement in Parliament on 19 May 2009 
that a national solution acceptable to all sections of people will be 
evolved. President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed 
with the implementation of the 13th Amendment, as well as to 
begin a broader dialogue with all parties, including the Tamil 
parties in the new circumstances, to further enhance this process 
and to bring about lasting peace and development in Sri Lanka. "     

It further states, I quote: 

"Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and 
protection of human rights, in keeping with international human 
rights standards and Sri Lanka's international obligations. The 
Secretary-General underlined the importance of an accountability 
process for addressing violations of international humanitarian and 
human rights law. The Government will take measures to address 
those grievances."    

ශී ලංකාෙව් අධිකරණ කමය, ෙලෝකෙය් පශංසාවට ලක් වූ 
අධිකරණ කමයක්. "අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය" යන නීති 
සංකල්පයට ෙගෞරව කරන රටක් හැටියට ශී ලංකාව කීර්තියක් 
ලැබූ නමුත් අෙප් ඉතිහාසෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් නිෙවස්වලට 
ගල් ගැසීෙමන් පටන් ෙගන, රජෙය් ඕනෑ එපාකම්වලට ඉඩ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොදුන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් වීම දක්වා වූ කියා තුළින් ශී ලංකාෙව් 
අධිකරණ යාන්තණය ෙකෙරහි තිබූ ජාත්යන්තර විශ්වාසය 
සහමුලින්ම බිඳ වැටුණා. එම වැරැද්ද නිවැරැදි කිරීමට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට හැකි වුණා කියන එක මම ෙම් සභාවට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් කරන ෙචෝදනා වර්තමාන 
අධිකරණ යාන්තණය තුළින් විසඳීම, සියලු ෙදනාටම සෑහීමකට 
පත්විය ෙනොහැකි බවට අෙප්ම වාර්තාවල - පරණගම වාර්තාෙව්ද - 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් ෙමම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
තාක්ෂණ සහාය ජාත්යන්තරෙයන් ලබා ගැනීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. Then, I would like to read some excerpts from a 
news release titled "Paranagama Panel Moots Change of 
Laws to Try War Crimes Case" in "The Indian Express" of 
21st October, 2015, which referred to the Paranagama 
Commission. I quote:  

 
"Retired Justice Paranagama told Express on Wednesday, that there 
is as yet no domestic law to try war crimes of the kind which 
allegedly took place in the last phase of Eelam War IV. And as it 
stands, Lankan criminal law cannot be applied retrospectively unless 
specifically provided for."  

It further states, I quote:  
  

" 'But there is provision in the constitution to bring about suitable 
legislation', Paranagama pointed out. 'And in our report, we have 
mooted the idea of setting up of a Special High Court to try war 
crimes', he said." 

Further, Manouri Muttetuwegama's statement is also 
there in the news release about the Udalagama Report. It 
states, I quote:  

 
" 'The investigations did not find any individual guilty', said panel 
member Manouri Muttetuwegama. 'The Attorney General's lawyers 
came out with so many different possibilities in every case, that it 
was not possible to come to definitive conclusions', she explained.       
      
According to the panel, police investigations 'lacked 
professionalism'. Panel member Javed Yusuf said they were 
'shoddy'. "  

සෑම ක්ෙෂේතයකම අත් දැකීම් තුළින් අපට යම් යම් ෙද්වල් 
ඉෙගන ගතහැකි බව අපි පිළිගත යුතුය. එෙහයින් ෙමවැනි යුද 
අපරාධ සම්බන්ධව විෙද්ශ විනිසුරුවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීම 
තුළින් ෙමම කාර්ය භාරය ශක්තිමත්ව සහ කාර්යක්ෂමව සිදු කළ 
හැකි බව මම ෙම් ගරු සභාවට දන්වන්න කැමැතියි. 

බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්වරයා සමඟ ඇති කර ගන්නා ලද 
ඒකාබද්ධ පකාශනෙය් පටන් ශී ලංකා රජය තමන් ජාත්යන්තරයට 
දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙනොකිරීම මත ජාත්යන්තරෙයන් දුරස්ථවී 
තනිවීෙම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවමින් තිබුණා.  

ශී ලංකාවට විරුද්ධව සම්මත වූ පළමු ෙයෝජනාවලිෙයන් 
යුද්ධයට ෙපර පමණක් ෙනොව යුද්ධයට පසුවද රජෙය් ගමන් මඟ 
විෙව්චනයට ලක් වුණා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, සුළු ජාතීන්ට 
විරුද්ධව සිදුවන ෙකෙනහිලිකම්වලට රජය අනුගහය දැක්වීම, 
මාධ්ය නිදහස හා අතුරුදන්වීම් යන කරුණුද ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙලෝක පජාවට පශන්යක් වුණා. එෙසේ ෙහයින් ශී  
ලංකාව මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විෙව්චනයට ලක් වූ රටක් 

බවට පත් වූ අතර, ශී ලංකා රජෙය් ගමන් මඟ ෙලෝක පජාවෙග් 
අපසාදයට ලක් වුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී දුන් පධාන ෙපොෙරොන්දුව වූෙය් යහපාලනය 
සහ සහජීවනය ස්ථාපිත කිරීමයි. "යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම" 
අෙනකුත් සියලුම ජනාධිපතිවරු තමන්ට බලය ලබා ගැනීමට 
ෙව්දිකාවට පමණක් සීමා කළ නමුත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා රාජ්ය ෙසේවය, ෙපොලිස් ෙසේවය සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීමට 
දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර සම්මත කළා. දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී එතුමා ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලය අඩු කර ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් 
ස්වාධීනත්වය ඇති කරනවා කියලා. එතුමා එය කළා. 

අද ෙමම විවාදෙය් විෙශේෂ අවධානයට ලක් වූ කරුණක් 
වන්ෙන්, අෙප් අධිකරණ ක්ෙෂේතයට විෙද්ශ බලවතුන්ෙග් ඇඟිලි 
ගැසීම්වලට අපි ඉඩ ෙදනවා කියන කාරණය සහ ඒ තුළින් hybrid 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට රජය පයත්නක් දරනවා කියන 
කාරණයයි. යම් ෙකෙනකු ෙමම ෙයෝජනාව අෙප් ස්ෛවරී 
භාවයට පහරක් යැයි පකාශ කරන්ෙන් නම්, එය නීති මූලධර්ම 
ෙනොදන්නා, පටු ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට කරන පකාශයක් 
ෙලස තමයි මා සලකන්ෙන්. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවති සර්ව 
පාක්ෂික සමුළුෙව්දී ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ තම අදහස් 
දැක්වූවා. එහිදී විපක්ෂ නායකතුමා ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
නිෙයෝජනය කරමින් පකාශ කළා, ඒකීය ලංකාවක් තුළින් සියලුම 
පශ්න නිරාකරණය කිරීමට කැප වී සිටිමින්, සියලුම ෙද්ශපාලන 
පශ්න සාකච්ඡා මඟින් නිරාකරණය කරනවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාෙවන් එක 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ධෙයන් බැට 
කෑවා. අපි ජාතීන් වශෙයන්, ආගම් වශෙයන්, පක්ෂ වශෙයන් 
ෙභ්ද බින්න වූ රටක් හැටියට අවුරුදු 30ක් ගත කළා. අපි කම 
කමෙයන් ජාත්යන්තරෙයන් ෙකොන් වුණා. මා දකින්ෙන් ෙම් රට 
සුබදායී ගමන් මඟට හැරවීමට ඇති අන්තිම අවස්ථාව ෙමය බවයි. 
තමන්ෙග් ජාතිය, ආගම, පක්ෂය ගැන පමණක් හිතන්න එපා. 
අෙප් පුංචි මාතෘ භූමිය ගැන පමණක් හිතන්න. අපට ජාතිය, ආගම, 
පක්ෂය ඉතිරි වන්ෙන් ෙම් මාතෘ භුමිය ආරක්ෂා කර ගත්ෙතොත් 
පමණයි. ෙමම ෙයෝජනාව අෙප් රෙට් ස්ෛවරී භාවයට පහරක් 
නම්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එම ෙයෝජනාවට සම අනුගහය 
දක්වන්ෙන් නැහැ. අපි සම අනුගහය දැක්වූෙය් ශී ලංකාව සමඟ 
ෙලෝක පජාෙව් ඇති දුරස්ථ භාවය නැති කිරීමටයි. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු ජානක වක්කුඹුර 

මන්තීතුමා සමඟ කථා කරන ෙව්ලාව මාරු කරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
මෙග් අවස්ථාව එතුමාට දිලා, මම එතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 

කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
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ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
අෙප් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 
30ෙවනි සැසිවාරෙය්දී ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව පක්ෂ 
විපක්ෂ විශාල පිරිසක් අදහස් පකාශ කළා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි 225 ෙදනාටම එන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නැති නිසායි. 2010 දී මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටියා. 2010ට ෙපර මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැති වුණාට, ඒ 
දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දවසක ෙම් 
පැත්ෙතන්වත් යන්න බැහැ. යුද්ධය නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
පාරවල් වහලා. එෙහම රටක් අපට තිබුෙණ්. 2009 මැයි මාසෙය් 
19ෙවනි දා යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් රටට සාමය උදා 
වුණා. එය ලබා දීමට කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ඇතුළු ආරක්ෂක අංශෙය් සියලු ෙදනාටම මෙග් පණාමය මම 
මුලින්ම පුද කරනවා.  

එදා මාවිල්ආරු ෙසොෙරොව්ව මුදා ගැනීෙම් මානුෂීය 
ෙමෙහයුෙමන් ෙම් යුද්ධය ආරම්භ වුණාට පසුව තමයි ඇෙමරිකාව 
පමුඛ රටවල් මානව හිමිකම් ගැන අෙප් රටට ඇඟිල්ල දිගු කෙළේ. 
අවසාන ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ෙම් යුද්ධය ෙකෙසේ ෙහෝ නතර 
කරන්නට ඒ අයට වුවමනාවක් තිබුණා. මීට ඉසේසල්ලා තිබුණු 
ආණ්ඩුත් ෙම් යුද්ධය අවසන් ෙමොෙහොතට ෙගනාවා. එෙහම 
ෙගනැල්ලා තස්තවාදීන්ව වන්නි කැලයට ෙකොටු කරලා තිබියදී, 
යුද්ධය නතර කරන්න කියලා එදා හමුදාවට නිෙයෝග ආවා. එෙහම 
නැත්නම් මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් යුද්ධය අවසන් 
ෙවනවා.  යුද්ධය කෙළේ කා  එක්කද කියලා ෙලෝකයම දන්නවා. 
ෙලෝකෙය් හිටපු දරුණුම තස්තවාදීන් එක්ක තමයි අෙප් හමුදාව 
යුද්ධ කෙළේ. එල්ටීටීඊය  කියන්ෙන් මරාෙගන මැෙරන 
ෙබෝම්බකරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීපු සංවිධානයක්.   

යුද්ධය කරන කාල සීමාව තුළ  කාෙග් කාෙග් අතිනුත්  යම් 
යම් වැරැදි ෙවන්න ඇති. යුද්ධයක් කරන ෙකොට එෙහම තමයි. එදා 
ඉන්දියන් හමුදාව ලංකාවට ඇවිල්ලා පැරෂුට් එෙකන් 
බහිනෙකොටම  -ෙපොෙළොවට එන්නත් කලින්- යුධ නීතිය ගණන් 
ගන්ෙන් නැතිව  ෙවඩි තියලා උඩදීම මරා දැම්මා. එෙහම තමයි 
එදා  මානව හිමිකම් කඩ කෙළේ. ඒ වාෙග්ම,  විසි ෙදදාහකට වඩා  
අෙප් රෙට්  හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ෙග් ජීවිත යුද්ධයට පරිත්යාග කළා. 
සමහර දරුවන් ඉපෙදන්න ඉන්න ෙකොට තමයි  තාත්තා රට 
ෙවනුෙවන් දිවි පිදුෙව්. අද ඒ දරුවන්ට  තමන්ෙග් පියා දකින්න 
ලැබිලා නැහැ.  එල්ටීටීඊ  සංවිධානය නිසා දවිඩ ජනතාවටත් ඒ  
විධියටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා 1994ට ෙපර,   කාෙග් හරි 
හමුදාෙව් ඉන්න දරුෙවක් උතුෙර්දී  මැරුෙණොත්, දකුෙණ් ඉන්න 
අහිංසක දවිඩ අයෙග් කඩවලට ගිනි තිබ්බා. එෙහම  නැත්නම් ඒ 
අයෙග් වතුවලට  ගිහිල්ලා ගැහුවා; එළුවාෙගනුත් පළි ගත්තා. 
1994න් පස්ෙසේ, අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් ඒ  තත්ත්වය නැති වුණා. 
පසු ගිය  කාලෙය් උතුෙර්  යුද්ධය තිෙබන ෙකොට, දකුෙණ් 
ෙකොෙහේවත් හිටපු දවිඩ ජනතාවට කවදාවත් කරදර වුෙණ් නැහැ. 
ඒ අය  බලා ගන්න අෙප් රජය වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් වුණාම, 
මිනිසුන් සියලු ෙදනාම පාරට බැහැලා සිංහ ෙකොඩිය  අතට ගත්ෙත් 
ෙම් රෙට් පක්ෂ, ආගම් ෙභ්දයක් නැතිවයි. අද සියලු ෙදනාටම ඒ 
නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. මැයි මාෙසේ 19 වන දා යුද්ධය 
ජයගහණය ලැබුවාට පස්ෙසේ කිරිබත් කාපු එකත්  වැරදියි කියලා 
ඇමතිවරෙයක් කියා තිෙබනවා මා දැක්කා.  

මා සමඟ පළාත් සභාෙව් හිටපු මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. සාම ගිවිසුම ෙවලාෙව් අපි ගියා උතුරට යන්න. එදා 
යනෙකොට එල්ටීටීඊ එෙකන් මඟදී අප නවත්වලා, check කරලා, 
හැඳුනුම්පතත් බලලා, එහා පැත්ෙත්  නගරයට යන ෙතක් වාහනය 
නවත්වන්න එපා කියලා තමයි අපට යන්න දුන්ෙන්. නමුත් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි ඕනෑ ෙකෙනකුට රෑ 12.00ට වුණත් 
උතුරට  වුණත් යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් යුද්ධය අවසන් 
වීම නිසායි රටට සාමය උදා වුෙණ්. අද අපි සියලු ෙදනාටම ෙම්  
යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ  නිදහෙසේ ජීවත්වීමට පුළුවන්කමක් 
ලැබී තිෙබනවා.   

යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් විතරයි  මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ්  
කියලා දැන්  කියනවා. 1989  ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 13  වන දා 
උලපෙන්දී ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමා අත් අඩංගුවට ගත්තා.  අත් 
අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ එතුමා ජාතික රූපවාහිනියට පකාශයක් 
කළා. එතුමා උසාවියකට  ඉදිරිපත් කරලා  දණ්ඩ නීති සංගහය 
අනුව දඬුවමක් දුන්නාද? නැහැ. එෙහනම් ඒ ගැනත් ෙහොයන්න 
එපායැ! හැබැයි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු ඒ ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. එතුමන්ලා කිව්වා,"පසු ගිය කාලෙය් සුදු 
වෑන්වලින් ඉස්සුවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
1989 අවුරුද්ෙද් සුදු වෑන් සංස්කෘතියට මුහුණ දීපු ෙකෙනක්, මම. 
ඒ කාලෙය් අෙප් මානව හිමිකම් ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  
ජිනීවාවලදී කථා කළාය  කිව්වා. ඔව්, එදා ආවා තමයි ජාත්යන්තර 
රතු කුරුස සංවිධානෙයන්.  

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

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා මම බූසස් කඳවුෙර්  

ඉන්නෙකොට ජාත්යන්තර රතු කුරුස සංවිධානෙය් අය ආවා. අපි 
ඇහුවා, "අපි ෙමතැනින් ෙගනිහිල්ලා අතුරුදහන් කෙළොත් 
ඔයෙගොල්ලන්ට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්?" කියලා. ඒ අය 
කිව්වා, "ෙහොයන්න කියලා රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්" 
කියලා. එච්චරයි. ''ඊට එහා කියා මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද?''  
ඇහුවාම, "කියා මාර්ගයක් ගන්න බැහැ'' කිව්වා.   

ෙම් රෙට් නැවත ෙමවන් පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්න, ෙම් රට 
කිසිම රටකට යටත් ෙනොෙවන්න, සියලු ෙදනාටම සාමෙයන් 
සතුෙටන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රටක් බවට ෙම් රට පත් කරන්න 
අපි සියලු ෙදනාම එකඟයි. ඒකට පක්ෂ ආගම්, කුල, ජාති ෙභ්දයක් 
නැහැ. හැබැයි,  ෙම් ෙයෝජනා තුළින් ෙම් රටට අවැඩක් ෙවනවා 
නම්,  අපට ෙමොනවා නැති වුණත් එයට විරුද්ධව නැගී සිට, 
නිර්භයව කටයුතු කර කළ හැකි සියල්ලක්ම කරන බව අපි 
කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිය පිරි නමනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.37] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙමම අවස්ථාෙව්දී  පක්ෂව හා විපක්ෂව අෙප් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් කථා කළා. එයින් බහුතරයක් කථා කෙළේ 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව. ෙම් ගැන සුළු පිරිසක් එතුමන්ලාෙග් ෙවනත් 
අදහස් පකාශ කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම සවන් දුන්නා. ඒ කථාෙවන් කියැවුෙණ් 
අධිරාජ්යවාදී විෙරෝධය; ඇෙමරිකානු විෙරෝධය. මම අහන්න 
කැමැතියි, ඇෙමරිකාවට ඔච්චරම විරුද්ධ නම් සෙහෝදරයන් 
තුන්ෙදනාෙගන් ෙදෙදෙනක් ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය ගත්ෙත් ඇයි 
කියලා. ඇයි ඒ රෙට් නිවාස තිෙබන්ෙන්? ඇයි ඒ රෙට් බැංකු 
ගිණුම් තිෙබන්ෙන්? 

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 
දිවංගත ලක්ෂ්මන් කදීර්ගාමර් මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කළ 
ඉල්ලීම පරිදි ඇෙමරිකාව තමයි පළමුවැනි වතාවට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය තහනම් කෙළේ. ඇෙමරිකාෙව් බුද්ධි අංශ අෙප් රෙට් 
බුද්ධි අංශවලට උදවු කළ හැටි අපි දන්නවා. එම නිසා අවශ්ය 
අවශ්ය ෙවලාවට ඉතාම  ෙල්සි තර්ක ෙගෙනන්න එපා. ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කරන්න ඇෙමරිකාව අනිවාර්යෙයන්ම අපට උදව් කළා. 
ඉස්ෙසල්ලාම එල්ටීටීඊ තහනම දැම්ෙම් ඇෙමරිකාවයි. ඒක 
අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අෙනක් යුෙරෝපීය රටවල් 
ඒ තහංචිය දැම්ෙම්. 

After 2009, Sri Lanka had a good opportunity to grasp 
the historic occasion that was created by the defeating of 
the LTTE and create a united Sri Lanka encompassing 
values of human rights, good governance, tolerance and 
democracy. We missed that opportunity. Therefore, I was 
one of the few Cabinet Ministers who left the previous 
Government and supported His Excellency Maithripala 
Sirisena. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙමොකක්ද වුෙණ්? මම කාටවත් 
ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්න කැමැති නැහැ. නමුත් අෙප් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය අපට වැරදුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි කාටද 
එකතු වුෙණ්? අපි එකතු වුෙණ් මියන්මාරයට, අපි එකතු වුෙණ් 
ලිබියාවට, අපි එකතු වුෙණ් ඉරානයට. දැන් අපි ඇෙමරිකාෙව්, ඒ 
වාෙග්ම යුෙරෝපෙය් අධිරාජ්යවාදය ගැන කථා කරනවා. ෙමොකක්ද 
ෙකොරියාව අපට කෙළේ? ඒ අෙප් මිත රට. ජපානය ෙමොකක්ද අපට 
කෙළේ? ඒ අෙප් මිත රට. මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී ඒ අය අපට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඇයි එෙහම 
කෙළේ? එෙහම කෙළේ ඉතාම සරල ෙහේතුවක් නිසායි.  It is a very 
subtle point. It is a very simple point.  We signed the UN 
Geneva Human Rights Convention. Did we go against it or 
not? අපි ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කළාද? පළමුවැනි පශ්නය ඒකයි.  

යුද්ධය අවසන් වුණාම අපි සියලු ෙදනාම සතුටු වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම එල්ටීටීඊ සංවිධානය නිසා තාත්තා අහිමි වු ණු 
පුද්ගලෙයක්. ඒ නිසා තස්තවාදය පරාජය කිරීම ගැන අපි සියලු 
ෙදනාම සතුටු වුණා. ඒ ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. නමුත් යුද්ධය 
කාලෙය් යම් කිසි අමිහිරි සිද්ධි ඇති වුණා. ඒ අමිහිරි සිද්ධි 
හමුදාවකට කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන පශ්නය තමයි 
ෙමතැනදී මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ශිෂ්ට සම්පන්න 

රටක් නම්, ඒවා ගැන ෙසොයන්න අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. We 
have a duty actually by the armed forces itself. I would 
argue it is good for the armed forces, it is good for the chain 
of  command of the armed forces to know what really 
happened. 

ගරු සුමන්තිරන්   මන්තීතුමා කිව්වා ෆයිසර් මුස්තාපා 
මැතිතුමා table කළ, 2009 එකඟතා ගැන. අපි හැෙමෝම ඒ  ගැන 
දන්නවා. අලුතින් ඒ ගැන කියන්න අවශ්ය නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම් ගැන ෙසොයා බලනවා කියලා මුලින්ම 
පකාශ කෙළේ. He is the person who went and said that we 
need to find out what happened. He gave a commitment to 
the United Nations Human Rights Council. We went back 
on that. අපි ඒ එකඟතාවට අනුව කියා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්.   

යුද හමුදාෙවන් යම් කිසි අඩු පාඩුවක් වුණා නම් අපි ඒක 
දැනගත යුතුයි. ඒ ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. අපි ශිෂ්ට සම්පන්න 
රටක් නම්, ඒ ගැන ෙසොයන්න අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. අපි 
කියනවා ෙම්ක සිංහල ෙබෞද්ධ රටක්, අපි කියනවා ෙම්ක දමිළ 
හින්දු රටක්, අපි කියනවා ෙම්ක සර්ව ජාතීන් සහ සර්ව ආගම් 
තිෙබන රටක් කියලා. නමුත් අමතක කරන්න එපා, ෙම් රෙට් 
කැරලි තුනක් ඇති වුණ බව. We must never forget that there 
were three insurgencies in this country - two in the South 
and one in the North. How many people died? How many 
people were killed? How many people were arbitrarily 
executed? ෙම් පුංචි රෙට් කී ෙදෙනකුෙග් ජීවිත නැති ෙවලා 
තිෙබනවාද?  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ශතවර්ෂෙය් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
නීතිය අනුවයි. එක්දහස්නමසිය හැත්තෑගණන්, අසූගණන්, 
අනූගණන් කියන්ෙන් ඉතිහාසයයි. නමුත් ෙම් ශතවර්ෂෙය්  
ෙගෝලීයකරණය යටෙත් එක පදනමක සිටිමින් තමයි සියලුම 
ජාතීන් හා රටවල් කියා කරන්ෙන්. ඒක අමතක කරන්න එපා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් UN Report  එෙක් පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් හමුදාෙවන් යුද අපරාධ සිදු වුණා කියලා. දැන් අපි 
ඒක පිළි ගන්නවා ද, පිළි ගන්ෙන් නැද්ද?  එම වාර්තාෙව්   යුද 
අපරාධ සිදු වුණා කියලා කිව්වාට ඒ ගැන සවිස්තරාත්මක 
විස්තරයක් නැහැ. නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා පත් කළ 
ෙකොමිෂන්වල වාර්තා ෙමොනවා ද? ෙම් අභ්යන්තර වාර්තාවලත් 
පැහැදිලිවම පකාශ කරනවා අෙප් හමුදාෙවන් යම් කිසි අඩු 
පාඩුකම් සිදු වුණා කියලා.  මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි,  ෙම් ගැන උදලාගම වාර්තාෙවත් සඳහන් වන බව.  
යාපනෙය් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණ ශිෂ්යයන් පස් ෙදනාෙග් මරණය 
සම්බන්ධවත් එහි සඳහන් ෙවනවා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
යාපනය ෙනොෙවයි, තිකුණාමලෙය්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
සමාෙවන්න. තිකුණාමලෙය්; in Trincomalee. This is in a 

local report done by our investigators, by one of our 
Commissions, which states,  “Taking into consideration 
all the aforesaid convoluted facts in this case there are 
strong grounds to surmise the involvement of uniformed 
personnel in the commission of the crime.”  
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ෙම්ක තමයි අෙප් වාර්තාව. ෙම්ක ජාත්යන්තර වාර්තාවක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක UN වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. අපි ෙමතැනින් 
නවත්වනවා ද? නැහැ. අපට දැන ගන්න ඕනෑ කවුද ෙම්ක කෙළේ 
කියලා. ශිෂ්ට සම්පන්න රටක් හැටියට එෙහමයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. නිකම් ෙබ්ගල් කියමින්, ෙද්ශෙපේමය, ජාතිවාදය 
අවුස්සන රටක් බවට පත් වන්ෙන් නැතිව අපි හරි ෙද් කළ යුතුයි.  

අද hybrid උසාවිය ගැන කථා කරනවා. අපි ඇත්ත වශෙයන්ම 
එෙහම hybrid උසාවියකට කැමැති නැහැ. අපි ඒ ෙයෝජනාව  
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළා.  නමුත් අපට විෙශේෂඥ දැනුම අවශ්ය 
නම්,  අපි ඒක ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙද්ශීය වාර්තාව වන 
පරණගම වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම කියනවා, ෙමවැනි උසාවි ඝානාව, 
ෙකන්යාව වැනි රටවලත් පත් කරලා තිෙබන බව. එතෙකොට ඒ 
රටවල්  ස්ෛවරීභාවය නැති කරෙගන තිෙබනවාද?  ෙම්වා ෙමොන 
ෙබොරු තර්ක ද? විෙශේෂඥ දැනුම ලබා ගන්න එක තමන්ෙග් 
ස්ෛවරීභාවය නැතිකර ගැනීමක්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 
ෙම් ෙබොරු තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් මිනිස්සුන්ෙග් බුද්ධියට අපහාස 
කරන්න එපා. ෙම් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් 
ජනතාවක් සිටින නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාව පරාජය කෙළේ.  එතුමාට අපි කිව්වා, 
“ජනාධිපතිවරණයකට යන්න එපා, සිංහල ෙබෞද්ධ ඡන්දවලින් 
පමණක් දිනන්න බැහැ”යි කියලා.  එතුමා ඇහුෙව් නැහැ. 
ෙමොකක්ද අන්තිමට සිදු වුෙණ්? අපෙග් දමිළ සෙහෝදරයන් සියයට 
95ක්ම එතුමාට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් 
සියයට 90ක්ම එතුමාට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඇයි ඒ? ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් රෙට් තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන පශන්යක් තිබුණු 
නිසා.  එෙහම නම් ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් රෙට්  පුරවැසියන් ෙනොෙවයි 
ද? ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවක් නැත්ද  කියලා මම 
අහන්න කැමැතියි. එම නිසා අපි ෙම් පශ්න ගැන ඉතාමත් 
දූරදර්ශිව, ගැඹුරින් හිතන්න අවශ්යයි. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා 
නම් ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. එක ෙකොට්ඨාසයකට 
පමණක් ෙනොෙවයි නීතිය කියාත්මක වන්ෙන්. Therefore, 
extrajudicial killings cannot happen in the future in this 
country and we must work in partnership with the United 
Nations or any other international bodies, of which we are 
members, to make sure that Sri Lanka is part of the civilized 
international community. අෙප් හමුදාෙවන් වැරැද්දක් වුණා නම්, 
අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීමත් විශාල ෙදයක්; that itself is 
a sign of maturity of a country, of a civilization. එෙහම 
නැතිව ෙම්ක සඟවලා ෙම් game එක ගහන්න බැහැ.  

Our Government is a democratic Government, an open 
Government and hopefully, a tolerant Government towards 
other communities. We must enforce the Thirteenth 
Amendment to the Constitution and make sure that all 
communities, especially the Tamil community in this 
country, have equal rights and can actually live in prosperity 
and without fear. අපි අද ගන්නා ෙම් තීරණ තව අවුරුදු දහයකට, 
පහෙළොවකට, විස්සකට වැදගත් ෙව්වි. We must think of future 
sustainability of this country. ඇෙමරිකාෙව් හිටපු Henry 
Kissinger රාජ්ය ෙල්කම්තුමා ෙමෙසේ පකාශ කරලා තිබුණා: 
“There are no wars in the future between nations, but there 
are wars within nations”.  That is what has happened in this 
country. 1948 වසෙරන් පසුව ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න අපට බැරි වුණා. අනාගතෙය් දී අපට එය කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියා අපි හිතනවා. We hope we can do that in future. ෙම් 
රෙට් අනාගතය ගැන හිතලා, ෙම් රෙට් අභිවෘද්ධිය ගැන හිතලා, 
අප සියලු ෙදනාම එකට එකමුතු ෙවලා ෙම් රට හදන්න අවශ්යයි.  

Therefore, we must make sure that the reconciliation 
process is really done in a meaningful way. What is a 

reconciliation process? Are we going to follow the South 
African model? Some people are saying that the South 
African model is very good. Are we going to follow the 
Irish model? Some people are saying that  there are very 
good attributes of that. I say, we must follow a Sri 
Lankan model. Therefore, what is this Sri Lankan model? 
Let us start somewhere. Let us start and see. There are 
two Commissions that have been established now. We 
can work with them. Let the truth come out, whatever 
happened, not only for the Tamil people but also for the 
Sinhala people. How many have been killed by the 
LTTE? How many have been killed? We know all that. 
Of course, the LTTE is no longer a violent, threatful 
organization. But we must make sure that our actions do 
not create a second LTTE. This is also very important. 
We must make sure that there are no terrorist activities in 
this country. How did terrorism come about? How was it 
sustained? Who sustained it? These are open questions 
that we must ask, because there is no room for Sinhala 
terrorism or Tamil terrorism or Muslim terrorism in this 
country. Therefore, what we do now is very important for 
the future. Our own Reports, our own Commissions are 
saying that human rights were violated, that there were 
arbitrary killings. There is no denial of that.  

Some of our army officers have taken photographs 
from their mobile phones. They are selling those in the 
international markets. It is available. We have seen it. 
They are authentic. So, who gave the orders to kill? Do 
we not have a right to know? Was it done on the 
spontaneity of the war? We do not know. These are the 
things we have to find out. The reconciliation process can 
be very painful; it can be very bitter. But, we must go 
through that process together with Tamils, Sinhalese and 
Muslims, if we are going to live as brothers in this 
country.  

Also the Government must be genuine in whatever 
devolution of power. If we agree to some devolution of  
power, I think the first thing is, to implement the 
Thirteenth Amendment - implement that fully. Then, we 
must stick to it and the Tamil political leaders must 
accept that genuinely. If we are not going to accept that 
genuinely, then there will be a problem in the future. 
After accepting the Thirteenth Amendment fully, you 
cannot later say, “We want a Quasi-Federal State.” That 
is not possible. I do not think that is genuine. But, we, the 
majority community in this country, must be genuine 
with our brethren - Tamils and Muslims. These are the 
genuine concerns that I have. If we are going to create a 
pluralistic, open, democratic and liberal society, surely 
there must be tolerance in all sides and there can be no 
violence. Surely we can discuss or we can disagree, but 
there cannot be violence.  Violence is not acceptable to 
any community, any religion or to any race.    

අපෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉතාමත් බුද්ධිමත්, ගුණ ගරුක, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රටට ආදරය කරන මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ලබා ෙගන අපි ෙම් රෙට් ජන 
සම්මුතියක් ඇති කරලා, ෙම් රට එකමුතු රටක් බවට පත් කිරීමට 
උත්සාහ කරමු යි කියා මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

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

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

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

 
[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය සමෙය් ශී ලංකාෙව් 

අපි ජාත්යන්තර පජාව දිනා ගත්තාය කියමින් තමයි ජිනීවා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට යන්ෙන්. 
එහිදී මුලින්ම රටවල් 12ක් අනුගහය දක්වනවා. තුන් වැනි 
ෙලෝකෙය් රටකට ඉන්ෙන් හුෙදකලා වුණු ලංකාව විතරයි. ඊළඟට 
රටවල් 25ක් දක්වා එය වැඩි වනවා. ඒත් තුන්වැනි ෙලෝකෙය් 
රටක් හැටියට ඉන්ෙන් ලංකාව විතරයි. අවසානෙය්දී රටවල් 45ක් 
දක්වා එය වර්ධනය ෙවනවා. හැබැයි තුන් වැනි ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක් සම අනුගාහයකයන් අතර නැහැ. ඇයි අප ෙමෙහම 
හුෙදකලා වුෙණ්? ෙලෝකය දිනුවා නම් ඇයි, එක ලතින් 
ඇෙමරිකානු රටක්, අපිකානු රටක්, ආසියානු රටක් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි කියලා ෙම් මල් වට්ටියට සම්මාදම් ෙවන්න ආෙව් 
නැත්ෙත් කියන පශ්නයට අපි ආණ්ඩුෙවන් පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට පිළිබඳව ඉතාම 
සංෙව්දී ඉන්දියාව ෙමතැනදී සම අනුගහය දක්වන්න ආෙව් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය අපට මතු වනවා. සමහරු කියනවා, 
ඔව්, කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ කියා. විරුද්ධ වන්න බැහැ 
ෙන්, ෙදවියෙන්. ෙමෙතක් කල් ලංකාවයි, ඇෙමරිකාවයි 
ෙදපැත්තට ෙබදිලා ඉන්න ෙකොට ෙලෝකෙය් රටවල් තමන්ෙග් 
මතය අනුව ෙදපැත්ෙතන් එක පැත්තක් ෙතෝරා ගත්තා. 
ඇෙමරිකාවට තිෙබන බය නිසා, ඇෙමරිකාව මත යැෙපන නිසා 
සෘජුව ඇෙමරිකාවට විරුද්ධ වන්න බැරි රටවල් නිහඬව ඉන්න 
තීරණය කළා. ඡන්දය දීෙමන් වැළකී ඉන්න තීරණය කළා. 
නරකම අවස්ථාෙව් පවා සෘජුව ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවට පක්ෂ 
ෙනොවුණු රටවල් සියයට 47ක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
හිටියා. එවැනි පසු බිමක ජාත්යන්තරය අප සමඟ සම්පූර්ණෙයන් 
ඉන්නවාය කියා අපට කියන්න බැහැ. තුන් වැනි ෙලෝකෙය් රටවල් 
අතර අද අෙප් රට හුෙදකලා ෙවලා තිෙබනවා. තුන් වැනි 
ෙලෝකෙය් රටවල් අද බය ෙවලා තිෙබනවා. ''අෙන්, කවදාහරි 
අපටත් ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් පාරාවළල්ලක් විධියට ඒවි'' කියන 
බයටයි කිසිම රටක් ෙම්කට සම්මාදම් වුෙණ් නැත්ෙත්.  

අපි ෙලෝක වාර්තාවක් තබමින් තමන්ට එෙරහිව ෙගන එන 
ෙයෝජනාවකට සම අනුගාහකත්වය හරහා සම්මාදම් ෙවලා 
තිෙබනවා. බැලු බැල්මට නම් කියන්න පුළුවන්, "ෙෂෝක් 
ෙයෝජනාව" කියලා. රාජ්ය තාන්තික භාෂාව ගැන අවෙබෝධයක් 
නැත්නම්  එෙහම කියන්න පුළුවන්.  ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් පළමු 
කියාත්මක ෙඡ්දෙය් “Takes note with appreciation” කියන 
ෙයදුම හරහා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් වාර්තාව අගය කරමින් 
දැඩි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 18 වන 
කියාත්මක ෙඡ්දය හරහා ලංකාෙව් එම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන ෙමන් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, අපි සම අනුගාහක. ෙම් අගය කරන 
වාර්තාෙව් -ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න කියලා 
ෙකොමසාරිස්ෙගන් ඉල්ලා සිටින වාර්තාෙව්- ශී ලංකාව පිළිබඳ 
අසත්ය කරුණු අඩංගුයි. ඒ වාෙග්ම ෙකොටි සංවිධානයට පක්ෂගාහී 
ෙලස කරුණු දක්වා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලටම වඩා ශී ලංකාෙව් 
අධිකරණය පිළිබඳව, ශී ලංකාෙව් හමුදාව පිළිබඳව ද්ෙව්ෂ 
සහගතව කථා කරලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද, ෙම් අසත්ය කරුණු?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් 48 වැනි 
ෙඡ්දෙය් 1983 ජූලි කලබලවලදී තුන්දහසක් මිය ගියා කියලා 
වාර්තා කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් නිල ෙල්ඛන අනුව, ආණ්ඩුෙව් 
පිළිගත් ෙල්ඛන අනුව මිය ගිය ගණන 347යි. එහිදී දහසක් පමණ 
මිය ගියා කියලා ෙදමළ නායකයින්  ඒ යුගෙය් පකාශ කළ නිසා 
සත්ය ෙසොයා ගැනීමට චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය 2003 වසෙර්දී  ෙදමළ ජාතික හිටපු අගවිනිසුරු එස්. 
සර්වානන්දන් මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. 
ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කම තහවුරු කරමින් තමයි ඒ වාර්තාව නිකුත් 
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා, මිය ගිය ගණන 
ෙමතරම් අඩු වන්ෙන් සුළු සිංහල ජාතිකයන් පිරිසක් ෙදමළ 
ජාතිකයන්ට හිරිහැර කිරීමට උත්සාහ කරද්දී බහුතර සිංහල 
ජනතාව ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ නිසා බව එම 
ගැටුම්වලට ලක් වුණු ෙදමළ ජනතාවම තම සාක්ෂිවලදී තහවුරු 
කර පකාශ කර සිටියාය කියන කාරණය. එතෙකොට ''ආණ්ඩුෙව් 
ඉලක්කම වැරැදියි, ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙබොරු, ඒ කියපු ඉලක්කම 
වාෙග් දස ගුණයක් මිය ගියා'' කියලා මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් 
වාර්තාෙවන් කියද්දී සම අනුගාහකත්වය දක්වලා අෙන්, අෙප් 
ලංකාෙව් ආණ්ඩුවත් ''ඒක සැබැයි, සැබැයි'' කියලා පකාශ කරලා 
තිෙබනවා.  

 අපි ඇයි ෙම් වාර්තාව පක්ෂගාහී වාර්තාවක් කියා කියන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් 4 වැනි 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ලංකාණ්ඩුෙව් සහ ෙකොටි සංවිධානෙය් යුද 
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යාන්තණය පිළිබඳ විවරණයක් කර තිෙබනවා. ලංකාණ්ඩුව ගැන 
පිටු 10යි. ෙකොටින් ගැන පිටු 3යි. 13 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් හමුදාෙව් 
නීති විෙරෝධී කියා ගැන පිටු 7යි. ෙකොටින්ෙග් නීති විෙරෝධී කියා 
ගැන පිටු එකහමාරයි. 9 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙයන් හමුදාෙවන් කළ වද 
හිංසා ගැන පිටු 6යි. ෙකොටින්ෙග් වද හිංසා ගැන පිටු භාගයයි. අපි 
හිතමු ෙකෝ ෙම් වාර්තාව අනුව ෙකොටියා කියන්ෙන් ෙකොටිෙයක්ම 
ෙනොෙවයි, පූස් පැටිෙයක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සටන් විරාම කඩ කිරීම් 
තුන්දහසකට වඩා සිදු ෙකොට තිෙබනවාය කියා සටන් විරාම 
නිරීක්ෂකයන් වාර්තා කරලා තිෙබනවාය කියලා ෙම් වාර්තාෙව් 
6වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් වුණත්,  සියයට 90ක්ම ඒ කඩ කිරීම් 
කෙළේ ෙකොටින්ය කියන එක වාර්තා කරන්න හිතාමතාම අමතක 
කර, අතපසු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වසර 30ක් පුරාවට රට පුරා 
ෙබෝම්බ පුපුරවමින්, ගම්මානවලට වැදී ගම්මාන වනසමින් ෙකොටි 
තස්තවාදීන් සිවිල් ජනතාවට එෙරහිව කළ ම්ෙල්ච්ඡ කියා ගැන 
කිසිම සඳහනක් ෙනොකිරීමට ෙමම වාර්තාව වග බලාෙගන 
තිෙබනවා. ෙමවැනි පක්ෂගාහී අසත්ය ෙතොරතුරු පදනම් කර ගත් 
වාර්තාවක් අගය කරන ෙයෝජනාවකට ශී ලංකා ආණ්ඩුව 
සමඅනුගාහකත්වය ලබා දීෙමන් ආපසු හැරවිය ෙනොහැකි උගුලක  
ශී ලංකාව සිරකර තිෙබනවා. යළි නිවැරැදි කළ ෙනොහැකි වරදකට 
ශී ලංකාව තල්ලු කර තිෙබනවා. ඒ වරදට ෙම් ආණ්ඩුවට 
කිසිෙසේත්ම සමාව ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා, පරණගම වාර්තාව පිළිබඳව; 
උදලාගම වාර්තාව පිළිබඳව. ෙමතුමන්ලා ලංකාෙව් කීර්තිමත් 
විනිශ්චයකාරවරුන් බව අතාර්කිකයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
නමුත් ෙම් චරිත ෙලෝකය දන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකය දන්න චරිත ෙම් 
පිළිබඳව වාර්තා සපයලා තිෙබනවා. මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එවැනි කමිටු වාර්තා නැහැය කියලා ඊෙය් 
අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඔව්. කමිටු 
වාර්තා නැහැ තමයි. කවුද කමිටු වාර්තා තිෙබනවා කියලා කිව්ෙව්. 
අපි කිව්ෙව් වාර්තා. හරිම සිංහල වචනය "නීති මතය" - legal 
opinion - කියන එකයි. සාමාන්ය ජනතාව අමතන මාධ්ය හමුවකදී 
ඒකට අපි කිව්ෙව් "වාර්තා" කියලා. එවැනි වාර්තා තුනක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පළමුවැනි වාර්තාව 
තමයි ලංකාෙව් අවසන් යුද සමය සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය අතර 
ෙනොවන යුද ගැටුමකදී අෙච්තනාත්මක ජීවිත හානි පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර නීතිය අදාළ වීම සම්බන්ධෙයන් රාජ නීතිඥ ශීමත් 
ෙඩස්මන් ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් වාර්තාව - “Opinion by the Rt. 
Hon. Desmond de Silva QC, 23rd of February, 2014 - 

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Mangala Samaraweera. 
 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir Demond de Silva, QC was invited by President 

Rajapaksa to assist the Paranagama Commission and if 
the Hon. "Gamman Pille" wants to know, whether that 

can be tabled - [Interruption.] Hon. Member, you are 
misleading the House by talking of a report. You may 
have stolen some of his notes, but there is absolutely no 
Desmond de Silva Report in this country.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර මට මෙග් විනාඩි 

10ක කාලය ෙදන්න. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු 
කථාෙව්දී ඒ ගැන කථා කරන්න කියන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, that Report is titled “Opinion by the Rt. Hon. 

Desmond de Silva QC, 23rd of February, 2014, for the 
Government of Sri Lanka”. His opinion was not for any 
Commission, but for the Government of Sri Lanka. I 
table* that Report for the benefit of Parliament. 

Secondly, Sir, there is another Report titled “Opinion 
to the Commission from Professor D.M. Crane and Sir 
Desmond de Silva QC”. That is what the Hon. Minister 
was referring to. The Report is “Re: Legal issues 
pertaining to the use of Human Shield and Hostage 
Taking by the Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE)”.  ඒ කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
 යුද්ධෙය්දී ෙකොටි සංවිධානය විසින් මිනිස් පලිහක් ෙයොදා 
ගැනීම පිළිබඳ නීතිමය තත්ත්වය විවරණය කරන වාර්තාවක්. 
හරිම සිංහල භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත්, "නීතිමය මතයක්" 
විවරණය කරන වාර්තාවක්. ඒ වාෙග්මයි පරණගම වාර්තාෙව් 
ඇමුණුමක් විධියට ෙම්ජර් ජනරාල් ෙජෝන් ෙහෝම්ස් කියන 
බිතාන්ය යුද විෙශේෂඥයාෙග් වාර්තාවක් - යුද අපරාධ සිදුවීමක් 
සිදු වුණාද කියන කාරණය පිළිබඳ වාර්තාවක්- තිෙබනවා.  

අෙප් කීර්තිමත් විනිසුරුවන් පිළිබඳ ෙලෝකයා දන්ෙන් නැති 
වුණාට ෙම් චරිත තුනම ෙලෝකයම දන්නා චරිත තුනක්. ෙම් අය  
යුද අපරාධ පිළිබඳ කීර්තිමත් විෙශේෂඥයන්. රාජ නීතිඥ ෙඩස්මන් 
ද සිල්වා කියන්ෙන්, සිෙයරාලිෙයෝන් යුද අපරාධ අධිකරණෙය් 
අභිෙචෝදක ෙලස කටයුතු කරපු තැනැත්තා; එංගලන්තෙය් Privy 
Council එෙක් සාමාජිකෙයක්; ගාසා තීරයට සහන රැගත් විෙද්ශීය 
නැවකට ඊශායලය පහර දීම සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීමට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් පත් කළ විමර්ශන නිලධාරියා; 
සිරියාෙව් රඳවා ෙගන සිටින සිරකරුවන්ට වද හිංසා දී මරා දැමීම 
පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් පත් 
කළ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා. නම කිව්වාම ෙලෝකයම දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මහාචාර්ය ෙකේන් කියන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් යුද අපරාධ 
නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්යවරෙයක්; ඇෙමරිකානු හමුදාෙව් 
උපෙද්ශකෙයක්; සිෙයරාලිෙයෝන් යුද අපරාධ අධිකරණෙය් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අභිෙචෝදකෙයක්. ෙම්ජර් ජනරාල් ෙජෝන් ෙහෝම්ස් බිතාන්ය විෙශේෂ 
හමුදාවන්හි අණ ෙදන නිලධරයා; ෙන්ෙටෝ හමුදාවල අණ ෙදන 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙල්කම්වරයා. බටහිර ගැන දන්නා, ෙලෝකය 
ගැන දන්නා ෙමවැනි කීර්තිමත් අයෙග් නීතිමය මත, විෙශේෂඥ මත 
අප ළඟ තබා ෙගන ෙම්වා ෙමවර ජිනීවාවලදී සභාගත ෙනොකෙළේ 
ඇයි, ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. 
ෙබදුම්වාදී බලෙව්ග අපට නඟන ෙචෝදනා වැරැදියි කියන්න අපි 
ළඟ සාධක තිබියදී ෙම් ආණ්ඩුව නිහඬව සිටීම රට ෙවනුෙවන් 
සටන් කළ අයට කරපු අවමානයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට අපි දකිනවා, දැන් ෙම් ආණ්ඩුව  එකඟ වුණු ෙයෝජනාව 
හරහා අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඍජුවම උල්ලංඝනය කරන 
බව. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12. (1) අනුව්යවස්ථාෙව් ඉතාම 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, "නීතිය හැම ෙදනාටම සමානව 
සලකන්න ඕනෑ"ය කියා. යුද්ධවලදී සිදු වුණු වැරැදි සම්බන්ධෙයන් 
ෙද්ශීය යන්තණය තුළ නීතිය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් රෙට් කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.  

දකුෙණ් කැරැල්ල මර්දනය කරන්න හමුදාව කටයුතු කළා 
වාෙග්ම ෙප්මවතී මනම්ෙප්රි දූෂණය කර මරා දැමූ අයට නීතිෙයන් 
යුක්තිය ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, උතුරු පළාෙත් යුද්ධය අවසන් කිරීමට හමුදාව 
කටයුතු කළා වාෙග්ම 1998 දී දූෂණය කර මරා දැමූ කිෂාන්ති 
කුමාරස්වාමි තරුණියට යුක්තිය ඉටු කරන්න අෙප් අධිකරණය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. දකුෙණ් සූරියකන්ද, ෙහෝකන්දර සමූහ 
මිනී වළවල් වාෙග්ම උතුෙර් ෙචම්මනි සමූහ මිනී වළ ගැනත් අෙප් 
රෙට් අධිකරණය යුක්තිය ඉටු කර තිෙබනවා. ෙම් මෑතකදී, පසු 
ගිය ජුනි මාසෙය්දී හමුදා භටයකුට සය ෙදනකු ඝාතනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මරණ දඬුවම නියම වුණා. සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී 
ස්තී දූෂණයක් සම්බන්ධෙයන් උපරිම දඬුවම වන විසි වසරක සිර 
දඬුවම් හත ර ෙදනකුට ලබා දුන්නා. ෙම් අධිකරණ පද්ධතිෙය් එක 
පැත්තකින් කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා, වැරැදි කරපු උදවියට 
දඬුවම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  

අනික් පැත්ෙතන්, යම් පිරිසකට පවතින අධිකරණය හරහා 
දඬුවම් කර තිබියදී, තවත් පිරිසක් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අධිකරණයක් 
සකස් කිරීම හරහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12. (1) 
අනුව්යවස්ථාෙවන් පැවෙසන "නීතිය හැම ෙදනාටම එක හා 
සමානව සැලකීම" කියන කාරණය උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා.  

එතැනින් නතරෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33. (2) (ඌ) 
අනුව්යවස්ථාව යටෙත් රෙට් ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැෙබනවා, 
ජාත්යන්තරය සමඟ එකඟතා ගිවිසුම් ඇති කර ගන්න. හැබැයි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකඟ නම් පමණයි. විෙද්ශ ඇමතිතුමාට 
ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමාටවත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකඟ 
නැති ෙදයකට ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් එකඟ ෙවලා එන්න බැහැයි 
කියන කාරණය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33. (2) (ඌ) 
අනුව්යවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. එෙහම 
නම් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12. (1) අනුව්යවස්ථාව 
උල්ලංඝනය වන අයුරින් ෙම් රට තුළ යුද අපරාධ අධිකරණ පිහිටු 
වන්න අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා එකඟ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් 
කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් මහා 
පාවා දීම, ෙම් මහා දැවැන්ත උගුල ජයගහණයක් විධියට ෙම් 

දවස්වල ආණ්ඩුව විසින් හුවා දක්වමින් සිටිනවා. අෙප් රෙට් මද්දුම 
බණ්ඩාර වීරෙයක් විධියට කථා කරනවා. ෙනොදන්නාකමට 
"අෙන්! මාව මරන්න." කිව්ව අවුරුදු 7ක පුංචි දරුවා වීරෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද? අෙප් රෙට් 1818, 1848 නිදහස් සටන්වල වීර 
දරුෙවෝ සිටියා. ඒ අය ගැන ඉතිහාසෙය් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙනොදන්නාකමට ෙබල්ල කපන්න කිව්ව මද්දුම බණ්ඩාර වීරෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 1815 දී ලංකාව 
ඉංගීසීන්ෙග් පාලනයට යටත් කර ගත් උඩ රට ගිවිසුම කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් නායකයන් රවටා අත්සන් කළ ගිවිසුමක්. අෙප් 
නායකයන්ට ඕනෑ වුෙණ් රජතුමා මාරු කර ගන්න විතරයි. යටත් 
වීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ඉංගීසි 
අධිරාජ්යෙය් ෙකොටසක් බවට ලංකාව පත් වුණාට පස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් වීෙරෝදාර ජනතාව නිදහස් සටනක් දියත් කළා. ෙම් නිදහස් 
සටන්වලින් ෙහම්බත් වුණු ඉංගීසි ජාතිකයන්ට ෙපන්වන්න ඕනෑ 
වුණා, "අපි ජයගහණය කළා. ඉංගීසින් ලංකාව යටත් කර ගත්තා 
ෙනොෙවයි, ලංකාව කෲර ශී විකම රාජසිංහ රජතුමාෙගන් ෙබ්රා 
ගත්තා." කියා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව අවසන්.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මට තව විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ෙව්ලාව අවසන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙම් කාරණයත් කියා 

මා අවසන් කරන්නම්.  

ශී විකම රාජසිංහ රජතුමා කියන කුරිරු රජුෙගන් රට ෙබ්රා 
ගත්තාය කියන පණිවුඩය ෙදන්න ඕනෑ වුණා. ඒ නිසා ෙම් අය ශී  
ලංකාව යටත් වුණා ෙනොෙවයි, ශී ලංකාව ෙබ්රා ගත්තාය කියන 
පණිවුඩය ජනතාව අතරට යවන්න තමයි ඇහැෙල්ෙපොළ නාඩගම 
හැදුෙව්. 1870 ලංකාවට ඇල්බට් කුමරු ආපු අවස්ථාෙව් ඒ 
නාඩගම ඇල්බට් කුමරු ඉදිරිෙය් රඟ දැක්වූවා. ඒ නාඩගෙමන් 
ෙපන්වන්ෙන් අපි යටත් වුෙණ් නැහැ, අෙප් රට ඉංගීසින් ෙබ්රා 
ගත්තා කියායි. ඒ නාඩගම අවසන් වන්ෙන් "කුරිරු ශී විකම 
රාජසිංහ රජෙගන් අෙප් රට ෙබ්රා ගත්ත ඉංගීසින්ට ස්තුතියි." 
කියන ස්තුති ගීතෙයනුයි. ඒ වාෙග්මයි ෙමදා පාරත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙපරළා දමා ඇෙමරිකානු න්යාය 
පතය අනුව කටයුතු කරන ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ලංකාවට 
එන ෙකොට ෙම් අය ඉන්න ඕනෑ හිස බිමට නමා ෙගනයි; 
ලජ්ජාෙවන් මුහුණ සඟවා ෙගනයි. නමුත් රට පුරා posters අලවා 
හන්දියක් ගාෙන් cut-outs ගහලා ෙම් මහා පාවා දීම ජයගහණයක් 
විධියට හුවා දක්වන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සත්ය සැමදා සැඟවිය ෙනොහැක. ඒ 
නිසා ඒ තිත්ත වූ ඇත්ත ෙවනුෙවන් අපි ෙනොෙවනස්ව ෙපනී 
සිටිනවායි කියන එක ෙම් ගරු සභාවට සිහි කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ඔබ සැමට ෙතරුවන් සරණයි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථිකයකු හැටියට ලැයිස්තු ගත කර 
තිෙබනවා. මා අහන්න කැමැතියි,  එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
ෙම්ක පැහැදිලි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා.  ෙම් වාෙග් 
ෙතෝල්කෙයෝ දමන්ෙන් නැතිව- [බාධා කිරීම්] එතුමා තමයි ෙම්ක 
පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම පුද්ගලයා. ෙම් ෙතෝල්කෙයෝ 
දාලා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පාවා දීමක් නම් හිටපු ජනාධිපතිතුමා  
ඇවිත් ෙම්ක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. එතුමා හැංගිලා. [බාධා කිරීම්] 
ෙම්ක පාවා දීමක් ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීම්] මුහුණ ෙදන්න බැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙවලාවට එනවා. බලාෙගන 

ඉන්න.[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] 

   
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පාවාදීමක් නම් එතුමාට 

වගකීමක් තිෙබනවා, ෙමතැනට ඇවිත් පැහැදිලි කරන්න. ෙම්කට 
උත්තර ෙදන්න. එතුමා තමයි ෙද්ශීය පරීක්ෂණය ආරම්භ කෙළේ.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
එතුමා ෙවලාවට එනවා. 
 
[අ.භා. 5.10] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 20වන ශත වර්ෂෙය් එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ආරම්භ වුණු, 21වන ශත වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 26ක් ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙල්වලින්, කඳුළුවලින් ලියාපු ෙම් 
රෙට් පැවැති යුද්ධෙය් -1983 දී ආරම්භ වුණු යුද්ධෙය්-, 
ඓතිහාසික සාක්ෂිකරුවකුයි මම. මම අනාථ කඳවුරුවල හිටපු 
මිනිෙහක්. අරන්තලාෙව් භික්ෂූ ඝාතනය ෙවලාෙව් ඒ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාෙග් කසාය වසත්ය රක්ත වර්ණ රුධිරෙයන් නැහැවී 
තිබියදී, ඒ භික්ෂූ වහන්ෙසේලාෙග් ෙද්හයන් ඔසවා ෙගන ගිය 
ෙකෙනක් මම. ඒ වාෙග්ම ෙගෝනගල ගෙම් එක වෙළේ අපි මිනී 
ෙපට්ටි 52ක් වැළලුවා. ඒ මළ මිනී භුමදානය කරන ෙවලාෙව් 
එතැනට ආපු දහස් ගණනක් ජනතාව හඬා වැටුණු කඳුළුවලින් ඒ 
මහෙපොෙළොව ෙතෙමන හැටි දැකපු මිනිෙහක් මම. 26 අවුරුද්දක 
ඒ යුද්ධය පැවැති ෙම් මරණෙය් ෙද්ශෙය්  ෙහටක් නැතිව ජීවත් 
වුණු මිනිස්සු අපි. 1983 සිට 2009 දක්වා කාලය තුළ ඉපදුණු දරුවා 
පාසල් ගිෙය්, විවාහ වුෙණ්, පිෙයක් වුෙණ් ෙම් රෙට් හදිසි නීතිය 
යටෙත්යි. ඒ ඉතිහාසය ෙම් ගරු සභාව අමතක කර තිෙබනවා. මට 

කිසි ෙකනකු ඔසවා තබන්න අවශ්ය නැහැ. කිසි ෙකනකුට පහර 
ෙදන්නත් අවශ්ය නැහැ.  ෙලෝක ඉතිහාසෙය් කිසිම තැනක ෙහොඳ 
යුද්ධයක් තිබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ සාමයක් තිබිලාත් නැහැ.  
ඒ නිසා යුද්ධය කෲරයි; යුද්ධය දුෂ්ටයි. ශී ලංකාෙව් යුද්ධය ෙදමළ 
මිනිසාටත්, සිංහල මිනිසාටත්, මුස්ලිම් මිනිසාටත් දුන්ෙන් දුකක්, 
ෙව්දනාවක්, කඳුළක්. ඒ නිසා අද ෙම් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ෙගෙනන ෙයෝජනාෙව්දී, මට තිෙබන 
බරපතළම කනගාටුව ෙමොකක්ද කියා මා කියන්නම්.  

ගරු සභානායකතුමනි, මා තරහින් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.  
ආෙව්ගෙයන් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා ෙබොෙහොම 
මැදිහත් කථාවක් කළා. මා ඒක අහෙගන හිටියා. මට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් සමඟ ෛවරයක්, ෙකෝධයක් නැහැ. අෙප් 
මිතෙයෝ ඔතැන ඉන්නවා. මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් අෙප් 
මිතෙයක් ෙන්. කිසි තරහකට ෙනොෙවයි මා ෙම්ක කියන්ෙන්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, -ඒක 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා ෙන්-  

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

 
 

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

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු සභානායකතුමනි, 

කරුණාකර මට ඉඩ ෙදන්න. මට මෙග් කාලය ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
"ශී ලංකා හමුදාව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය ෙකොට 

ඇත." [බාධා කිරීම්] 

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අසත්ය ෙද්වල් පකාශ කරන්න බැහැ. 

Sir, I rise to a point of Order. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වාඩිෙවන්න       ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීම්]  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  

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

කියන වචනය ඒ ෙයෝජනාෙව් නැහැ.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙයෝජනාව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඒ වචනය ෙපන්වන්න. [බාධා කිරීම්]   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා   
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
කියන වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා. ඒ 

වචනය ෙම්  ෙයෝජනාෙව් නැහැ. ෙයෝජනාෙව් නැති ඒවා, අසත්ය 
ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 ගරු මන්තීතුමනි, සමූල ඝාතනයක් ගැන ඒ ෙයෝජනාෙව් කථා 

කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ගම්මන්පිල මැතිතුමා කථා කළ 
පරණගම වාර්තාෙව් ඊට වඩා ෙද්වල් කථා ෙවලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. යම් පටහැනි ෙද්වල් කියවිලා තිෙබනවා නම් 

ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා මූලාසනෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා අසත්ය පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට ෙහොඳට ෙමොළය තිෙබනවා. ඒත් කරුණාකර සමාෙවන්න 

ෙකෝ. 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙවන අය කියපු ෙද්වල් අහන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාෙග් අදහස් 

කියන්න.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හරි, හරි. තමුන්නාන්ෙසේ ඉඳගන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් 

උපෙද්ශකයා ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාෙග් උපෙද්ශකයා ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ඉතිහාසෙය් 
සාක්ෂිකරුෙවක් ෙවනවා කියන්ෙන්, ෙහටක් නැති රටක මම 
ජීවත් වුණු නිසායි. යුද්ධ කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් ෙම් ෙද්ශෙය් 
කාට හරි අමතකයි නම්, ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට, ෙම් ගරු 
සභාවට අමතකයි නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. පභාකරන් 
ජීවතුන් අතර සිටියා නම් ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන ෙසංෙකෝලයට 
අද මිනී ඔළුවක් හයි කරලා තිෙයයි. මම වර්ගවාදිෙයක්  ෙනොෙවයි; 
අන්තවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. මම අංක එෙක් ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක්. 
මම, "සියලු සත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා, නිෙරෝගී ෙවත්වා, සුවපත් 
ෙවත්වා!" කියා හිතන ෙකෙනක්. මම ඇ  ෙඟ් වහන මදුරුෙවක්වත් 
මරන්ෙන් නැහැ. 1993 මැයි මාසෙය් 1වැනි දා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් මිනිසුන් කිරිබත් 
කෑවා. ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඒ තරම් දුෂ්ටයි. ඒ වාෙග්ම පභාකරන් 
ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් මිනිසුන් කිරිබත් කෑවා. ඒක 
ෙහළා දැකපු මිනිෙහක් මම. තවත් මිනිෙහක් මැරුණාම කිරිබත් 
කන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි, කිරිබත් කාපු ඒ මිනිසුන්ම 
පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් යුද්ධය ජයගහණය කර දුන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ ෙගදර ගියාමත් ඒ කටින්ම කිරිබත් කෑවා. ඒකයි 
මට තිෙබන  පශ්නය. ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 

අහිංසක ෙදමළ දරුවන් පැහැරෙගන ගිහින්, අෙත් තිබුණු පෑන 
උදුරලා,  ඔවුන්ෙග් අතට තුවක්කුව ෙදන ෙකොට ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬව හිටියා. ෙදමළ දරුවාෙග් කෙර් තිබුණු 
පංචායුධය ගලවලා, මරාෙගන මැෙරන සයනයිඩ් කරල ෙබල්ෙල් 
එල්ලනෙකොට ෙම් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය නිහඬව හිටියා. අෙත් 
තිබුණු ෙබෝලය උදුරලා අවුරුදු එෙකොළෙහේ, ෙදොළෙහේ දරුවාට 
ෙබෝම්බ දීලා, "මරාෙගන මැරියන්" කියනෙකොට ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬව හිටියා. අප මරණෙය් ෙද්ශයක ජීවත් වුණු 
මිනිස්සු. මළ මිනී කඳු තරණය කළ, ෙල් විල්වල ගිලුණු, කඳුළු 
ගංගාවල පීනපු මිනිෙහක් මම. මෙග් අසල්වැසියා මරන ෙකොට අප 
රෑ කැෙල් හැංගිලා හිටියා. ම ෙග් අසල්වැසි ගැබිනි මාතාව රාතිෙය් 
අකුෙල් තමයි තම දරුවා බිහි කෙළේ. ඒ ඉතිහාසය නැති කෙළේ 
කවුද කියා කරුණාකර කල්පනා කර බලන්න.  

අද හමුදාවට අපහාස කරනවා; යුද්ධය දිනන්න උදවු කරපු 
පිල්ෙලයාන් අත් අඩං ගුෙව්; හමුදාපතිවරු ෙපෝලි ෙම් උසාවියට 
ෙග්නවා. කරුණාකර 1983 ෙවනකම් ඔබතුමන්ලාෙග් මතකය 
අරෙගන යන්න. 1990 ජුනි 12වැනි දා ෙපොතුවිල්, කල්මුෙණ්, 
සම්මන්තුෙරයි, අක්කෙරයිපත්තුෙව්, චවලකෙඩ් ෙපොලිස් භටයන් 
600ක් අමු අමුෙව් ඝාතනය කරන්න පාවලා දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවයි. අම්පාෙර් ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි 
කාර්යාලය ඉස්සරහට යන්න. ඒ කඳුළු ෙසොෙහොෙන්, ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් හයසිය ෙදනාෙග් නම් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් අවමංගල්ය 
කටයුතු ෙවලාෙව් පාංශුකූලය ෙදන්න ගිෙය් කිරිඳිවැල ෙසෝමරතන 
හාමුදුරුෙවෝයි. උන්වහන්ෙසේ කැෙල් කිෙලෝමීටර් හයක් දුර ෙගවා 
ෙගන ගිහින් ඒ අයට පාංශුකූලය ෙදන්න හදන ෙකොට ෙපොලීසිෙය් 
ඒ රාළහාමිලාෙග් ෙනොම්මර තහඩු විතරයි තිබුෙණ්. එදා ෙනොම්මර 
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තහඩුවලටයි පාංශුකූලය දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 1983 ෙවන තුරු  
යන්න; ෙම්ක ෙහොයන්න. ෙනදුන්කර්නි කැෙල්දී ලුතිනන් වැදිෙග් 
හරහා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අපි මරන්න ආයුධ දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවයි. ඒකත් ෙහොයන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න. සිංහල ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මට 

ඉංගීසි ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන් 

අරන්තලාෙව් ඝාතනය සිදු කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 
සභාපති -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙදමළ දරුවාෙග් කෙර් ආපහු පංචායුධය බැන්ෙද් මහින්ද 

රාජපක්ෂ. ෙදමළ දරුවා  අතට නැවත පෑන දුන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ. මම අවුරුදු හතහමාරක් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියා. මාත් එක්ක හිටපු පළාත් සභා 
මන්තීවරු හය ෙදෙනක් ෙම් ගරු  සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ අය සාක්ෂි 
දරයි.  එක ෙදමළ  දරුෙවකුටවත් මම අසාධාරණයක් කරලා 
නැහැ. එක මුසල්ිම් දරුෙවකුටවත් මම අසාධාරණයක් කරලා 
නැහැ. මට ෙදමළ ද, මුස්ලිම් ද, සිංහල ද කියලා  කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. හැම ෙදනාටම එක සමානවම මම සැලකුවා.  බිමට 
සමතලා වුණු අධ්යාපනයක්, කඩා වැටුණු අධ්යාපනයක්, බිත්ති 
හතර විතරක් ඉතුරු ෙවලා තිබුණු අධ්යාපනයක් මම නැවත 
ෙගොඩනඟලා දුන්නා, ෙදමළ දරුවන්ට, මුස්ලිම් දරුවන්ට ෙහට  
ෙලෝකය හදලා ෙදන්න. ෙම් මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය දුන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂට අද අපහාස කරනවා; අවමන් කරනවා. හැබැයි 
මතක තියා ගන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා, රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා 1993 මැයි මස පළමුවන දා - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.   

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

මන්තීතුමනි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. ෙම් අවසන් අවස්ථාව.  

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

ෙදන්න. මම අම්පාෙර් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මට විනාඩි 
ෙදකක් ෙදන්න.  

1993 මැයි මාසෙය් පළමුවන දා දවල් 12.15ට, ආරක්ෂක 
භටෙයෝ 600ක්  ඉන්දැද්දී රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා  -අපි 
ගරු කරපු ජනාධිපතිතුමා -අමු අමුෙව් ඝාතනය කෙළේ, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය. ආරක්ෂක ඇමති රන්ජන් විෙජ්රත්නව ෙකොළඹ 
හැව්ෙලොක් පාෙර්දී ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ සංවිධානය. කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලන නායක ගාමිණී දිසානායක ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ විසිඅටෙදෙනක් 
ඝාතනය කෙළේ එල්ටීටීඊ සංවිධානය. අද රනිල්  විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් ඉඳලා ෙම් සියලු ෙදනා ජීවත් වන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසායි. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂට ෙම් විධියට 
අපහාස, අවමාන කරන්න එපා. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔබ 
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපා තියා ෙගන ඉන්නවා නම්, ඔෙබ් ෙදපා  
ෙබ්රලා ෙදන්න, ෙම් රෙට් දහසක් අහිංසක දරුෙවෝ තමන්ෙග් 
ෙදපා පරිත්යාග කළා; දන් දුන්නා. ඔබට ෙම් ෙලෝකය බලන්න, 
ඔබෙග් ඇස් ෙදක ඉතුරු කරලා ෙදන්න ෙම් රෙට් දහසක් දරුෙවෝ 
තමන්ෙග් ඇස් දන් දුන්නා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට  ජීවත් 
වන්න හුස්ම ටික රැකලා ෙදන්න ෙම් රෙට් දහසක් දරුෙවෝ 
ඔවුන්ෙග් අවසන් සුසුම් ෙපොද ෙම් විශ්වයට වාෂ්ප කළා. ඔවුන්ෙග් 
නමින් ජීවත්වන ගමන් ඔවුන් පාවා ෙදන්න එපා. එෙහම කෙළොත් 
ශාප ෙවනවා කියන එක මතක් කරමින් මම කථාව අවසන් 
කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  

විශාම යෑමක් සම්බන්ධෙයන් ශුභ පැතීමක් කරන්න තිෙබනවා.  
හඟුරන්ෙකත පෙද්ශෙය් පදිංචිව සිටින ෙජ්යෂ්ඨ ආරක්ෂක 
නිලධාරි බස්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් විෙජ්රත්න මහතා වසර 
37ක ෙසේවා කාලයකින් පසු 2015.10.28 වන දින විශාම යනවා.  
ෙම් සභාව ෙවනුෙවන් අපි එතුමාට නීෙරෝගිමත් විශාම දිවියකට 
ශුභ පතනවා.  

මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් 30වන සැසිවාරෙය් වාර්තාවට                  
ශී ලංකාව සහභාගි වීම, වාර්තාව අනුමත කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
ෙගන එන ෙයෝජනාව ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව හිතලා, ඒ වාෙග්ම රට ගැන හිතලා ෙගෙනන 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් නම් ෙමවැනි විවාද, ෙමවැනි තර්ක විතර්ක 
ඉදිරිපත් වීම රටටත්, රෙට් ඉන්න ජනතාවටත් වඩාත් වැදගත් 
සිද්ධියක් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

අද අෙප් ගරු විමලවීර මන්තීතුමා ආෙව්ගෙයන් යුතුව ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කෙළේ පසු ගිය වකවානුව තුළ යුද්ධෙයන් බැට 
කාපු අම්පාර පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියටයි. එතුමා 
ෙද්ශපාලනය කරන්නට කලින් අනාදිමත් කාලයක සිට, -වසර 
ගණනාවක සිට- යුද්ධෙයන් අතිමහත් ෙලස බැට කාලා ඒ දුක 
ෙව්දනාව වින්දා. "ෙම්ක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්, ෙම්ක ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් අපි ගලවා ගත්ෙත්, ඇෙමරිකාවත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි සහෙයෝගය ෙදන්න ජිනීවා  
ෙකොමිසම කැමති කරවා ගත්ෙත්, අෙප් පැත්තට රටවල් 
ගණනාවක් ඉන්නවා" කියලා ෙමොන ෙමොන ෙද් කිව්වත් අපි මතක් 
කරලා බලන්න ඕනෑ, 2012 දී,  ඒ වාෙග්ම 2013 දී රටවල් 12ක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් පැත්තට ඡන්දය පාවිච්චි කරද්දී තව රටවල් 12ක් ඡන්දය 
පාවිච්චි කෙළේ නැති බව. ඒ වාෙග්ම රටවල් 23ක් අපට විරුද්ධව 
ඡන්දය පාවිච්චි කළා.  හැබැයි,  බුද්ධිමත් ජනතාවක් විධියට අපට 
හිතන්න පුළුවන් රටවල් 24ක් ඒ ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය 
පාවිච්චි ෙනොකෙළේ  ඇයි, කලින් ඒ වාර්තාව  එද්දී  රටවල් 24ක් 
ෙදවතාවක්ම නිහඬව හිටිෙය් ඇයි කියලා. අෙනකුත් රටවලට අත 
ෙපොවනවාට, ඒ රටවල ස්ෛවරීභාවයට අතෙපොවනවාට අද 
ෙලෝකෙය් රටවල් ඒ තරම් වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ, 1915 දී 
සිදු වූ ෙමවැනිම සිද්ධියක් අපට මතක් ෙවන බව.  ජූලි 8වැනි දා 
ෙහන්රි ෙප්දිස් මැතිතුමා  ඝාතනය කළා.  ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්ත් ෙම් 
ආකාරයට. අපට ඒ සිද්ධිය මතක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙව්ලාෙව් ඔබ පක්ෂෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්- නායකතුමා, 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාත් වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය්. ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා වාෙග්ම ඒ කාලෙය් හිටපු එෆ්. ආර්. 
ෙසේනානායක වැනි නායකයන් බන්ධනාගාර ගත ෙවලායි හිටිෙය්. 
සමූල ඝාතන ගණනාවක් කරන්න ඒ කටයුත්ත  මූලික වුණා. එදා  
මුස්ලිම් ජනතාවත්, සිංහල ජනතාවත් අතර ඇති ෙවච්ච ගැටලුවක් 
මත ෙගොඩනැඟුණු  පශ්නයක් තමයි  තිබුෙණ්. අද එවැනි පශ්නයක් 
ෙදමළ ජනතාවටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමා ඊෙය් කිව්වා, ෙදමළ ජනතාවත් එක්ක ෙනොෙයකුත් 
ගැටලු තිෙබනවා කියලා. ඒ අනුව දැන් රට තුළ ගැටලු ගණනාවක් 
නැවතත් නිර්මාණය කර ගන්න ද හදන්ෙන් කියන පශ්නයත් අපට 
එනවා. ඒ ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ඒ බිම්වල අයිතිය ඒ අයට ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒ පෙද්ශවලට  ඇමතිවරයාට යන්න බැහැ කියන 
එකයි. ඒ  විධියට අද  මුස්ලිම් සහ ෙදමළ ජනතාව අතරත් පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

යුද්ධයක් නැතිව, ෙල් වැගිරීමක් නැතිව දැන් සාමකාමී රටක් 
අපි ෙගන යනවා.  සංවර්ධනය කරා ෙගන යන ෙම් සාමකාමී රෙට් 
නැවතත් යුද මානසිකත්වයක්, යුද වාතාවරණයක් ඇති කරන එක 
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තීවරු 
හැටියට අපට භයක්  සැකයක් දැෙනනවා.  ඒ නිසා තමයි අෙප් 
ෙසොල්දාදුවා, අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරියා, යුද්ධය ෙවනුෙවන් 
නායකත්වය දුන් අෙප් ඒ නායකයන් ගැන අපට හැඟීමක් ඇති 
ෙවන්ෙන්.  එෙහම නැතුව පක්ෂ ෙභ්දයකින්, ''ෙම්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙගනාපු ෙදයක්, ෙම්ක ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයා ෙගනාපු ෙදයක්, ෙම්ක මංගල සමරවීර විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිවරයා ෙගනාපු ෙදයක්'' කියන ඒ දුෂ්ට ෙච්තනාෙවන් 
ෙනොෙවයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්.  අෙප් රට අද  යුද්ධයක් නැති, 
  ෙබෝම්බ පිපිෙරන්ෙන් නැති, ෙවඩි හඬක් නැති රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ගම් පෙද්ශෙය් තමයි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තිබුෙණ්. 
ඔබතුමාත් දන්නවා, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු  අෙප් රෙට් 
මර්මස්ථාන කීයකට තස්තවාදීන් පහාර එල්ල කළාද කියලා.  

එදා බින් ලාඩන් ඇවිල්ලා ඇෙමරිකාෙව් මර්මස්ථානවලට 
පහර දුන්නාම, බින්ලාඩන් කුදලාෙගන ඇවිල්ලා ඝාතනය කරන්න 
තරම් හැකියාවක් ඇෙමරිකාවට තිබුණ බව  මතක් කරලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒවා ගැන මානව හිමිකම් සංවිධාන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් රටවල දරුවන් ඝාතනය ෙවද්දී, අෙනකුත් 
රටවලට පහාර එල්ල කරද්දී, ඒ දරුවන් විනාශ ෙවනෙකොට  
මානව හිමිකම් සංවිධාන ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් පශ්න අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්. අෙප් පශ්න අපට විසඳා 
ගන්න පුළුවන් කියලා කියන ්ෙන් ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් රට 

ෙකොලනියක් කියන එක ෙනොෙවයි; ෙම් රට  විතරයි තිෙබන්ෙන් 
කියන  එක ෙනොෙවයි. අපට කියන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, ෙම්කයි. අපට අෙප් නීතිරීති තිෙබනවා. 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා පකාශ කරපු ආකාරයට අෙප් 
නීතිෙයන් අපි වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දීලා තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ 
නීති කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණෙය්දී විෙද්ශ 
අධිකරණ අෙප් රටට අත ෙපොවන්ෙන් නැතුව, අපි විෙද්ශ 
අධිකරණවල සහාය ගන්ෙන් නැතුව, අවශ්ය තාක්ෂණික සහායක් 
ෙහෝ අවශ්ය ෙවනත් ෙදයක්  ඒ අයෙගන් අරෙගන අපට උචිත 
විධියට කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන එක මා කියනවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙමච්චර වීෙරෝදාර කටයුත්තක් කළ ඒ 
නායකයන්, ෙසේනාධිනායකයන්,  ඒ  camps බලා ගත්ත උදවිය,  
ස්තී දූෂණ කළ, ළමා අපචාර කළ අය විධියට හංවඩු ගහන 
තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග්, ෙම් හමුදා 
නිලධාරින්ෙග්, ඒ  දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙමොන විධියට හැඩ 
ගැෙසේවිද කියන එක ගැනත් අපට හිතන්න ෙවනවා.  
තැන්තැන්වලට ගිහිල්ලා, වීදි බැහැලා, කඩ මණ්ඩි ගණෙන් අපි 
රැස්වීම් පවත්වනවා, විෙරෝධතා පවත්වනවා කියලා අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කළා. එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. ෙම් කාරණා රට 
දැන ගන්න අවශ්යයි.  දැන ගන්න අවශ්ය කරුණු පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලා රට දැනුවත් කළ යුතුයි. හැබැයි, ෙම් පශ්න සුදුසු 
ආකාරෙයන් විස ෙඳන්ෙන් නැති බව අපට ෙපෙනනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඕනෑම 
පැත්තකින් ඕනෑම ෙකෙනක් ඕනෑම පැත්තකට ගන්න.  එය 
ෙනොෙවයි නියම ජන මතය. නියම ජනමතය ගන්න නම් ජනමත 
විචාරණයකට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ෙගන් අහන්න, "ෙම්කට 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ" කියලා. අපි ඒ තත්ත්වයට යා යුතු ද, 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශීය යාන්තණයක් තුළින් ෙම් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කළ යුතුද කියන ඒ පණිවුඩය රටට ලබා ෙදන්න. ඒක 
තමයි මම හිතන හැටියට වැදගත් ෙවන්ෙන්. අවුරුදු තිහක් යුද 
ගින්ෙන් ගිලිලා තිබුණු රට එයින් මුදා ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙම් විධිෙය් 
තීන්දු තීරණ අරෙගන තව අවුරුදු පහකින්, හයකින්, හතකින් 
නැවතත් ඒ තැනට අෙප් රටට යන්න වුෙණොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළින් ෙහෝ ෙද්ශපාලන නායකත්වය තුළින් ෙහෝ අපි රටට 
ෙසතක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා නැවතත් ඒ තත්ත්වයට රට 
ඇදෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. 

අවසාන වශෙයන්, මම ෙහොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විපක්ෂ නායකකම ලබා දුන්නා. 
විපක්ෂ නායකකම ෙදමළ ජාතික සන්ධානයටත් උචිතයි කියලා 
හිතලා අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරනවා. අද 
පාර්ලිෙම්න්තු ක මෙව්දය තුළ අපි එෙහම  කටයුතු කරනවා. ඒ 
නිසා අප තුළ ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල, බර්ගර් කියලා විෙශේෂයක් 
නැති බව  තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරලා ෙදනවා. අප තුළ 
එෙහම ෙබදීමක් නැහැ. ෙම් රට තුළ අද හරි ලස්සනට ෙදමළ 
මිනිහා, මුස්ලිම් මිනිහා, සිංහල මිනිහා  ජීවත් වනවා. ඔවුන් ජීවත් 
වන වටපිටාව, ජීවත් වන ෙද්ශය  ෙම් පවතින විධියට ෙගන  
යන්න අපට සහෙයෝගය  ෙදන්න. එෙහම නැතිව බටහිරට ඕනෑ 
විධියට, බටහිර ෙවෙළඳ මර්මස්ථානයක් බවට ෙම් ශී ලංකාව - 
පුංචි දිවයින - පත් කර ගන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම් තුළ අනාගතෙය් අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න තිෙබන බව මතක් කරන අතර මට කාලය ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  නිහඬ වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 
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[5.30 p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, thank you,  for giving me this opportunity. For the 

last two days we have been listening to the arguments for 
and against this Resolution. We forget that we belong to a 
small country. We are divided in so many ways, but we 
must not forget that we must unite for the sake of the 
country. These problems have been going on for years 
and years and when the Government is trying to take a 
decision to end this problem, we must all cooperate with 
the Government to solve this problem.  

I think we have got the best chance today because the 
President and the Prime Minister along with the two 
major Parties have formed a National Government and we 
have been working together. So, this is the best 
opportunity for us to solve this problem. If we do not 
solve this problem now, I do not think we will ever be 
able to solve this problem.  

There are problems. I can remember, 20 years ago 
about 100,000 people were chased away from Jaffna and 
they came to Puttalam and we supported them. There 
were a lot of difficulties. I can still remember one 
incident.  A young husband and wife were travelling  in 
different lorries and they had an infant. When they landed 
in Puttalam, I can still remember that the husband asked 
whether the child was with the mother and the mother 
said, “No”. This was the situation. Sir, they faced so 
many difficulties. Out of that 100,000 people about 
70,000 to 80,000 have gone back. But still there are about 
20,000 people living in camps in Puttalam. I mention this 
because that problem still exists. They went back to 
Mannar after 20 years. Some children were born in 
Puttalam. When they went there, I can remember certain 
people saying that they were cutting down trees and so 
on. No, it was not so. Actually they went back to their 
own lands after 20 years and the area has become a big 
jungle. These are the problems that we are facing.   

Now the Government is taking all steps to solve these 
problems, especially our Minister, the Hon. Mangala 
Samaraweera, has been trying for so long. When we are 
coming to some sort of a solution, it is our duty to get 
together without thinking of party politics. We must think 
of the country.  Now, we are divided. We always forget 
that we are Sri Lankans. We are Sri Lankans.  We maybe 
Muslims, Tamils, Sinhalese or whatever. But when it 
comes to the question of country, I think we must be 
united. I say that this is the best opportunity. Therefore, I 
request everybody, all the Members of Parliament, to get 
together for the sake of the country.  

Thank you.  

[අ.භා. 5.33] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන් දින ෙදකක් තිස්ෙසේ  පැවැති ඉතා වැදගත්  විවාදය 
අවසාන වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී ෙමම ඓතිහාසික විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණු සියලුම කථිකයන්ට මාෙග් ස්තුතිය මුලින්ම 
පිරිනමන්න කැමැතියි. ෙම් දින ෙදක තුළ දී කථිකයන් නඟන ලද 
පශ්නවලට ෙවන ෙවනම පිළිතුරු ලබා දීමට කාල ෙව්ලාව නැති 
වුණත්, පැන නැඟුණු ෙබොෙහෝ පශ්නවලට ම ෙග් කථාෙව් දී 
ෙපොදුෙව් පිළිතුරු ලැෙබනු ඇතැයි  මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
01වැනි දින ජිනීවා නුවර දී ඒකමතිකව සම්මත කර ගත් එම 
ෙයෝජනාව මෑත කාලීන ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ඓතිහාසික 
අවස්ථාවක් හැටියට දකින බව මා විශ්වාස කරනවා. එදා ෙමම 
සම්මුති ෙයෝජනාව රටවල් 45ක සම අනුගහෙයන් සහ ඉන්දියාව, 
චීනය, රුසියාව, පාකිස්තානය, දකුණු අපිකාව, ඉරානය, 
තායිලන්තය, මියන්මාරය ඇතුළු තවත් රටවල් රාශියක් තමන්ෙග් 
සහාය පළ කිරීෙමන් ඒකමතිකව සම්මත වුණා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ජාත්යන්තර පජාව අතර ශී ලංකාව 
හුෙදකලාවීමට තිත තැබීමක් හැටියට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 01වැනි 
දා දිනය  අප පිළිගන්නට ඕනෑ. "2009 - 2014 දක්වා ශී ලංකාව 
විසින් ජාත්යන්තර පජාව සමඟ කටයුතු කළ ගැටුම්කාරී සහ අවුල් 
සහගත පිළිෙවතින් බැහැරව ෙමම වසෙර් දී ශී ලංකාව යළිත් තම 
සාම්පදායික සහෙයෝගෙය් පෙව්ශයට අවතීර්ණ ෙවමින් අප සමඟ 
යළිත් එකමුතුව කටයුතු කළ හැකිය" යන පණිවුඩය ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් 01වැනි දා  නැවත වතාවක්  ෙලෝකයටම ලබා දුන්නා. ෙම් 
"ගම්මන් පිල්ෙල්" මන්තීවරයා ෙනොදන්නා ඉතිහාසයක් ගැන කථා 
කරනවා; ඉතිහාසය විකෘති කර කථා කරනවා.  

අපට මතකයි, 2014 මාර්තු මාසෙය් 23වැනි දා -පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්- තමයි ලංකාව සම්බන්ධෙයන්  ජිනීවා නුවර දී  
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ.  ඒ ෙයෝජනාෙවන් රාජපක්ෂ රජෙය් 
පතිපත්ති දැඩි ෙලස විෙව්චනයට ලක් කළා. එෙසේ විෙව්චනයට 
ලක් වුණු ඒ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අන්තිමට ලංකාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඉදිරිපත් වුෙණ් රටවල් 12ක් විතරමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිකාෙව් ෙකොංෙගෝ ජනරජය 
ඇතුළු තව රටවල් 11ක් ලංකාවට සහෙයෝගය පළ කළා. අෙනක් 
සියලුම රටවල් එක්ෙකෝ විරුද්ධව තම ඡන්දය පකාශ කළා, 
එෙහම නැත්නම් මධ්යස්ථව ඉඳලා  

ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් ෙම් රට තුළ 
ඇති කරපු අලුත්  ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් 
බව අප ෙමතැනදී පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. මා මිත දි ෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීවරයා පවා ෙබොෙහොම කැමැතියි, ෙම්ක 
"ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවක්" කියලා කියන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීවරයාෙග් ආණ්ඩුව  දිගින් දිගටම 
ඇෙමරිකානු ෙයෝජනාවලට මඟ ෙපන්වපු ආකාරය නිසා තමයි 
අන්ත පරාජයට පත් වුෙණ්.  මා කියපු විධියට අන්තිමට ඉදිරිපත් 
කරපු ෙයෝජනාෙව් දීත් ෙකොංෙගෝ රට සහ තවත් රටවල් 11ක් 
විතරයි ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය්. නමුත් ඒ ඇෙමරිකානු 
ෙයෝජනාව ශී  ලාංකීය ෙයෝජනාවක් බවට පරිවර්තනය කරලා, 
මුළු ෙලෝකයම ඒ ෙයෝජනාව පිටුපස ෙපළ ගස්වන්නට අෙප් 
රජයට ශක්තියක් තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර බටහිර රටවල්, 
ආසියාෙව් රටවල්, චීන ය, රුසියාව වැනි අෙප් සම්පදායික මිතුරන් 
දැන් නැහැයි කියලා සමහරුන් කියනවා. නමුත් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය එක පැත්තක ඉඳෙගන අපත් සමග ෙම් ෙයෝජනාව co-
sponsor කරනෙකොට රුසියාව එදා ජිනීවා කවුන්සලෙය්දී - අෙප් 
රෙට් වාෙග්ම ඒ අය කරන කථාවල් ඇතුළත් කරන්නත් ෙපොඩි 
හැන්සාඩ් වාර්තාවක් තිෙබනවා. ෙව්ලාව නැති නිසා මම ඒ 
වාර්තාව කියවන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙයෝජනාවට සුබ පැතුෙව් 
ෙමෙහමයි:                                      

“The Government’s constructive approach to today’s 
Report and the recommendations therein demonstrate the 
country’s willingness to continue discussing the 
accumulated problems and ways to solve them including 
international technical assistance.”   

එෙහම කියන්ෙන් රුසියාව. අර පිල්ෙල් මහත්තයා කියනවා, 
ඉන්දියාව ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ කියා. ඉන්දියාව ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
කථාවක් කළා. ඉන්දියාෙව් තානාපතිවරයා එදා ජිනීවාවලදී කළ 
කථාවත් දිගයි. නමුත් ෙමන්න ෙමෙහමයි ඉන්දියාව කියන්ෙන්: 

“The  'Consensus'  Resolution co-sponsored by Sri 
Lanka underscores the collective desire of Sri Lankans 
expressed in elections earlier this year for change, 
reconciliation and unity and the rejection of 
extremists’ voices.”  

ෙම් විධියට ඉන්දියාව කියන ෙකොට, චීනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දැන් සමහරු කියනවා, චීනයත් සද්ද නැතුව හිටියා ලු. 
චීනය කියපු මුළු කථාවම මම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. චීනය 
කිව්ෙව් ෙමෙහමයි: 

“We commend Sri Lanka for its effort to promote 
national reconciliation and building of the rule of 
law.” 

ෙමන්න ෙම් විධියට රටවල් විශාල පමාණයක් එදා මුළු 
දවෙසේම ලංකාව ගැන වර්ණනා කර ලංකාව ෙවනුෙවන් කථා 
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ෙබදුණු ෙලෝකය ලංකාව ෙවනුෙවන් 
එක්සත් කරන්නට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් පුළුවන් වුණාය 
කියන එක අප පැහැදිලිවම කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ඓතිහාසික 
ෙයෝජනාෙව් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි පරිවර්තන වාර්තා තුනම 
සභාගත* කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් වාර්තා තුන සභාගත කළාට මදි. ඒ නිසා 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙම් වාර්තා හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන්න. 

ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා අප දැන ගත යුතුයි. 
ෙමොකද, ෙමම වාර්තාෙව් නැති ඒවාත් කියනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කථා කරන්න දන්ෙන් නැහැ; කියවා එන්ෙන් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා Hyde Park එකට, එෙහම නැත්නම් විහාර 
මහා ෙද්වි උද්යානයට ගිහින් ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධව 500ක්, 
1,000ක් එකතු කර ෙගන රැස්වීමක් තබා, ඊට පසු දවෙසේ ෙම් ගරු 

සභාවට ඇවිත් අගමැතිතුමාට කියනවා, "මට ෙයෝජනාව 
ෙදන්න"ය කියා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ෙයෝජනාව කියවලාවත් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් කියා. 
බංෙකොෙලොත් වුණු, විනාශ වුණු ජාතිවාදීන් පිරිසක් අද ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත් විනාශ කරන්න හදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ෙමම ෙයෝජනාව මඟින් ජාත්යන්තර වගවීෙම් කියාවලියක් 
සඳහා භාජනවීමට තිබුණු ඉඩකඩ ඇහිරී යාම ද සිදු වුණා. මම ඒ 
ගැන කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා 
ඇතුළු කථිකයන් රාශියක් ෙමවැනි ෙයෝජනාවකට අපට මුහුණු 
දීමට සිදු වුණු ඉතිහාසය- මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා; 
වර්තමාන කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා එදා 
බෑන් කී මූන් එක්ක ගහපු ඒකාබද්ධ නිෙව්දනය-  ගැන කිව්වා. 
අන්න ඒ නිසාම, ජාත්යන්තර පජාවට ලංකාව ඇතුළට එන්න පාර 
කැපුණා. නමුත් යළිත් වතාවක් ඒ තිබුණු ඉඩකඩ අසුරා දමන්නට 
අපට පුළුවන් වුණා. ජාත්යන්තර අධිකරණය විසින් ජාත්යන්තර 
නීති හා ආර්ථික සම්බාධක පැනවීෙමන් ෙතොරව අපෙග් 
ව්යවස්ථාව හා නීති රාමුව තුළ අපෙග්ම වගවීෙම් හා පතිසන්ධාන 
කියාවලියක් නිර්මාණය ෙකොට ෙගන එය කියාත්මක කිරීමට ඉඩ 
ලබා දීමට තරම් ජාත්යන්තරය අප පිළිබඳව විශ්වාසය තබා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා 
කළ එක්ෙකෙනකුවත් ෙම් ෙයෝජනාෙව් අවසාන වගන්තිය ගැන 
කිව්ෙව් නැහැ. ඒක දැක්කත්, දැක්ෙක් නැහැ වාෙග් ඉන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වගන්තිෙයන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

"20.  ශී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ෙග් එකඟත්වය 
ලබා ෙගන, ඉහත කී පියවර කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය 
උපෙදස් හා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හා අදාළ විෙශේෂ කාර්ය පරිපාටි 
බලපත හිමියන් දිරිමත් කිරීමට කැමැත්ෙතමු." 

ඒෙකන් කියන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන හැම ෙදයක්ම 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා රජය එක්ක 
සාකච්ඡා කර ශී ලංකා රජෙය් එකඟත්වය මත පමණක්ය කියායි. 
එය පැහැදිලිවම ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ෙමතැනදී ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක ශී ලාංකීය කියාවලියක්;              
ශී ලාංකිකයන් විසින් ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් කරන 
කියාවලියක්. ෙම් කියාවලිය සිදු කරන්ෙන් ෙවනත් රටක ඉන්න 
ජනතාව සතුටු කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් කියාවලිය සිදු කරන්ෙන් ශී 
ලංකාෙව්ම ජීවත් වුණ ජන ෙකොටසකට සිදු වූවායැයි කියන 
අසාධාරණෙය් සත්ය, අසත්ය ෙසොයන්න.  

එදා මට මතකයි, මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක මවුවරුන්ෙග් 
ෙපරමුෙණ් සම කැඳවුම්කරු හැටියට මම කටයුතු කළ ආකාරය. 
එදා අපි දකුෙණ් අම්මලාෙග් අ  ෙඳෝනාව ගැන කථා කළා. එදා අපට 
පුළුවන් වුණා, විමල් වීරවංශලා වැනි තුට්ටු  ෙදෙක් තස්තවාදී 
කියාවල ෙයදුණා යැයි කියන අයත් -බස් පුච්චලා අරවා ෙම්වා 
කරපු අයත්- ෙබ්රා ගන්න. ඒ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
ජාත්යන්තර සහාය ඇතුව. එෙහම නම් දකුෙණ් අම්මලා 
ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න පුළුවන් නම් ශී ලංකාෙව් අෙනක් 
ෙකළවෙර් ඉන්න උතුෙර් අම්මලා ෙවනුෙවන් රජයකට ෙපනී 
සිටීෙම් අයිතියක් නැද්ද කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් අහන්න ඕනෑ.  

ෙමය ෙදමුහුන් කියාවලියක් ෙනොෙවයි. සිෙයරාලිෙයෝන් හා 
කාම්ෙබෝජෙය් ෙදමුහුන් කියාවලිය ෙමන් ෙනොව ෙමහි සැලැස්ම, 
නිර්මාණය හා පත් කිරීම සිදු කිරීම අපි සතු ෙදයක්. අපි තමයි ෙම් 
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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හැම තීන්දුවක්ම ගන්ෙන්. සිෙයරාලිෙයෝන්, කාම්ෙබෝජය වාෙග් 
රටවල hybrid court එකක් තිබුණා. ඒ රෙට් ෙදමුහුන් උසාවිෙය් 
විනිශ්චයකාරයන් පවා පත් කෙළේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මහෙල්කම්. නමුත් ෙමතැන එෙහම කිසිම ෙදයක් නැහැ. පිට 
රටවලින් අපට විෙශේෂඥයන් ඕනෑ ෙවයි. මම ඒ ගැන කථා 
කරන්නම්. ඒ ඕනෑ වුණත් ඒ සියලු ෙදනා ෙමොන ෙලෝකෙයන් 
ආවත් අවසානෙය්දී පත් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
රජයටය කියන එක අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක "හයිබිඩ්" 
කියාවලියක් ෙනොවන බව අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්.  

ෙමම කියාවලිය  ශී ලංකාෙව් අධිකරණය හරහා ෙමන්ම ශී  
ලංකා නීතිය යටෙත් පවතින සංස්ථාපිත මණ්ඩල හරහා කියාත්මක 
ෙවනවා. සියලු විනිශ්චයකරුවන්, නීතිඥයන්, විමර්ශකයන් ශී  
ලංකා රජය විසින් පත් කරනු ඇති අතර ඔවුන් අපෙග් නීතිය භාවිත 
කරමින් අපෙග් ව්යවස්ථාව හා නීති පද්ධතිය යටෙත් කියාත්මක 
ෙවනවා. රජෙය් ෙයෝජනා සහ ෙමම ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය 
එවකට පැවති රජය විසින් පත් කරන ලද උදලාගම, LLRC, 
පරණගම කියන ෙකොමිෂන් වාර්තාවල නිර්ෙද්ශවලද ඇතුළත්ව 
තිෙබනවා. දැන් සතියකට ඉස්ෙසල්ලා ඔය ඉන්න කල්ලිය -
පිල්ෙල් කල්ලිය- දිගින් දිගටම කෑ ගැහුවා, "ෙකෝ ෙම් පරණගම 
වාර්තාව, ෙකෝ ෙම් උදලාගම වාර්තාව" කියලා. පරණගම 
වාර්තාවයි, උදලාගම වාර්තාවයි අෙප් අගමැතිතුමා table කළා. ඒ 
කෑ ගහපු අය දැන් බිල්ෙලෝ වාෙග් ඉන්නවා. ෙමොකද ඒ 
වාර්තාවලින් ජිනීවා වාර්තාවටත් වඩා බරපතළ ෙචෝදනා ලංකා 
රජයට විරුද්ධව කරලා තිෙබනවා. ඉතාමත් බරපතළ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙසොල්දාදුවන්ෙග් නම් ගම් පවා දාලා තිෙබනවා. ජිනීවා 
ෙයෝජනාෙව් එෙහම එකක්වත් නැහැ.  

පරණගම වාර්තාව ගැනත් අපි ෙවනම විවාදයක් ඉල්ලන්න 
ඕනෑ. ඒක අපි කියන්නම්. ඒවාෙයහි අඩංගු ෙනොවන කිසි ෙදයක් 
ෙම් ජිනීවා වාර්තාෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් අඩංගු ෙනොවන 
විශාල පමාණයක් ඒ අයෙග් වාර්තාවල තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

In fact, Sir, because of the constraint of time I would like 
to outline the proposals put forward by the Government for a 
domestic mechanism. These are merely contours of the 
proposed mechanism. දළ සැලැස්මක් ගැන විතරයි අපි හිතලා 
තිෙබන්ෙන්. The final architecture of the actual mechanism 
will be decided only at the end of the consultation process.  
අපි ෙම්ක ෙමෙහම කරන්න ඕනෑ කියා දැඩි තීන්දුවක ඉඳ ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා රෙට් සියලුම පාර්ශ්වයන් සමඟ අපි දළ 
සැලැස්ම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඊෙය් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් consultation process 
එක සර්ව පාක්ෂික සමුළුෙවන් ආරම්භ කෙළේ, සියලුම පක්ෂවලින්. 
“පිල්ෙල්” මහත්මයාට තනියම තී වීලර් එෙකන් වුණත් එන්න 
පුළුවන්. එතුමාටත් එන්න කියා තිෙබනවා. තී වීලර් එෙකන් 
ෙනොෙවයි බයිසිකලෙයන් වුණත් එන්න පුළුවන්. ෙමොකද, තී වීලර් 
එකකුත් ෙලොකු වැඩියි. එළවාෙගන ආවත් ඇති.  

Our Government has committed itself to winning the 
peace and securing the country from political violence 
that has haunted it since Independence and it has 
dedicated itself to ensuring that the culture of impunity 
that has prevailed  -whether for corruption, drug dealing 
or violations of human rights- is put to an end. 

Sri Lankans, whether they be children in the North 
desperate to know if their fathers are alive or not; mothers 
of soldiers yearning to know the truth of what happened 

to their son who went "missing in action"; families of the 
600 policemen who were killed in cold blood by the 
LTTE or the wives of slain journalists, have a right to 
know what happened and they also have a right to seek 
justice. Similarly, if such crimes occurred, society has a 
moral obligation to investigate and apply legal systems 
for justice and reparations. The State bears such a legal 
responsibility. 

In fact, Sir, the Government’s 100-Day Work 
Programme - the Election Manifesto - as point 93, states 
that “since Sri Lanka is not a signatory to the Rome 
Statute regarding international jurisdiction with regard to 
war crimes, ensuring justice with regard to such matters 
will be the business of national independent judicial 
mechanisms.” 

අෙප් ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණ පකාශනෙය්ත්, අපි ඡන්දයට 
යන විටත් ජනතාවට කිව්වා, අෙප් දින 100 වැඩසටහෙන් අංක 93  
යටෙත්ත් කිව්වා,"ලංකාවට එෙරහිව තිෙබන යුද අපරාධ ෙචෝදනා 
සැබෑද කියා ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙද්ශීය යාන්තණයක් 
පිහිටුවනවා" කියා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව අපට ජන වරමක් 
දුන් නිසා තමයි අපි ඒ කටයුත්ත ජනවාරි මාසෙය් සිට ආරම්භ 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ.  

Therefore, in order to break away from our turbulent 
post-Independence history, which has included two 
Sinhala youth insurgencies, multi-actor Tamil militancy 
and LTTE terrorism and to set the country on the path 
towards sustainable peace, security and prosperity, it is 
our duty by the people of this nation and our duty 
towards future generations to undertake a course 
correction to ensure non-recurrence of violence. These 
measures include the creation of a new Constitution to 
solve the national question and addressing of many of the 
root causes of the conflict that have plagued our land for 
many decades. Collectively, these measures will ensure 
that our society is never tormented by such violence ever 
again. 

Therefore, both to prevent violence, abuse and 
impunity from ever occurring again and to ensure that the 
suffering of those who have lost loved ones is recognized, 
that crime is punished and that any injustice is remedied, 
the Government has resolved to adopt a four-pillared 
strategy. The four pillars are: truth, justice, reparations 
and non-recurrence. Under this strategy, the Government 
intends to create four separate institutions. අපි තට්ටු 
හතරකින් ෙම් ආයතන ගැන හිතලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දී ආයතන හතරක් පිහිටුවන්නට, -ෙම් consultations 
වලින් පසුව, සාකච්ඡාවලින් පසුව, ජනවාරි මාසෙයන් පසුව- 
කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

Number one is the Commission for Truth, Justice, 
Reconciliation and Non-recurrence. For many victims of 
human rights abuses from whichever community, where 
the perpetrators are unclear for a judicial mechanism to 
handle or where the practices of the State and society 
have resulted in discrimination, this Commission will 
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allow to discover the truth, understand what happened and 
help remedy any sense of injustice. A special feature of 
this will also be a Compassionate Council consisting of 
senior religious dignitaries.   

In fact, අද උෙද් අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළ 
ආකාරයට පළමුෙවනි තට්ටුව සඳහා විෙශේෂ දයාලු සභාවක්, 
එෙහම නැත්නම් දයාලු කරුණා සභාවක් පිහිටුවීම ගැනත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

Then, Number two is an Office of Missing Persons 
based on the principle of the families’ right to know to be 
set up by Statute with expertise from the ICRC. අතුරුදහන් 
වූ අය සම්බන්ධෙයන් සථ්ාවර කාර්යාලයක් පිහිටුවන්නටත් 
කටයුතු කරනවා. අනාගතෙය්දී වුණත් එවැනි ෙද්වල් ඇති 
ෙනොවන විධියට කටයුතු කිරීෙම් ස්ථාවර කාර්යාලයක්. ඒ 
සඳහා අදාළ වන නීතිරීති සාකච්ඡාවලින් පසුව ලබන වසෙර්දී 
හඳුන්වාදීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඊළඟට, අපි තුන්ෙවනි කාරණාව ගැන බලමු. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි විවිධ මත පකාශ වන්ෙන්. අපි විෙශේෂ 
අධිකරණමය යාන්තණයක් පිහිටුවන්නට ඕනෑ. A judicial 
mechanism with a Special Counsel is to be set up by 
Statute. This takes into account the right of victims to a 
fair remedy and aims to address the problems of impunity 
for human rights violations suffered by all communities 
and as I said earlier, whatever the architecture of the final 
mechanism we agree upon at the end of consultations will 
be, I can assure all the Hon. Members of this House that it 
will be a Sri Lankan mechanism, uniquely Sri Lankan, 
which will address the grievances of all those who 
suffered during the latter part of the war.  

Then, Number four is an Office for Reparations to be 
set up by Statute to facilitate the implementation of 
recommendations relating to reparations made by the 
proposed Commission on Truth, Justice, Reconciliation 
and Non-recurrence, the Office of the Missing Persons, 
the LLRC and any other entity and these bodies will be 
created after wide-ranging and deep consultations with all 
the stakeholders involved including the victims, experts 
and political parties. In fact, we are starting consultations 
with the civil society next week. As I have already said, 
the President started consultations with the political 
parties through the All Party Conference yesterday and 
we will also be working out arrangements to get the views 
of the victims in those areas and even the security forces 
who may want to give us their ideas. The All Party 
Conference held yesterday and, chaired by President 
Maithripala Sirisena is the beginning of this process. We 
will also be having a workshop next week with civil 
society to consult on the consultation process.  

Then, of course, many people asked, Mr. Presiding 
Member, why we need such a process and why has the 
Government decided to seek international participation. 
We have not ruled out international participation because 
we feel that wherever we do not have the expertise, and if 

it is going to be a credible mechanism, we will have to 
rely on expertise from other countries and it is not 
anything new to Sri Lanka.   

Sri Lanka has suffered a long-history of political 
violence. In fact, we have endured far too much violence 
for a country our size. We have experienced, as I said 
earlier, two youth insurgencies, militancy and terrorism 
and a war which lasted for 26 years. But following the 
defeat of groups engaging in violence, we have always 
tried to take wide-ranging, deep and perhaps even radical 
measures to address the root causes of violence and 
ensure long-term social stability. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, 
යම් බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වූ හැම අවස්ථාෙව්ම එවකට සිටි 
රජයන් ඒවාට විසඳුම් ෙසොයන්නට උත්සාහ කළ බව ෙපෙනනවා. 
1971 කැරැල්ෙලන් පසුව එවකට සිටි රජය ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමට විෙශේෂ ෙකොමිසමක් පත් කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට 
තමයි Land Reform Commission  එක ආෙව්.  එහි පතිඵලයක් 
විධියට අධ්යාපන ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් පරිවර්තනයට ලක් 
කළා. ඉන් පසුව අපි දැක්කා, 1987 දී දකුෙණ් තරුණයන් කැරැලි 
ගහපු ෙවලාෙව් අෙප් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සහ 
එවකට රජය තරුණ අසහන ෙකොමිසමක් පත් කර ඒ තුළිනුත් 
තරුණයන් ෙවනුෙවන් යම් යම් ෙවනස්කම් කළ බව. මම 
හිතනවා, ඊටත් වඩා පබල භයානක විනාශයක් පසු ගිය කාලෙය් 
උතුෙර් ඒ ෙනොවිසඳුණු පශ්නය නිසා ඇති වුණා කියා. උතුෙර්ත්, 
දකුෙණ්ත් වටිනා ජීවිත නැති වුණා. උතුෙර් “එල්ටීටීඊකාරයන්” 
කියලා කිව්ෙව්ත්, ලංකාෙව් අම්මලාෙග්ම දරුවන්. දකුෙණ් 
“ෙජ්වීපීකාරයන්” කියලා ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්ත්, දකුෙණ් ඉන්න 
සිංහල අම්මලාෙග් දරුවන්. එෙහම නම්, යළි වතාවක් දකුෙණ් 
ෙහෝ උතුෙර් අෙප් දරුවන් ෙනොමඟ යැවීමට කිසිම ඉඩ කඩක් නැති 
විධියට අපි දැන්වත් ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ. අන්න ඒ සඳහා තමයි 
අපි ෙම් වාෙග් සියලු ෙද් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්.  

An often repeated question, Sir, is, "is international 
participation necessary?" “ජාත්යන්තරය නැතිව අපට ෙම්ක 
කරන්න බැරි ද?” කියලා සමහරු නිතර අහනවා. ෙපේමවතී 
මනම්ෙප්රිෙග් මරණය සිදු වුණු කාලෙය්, ඒක ෙසොයා බලන්න 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කටයුතු කළා. ඊට පස්ෙසේ 
රාධිකා කුමාරස්වාමි -  

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

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I am sorry. With all due respect to my friend Radhika 

Coomaraswamy, she is alive and kicking. God bless her!  

Krishanti Kumaraswamy was raped by some army 
personnel and at that time, former President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, I think, created a trial-at-bar 
and punished those who were found guilty. හැබැයි දැන් ෙම් 
ෙගොල්ලන් අහනවා, “එදා කළා නම් අද කරන්න බැරි ඇයි?” 
කියලා. ඒකට මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
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අද එෙහම කරන්න බැරි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද පිළිගත හැකි 
අධිකරණ පද්ධතියක් ෙම් රෙට් නැත්තටම නැති කර තිබීම නිසායි. 
ඒක තමයි ෙහේතුව. 1972 දී ඇත්තටම ලංකාෙව් ෙහොඳ අධිකරණ 
පද්ධතියක් තිබුණා. 1987 දී ලංකාෙව් ෙහොඳ අධිකරණ පද්ධතියක් 
තිබුණා. නමුත් අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ඒකට මමත් ෙපොඩ්ඩක් 
වග කියන්න ඕනෑ. අර සරත් එන්. සිල්වා පත් කළ දවෙසේ ඉඳලා 
අධිකරණය පල්ලම් බහින්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ඒෙක් 
උච්ඡතම අවස්ථාව ආෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය 
එළවලා, මැදමුලන වලව්ෙව් දාන කන ෙව්ලාෙව් වළං ෙහෝදපු 
ෙමොහාන් පීරිස් පත් කළාට පස්ෙසේයි. ඔන්න ඕකයි අධිකරණ 
පද්ධතියට වුෙණ්. අධිකරණ පද්ධතිය හැම ෙකොටෙසේ ඉඳලාම 
දූෂණය ෙවලා; නීති විභාගයට වාඩි ෙවන ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා 
දූෂණය ෙවලා.  

පසු ගිය කාලෙය් -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න නිසා නම කියන්න 
බැහැ- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරෙයක් නීතිඥෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැක්කා. තමන්ෙග් තාත්තාෙග් බලය 
ෙපන්නලා, air-conditioned room එකකට ගිහිල්ලා විභාගයට 
වාඩි ෙවලා නීතිඥෙයක් කියලා හිටියා, ඒ computer එක බලා 
ෙගන.  

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

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තනියම. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ඇත්ත වශෙයන්ම අර 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ජාත්යන්තරයට 
ෙනොෙවයි අද අපටවත් ෙම් තත්ත්වය ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා 
ද කියලා මම අහනවා. අපටවත් විශ්වාසයක් තිෙබනවා ද? 
ඇත්ෙතන්ම ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ අධිකරණය නැවතත් 
නිවැරැදි මාර්ගයකට ෙයොමු කරන්න අපි යම් යම් කියා මාර්ගයන් 
ගත්තා. ඊෙය් ෙපෙර්දා සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. නමුත් 
අපි ෙකොපමණ උනන්දු වුණත්, අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ වුණු 
විනාශය අවුරුද්ෙදන්, ෙදෙකන්, හතෙරන්, පෙහන් ෙවනස් 
කරන්න බැහැ.  

අර ෙදමුහුන් ගමන් බලපතය අරෙගන රට යන්න හදපු 
මන්තීවරයා -බලන ෙකොට ඒක ෙදමුහුන් ෙනොෙවයිලු තුන් මුහුන්ලු
- ඊෙය් කියනවා “ලංකාෙව් ෙසොල්දාදුවන්ව වරදක් කරලා 
තිෙබනවා නම් යුද අධිකරණයට දාන්න කියලා.” Military 
tribunals තිෙබනවාලු.  

මිතවරුනි, ලංකාෙව් යුද අධිකරණය ගැන ෙපොඩ්ඩක් හරි 
විශ්වාසයක් තිබුණා නම්, ඒ විශ්වාසය නැති වුණු කාරණා මම 
කියන්නම්. එදා හිටපු හමුදාපතිවරයා -සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයාව- ඇද ෙගන ගිහිල්ලා රජෙය් වුවමනාවට, ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවට, හමුදාව විසින්ම මහා ෙද්ශපාලන දඩයමක් එතුමාට 
විරුද්ධව ආරම්භ කළා. එදා ඡන්ද පතිඵල පකාශයට පත් ෙවන 
දවෙසේ -2010 දී- එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට හිටිය හමුදාෙව් 
තරුණයන්ව සිනමන් ෙල්ක් ෙහෝටලය ඉදිරිෙය් පාර ෙදපැත්ෙත් 
දණ ගස්සවලා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා තමන්ෙග් 
ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා කියලා උෙද් අගමැතිතුමා කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් යටෙත් 
අපට ෙම්වා ගැන විශ්වාසයක් ෙනොමැති වීම ගැන පුදුම ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙම් කටයුත්ෙතන් 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ඕනෑ නම් අ ෙප් විෙශේෂඥයන් අඩු තැන් 

ෙසොයා බලා පිට රටවලින් ෙග්න්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක 
වරදක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
අගමැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලෙයන් judgesලා ෙදෙදෙනක් පත් 
කරගත්තා: Justice Abdel Younis from Egypt and Justice GC 
Mills-Odich from Ghana. A British barrister, Phineas Quass, 
QC, was also brought down to participate in the trial. 
Foreign experts too were brought down. 

විෙශේෂෙයන්ම පභූ ඝාතන සිදු වුණු හැම අවස්ථාවකදීම වාෙග් 
අපි ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන් Scotland Yard එෙක් සහෙයෝගය 
ඉල්ලීමයි. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනය ෙවලාෙව් 
විතරක් ෙනොෙවයි, Scotland Yard එක ආෙව්. ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ඝාතනය කළ ෙවලාෙව්ත් ආවා, ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් මැතිතුමා ඝාතනය වුණු ෙවලාෙව්ත් ඔවුන් ලංකාවට 
ආවා. අපි ඒ අයෙග් ෙසේවය ගත්තා. රවිරාජ් මන්තීවරයා ඝාතනය 
වුණු ෙවලාෙව්ත් ඔවුන්ට ආරාධනා කරලා තිබුණා. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මාතෙල් මිනී වළවල් 
ගැන ෙසොයා බලන කටයුත්ෙත්දී ඒ ෙසොයා බැලීෙම් කටයුතු සඳහා 
විෙද්ශ investigatorsලා -පරීක්ෂකවරුන්- පිට රටින් ෙගන්වන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා පුවත් පත්වල තිෙබනවා මම 
දැක්කා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුවත් දිගින් දිගටම 
තමන්ෙග් වලංගු භාවය වැඩි කර ගන්න පිට රට විෙශේෂඥයන්ෙග් 
සහෙයෝගය ලබා ගත්තා. 

The previous Government felt that monitoring by 
international experts would strengthen the independence 
and credibility of the Udalagama Commission. Therefore, 
it created the IIGEP - International Independent Group of 
Eminent Persons. The IIGEP made an internationally 
monitored investigation into charges that the LTTE and 
the security forces had committed violations of human 
rights. Experts to the IIGEP were nominated by Australia, 
Britain, Canada, the EU, Japan, the Netherlands and the 
US.  

If one looks at the Report prepared by the 
Commission the former President Mahinda Rajapaksa 
appointed, the Paranagama Commission, he would see 
extensive international participation from across the 
world.    

"පිල්ෙල්" මහත්මයාත් ෙපන්වමින් සිටිෙය් විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන්ෙග් වාර්තාවක් ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලික 
සටහන් ෙපොතක්.  

Furthermore, as this House is aware, Sri Lankan 
judges and investigators, including those from the 
Attorney-General’s Department and the police, have 
performed and continue to regularly perform judicial and 
investigative responsibilities overseas. In fact, six of the 
eight judges of Fiji’s Supreme Court are Sri Lankans; අද 
ෆීජි දූපත්වල ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිසුරුවන් ෙලස ලංකාෙව් 
හයෙදෙනක්ම ෙසේවය කරනවා. ෙම් වාෙග්ම අෙප් අය ෙවනත් 
රටවල උසාවිවලත් ෙසේවය කරනවා. Sri Lankan judges have 
also served on the benches of other Commonwealth 
countries. They have served in international courts that 
deal with issues of war crimes. For example, Justice 
Christopher Weeramantry was the Vice-President of the 
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International Court of Justice and Justice Asoka de Silva 
served in the International Criminal Tribunal for Rwanda. 
Justice Raja Fernando sat in the Special Court for Sierra 
Leone and Justice Nihal Jayasinghe served in the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ලාංකිකයන්ට පිට 
රටින් විෙශේෂඥයන් ෙගන්වා ගැනීමත්, අෙප් විෙශේෂඥයන් පිට 
රටට ලබා දීමත් අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

As I said, especially because the credibility of our 
Judiciary is at an all-time low, the Resolution gives the 
Government flexibility in deciding on the architecture of 
the domestic mechanism. The Resolution, at operative 
paragraph 6, states, I quote: 

“......and also affirms in this regard the importance of participation 
in a Sri Lankan judicial mechanism, including the special counsel’s 
office, of Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers 
and authorized prosecutors and investigators;” 

Therefore, Sir, the architecture of this mechanism will 
be in Sri Lanka’s hands and Sri Lanka’s hands alone. 

However, the Report of the Paranagama Commission, 
a Commission appointed by former President Mahinda 
Rajapaksa, prescribes the Gambian formula, where all 
judges and prosecutors were foreigners. 

ෙමන්න ෙම්කයි අරුම පුදුම ෙද්. ජිනීවා වාර්තාව අපට 
කියන්ෙන් නැහැ, පිට රට විනිසුරුවරුන් පත් කරන්න කියලා. 
කවුරු පත් කළත් ශී ලංකාව තමයි අවසාන තීන්දුව ගන්ෙන්. නමුත් 
අර ''පිල්ෙල් කල්ලිය'' දැන් පරණගම වාර්තාව උස්සාෙගන, ඒක 
බයිබලය වාෙග් ෙපන්න ෙපන්නා ෙම්ක තමයි කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ කිය කියා, ෙඩස්මන්ඩ් ද සිල්වාෙග් සටහනුත් වාර්තාවක් 
හැටියට ෙබොරුවට ෙම් ගරු සභාෙව් සභාගත කළා. නමුත් 
පරණගම වාර්තාෙව් ෙඩස්මන්ඩ් සිල්වාෙග් නිර්ෙද්ශය ෙමොකක්ද? 
ෙඩස්මන්ඩ් සිල්වාෙග් නිර්ෙද්ශය තමයි, ගැම්බියාෙව් කළා වාෙග් 
විෙශේෂ උසාවියක්  පත් කරන්න ඕනෑය කියන එක. ගැම්බියාෙව් ඒ 
උසාවිෙය් හිටපු  සියලුම විනිශ්චයකරුවන් පිට රටවල අය. ඒ රෙට් 
කිසිම විනිසුරුව රෙයක් හිටිෙය් නැහැ.  

I will quote from the Paranagama Report - මම නම් ෙම් 
වාර්තාවට කියන්ෙන්, ''රාජපක්ෂ වාර්තාව'' කියලා. පරණගම 
වාර්තාෙව් Paragraph 616 ෙමන්න ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:   

 

“.. it is the view of this Commission that a successful experiment in 
The Gambia in 1981, following an upheaval in which many died, 
may possibly be viewed with favour. In that instance a court which 
was part of the national legal system, known as the Special Division 
of the Supreme Court of  Gambia, was set up taking on some judges 
from the Commonwealth.795 This was a court that met both national 
and international concerns.” 

So, this is what the Paranagama Report is 
recommending to Sri Lanka - to set up a special 
mechanism as they did in Gambia with foreign judges - 
whereas the Sri Lankan Resolution, which we fought for 
and won, gives us the total flexibility in deciding who and 
what should be.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙමවැනි කියාදාමයක් 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් අපි හමුදාෙව් කීර්ති නාමය  රැක ගන්න ඕනෑ 
නිසායි.   Even in the best of armies in the world, you have 
some miscreants.  So, it is only by punishing those who have 
done wrong that we can save the reputation of the armed 
forces.  ලංකාෙව් ඉන්න හමුදාව ෙලෝකෙය් සිටින වෘත්තිමය සහ 
විනයානුකූල හමුදාවක් කියන එක ෙලෝකය දිගින් දිගටම 
පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි අදත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාම සාධක 
හමුදාවට යළිත් වතාවක් ශී ලංකාෙව් හමුදාෙව් අය බඳවා ගන්න 
තීන්දු කෙළේ. එක්ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් වරදක් කළාය කියලා, අපි 
ඒවාට අවශ්ය කියා මාර්ග ෙනොෙගන සිටිෙයොත්, එෙහම නම් මුළු 
හමුදාවටම ඒ වැරදිවලට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවනවා. මුළු 
හමුදාවටම ඒ වැරදිවලට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවන නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන්, වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්, වරදක් කළාය කියලා 
ඔප්පු වුෙණොත් ඒ අයට දඬුවම් කළාට වරදක් නැහැ කියලා. 
එතෙකොට එක්ෙකෙනකුට දඬුවම් කරලා දහසකෙග් කීර්ති නාමය 
අපට ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

In fact, - අපි ඉස්සර ෙවලා  කථා කළා වාෙග් - there are 
many instances where we have dealt with the armed forces. 
As I said, in 1996, five soldiers and a policeman were 
convicted and sentenced by a trial-at-bar  in Colombo for the 
Krishanthi Kumaraswamy murder. In 1999, a Brigadier, a 
Captain and six other security forces personnel were 
prosecuted for the abduction and murder of 30 school 
children in Embilipitiya in 1989.  Two members of the 
armed forces were tried and convicted, as you know, in 
1971, for murder of Premawathi Manamperi. And then, 
there are many other cases of prosecutions such as on the 
floating bodies of Bolgoda and Bindunuwewa incident.  

As the Paranagama Commission points out at paragraph 
76, “ The LLRC Report has already made it clear that it was 
incumbent on the Government of Sri Lanka to bring the 
individual perpetrators of war crimes to justice and that this 
would also avoid besmirching the reputation of the Sri 
Lankan Army as a whole. Indeed, contrary to international 
opinion, senior SLA officers concur with this approach. In 
responding to the question whether the Government of Sri 
Lanka should investigate the alleged execution of 
Balachandran, Prabhakaran’s youngest son, Major General 
Udaya Perera, former Chief of Staff, stated: ‘More than the 
Government of Sri Lanka, it is we, the army, who should 
take responsibility, if that cowardly killing happened at the 
hands of our men.’” 

In fact, yesterday, Field Marshal Sarath Fonseka at the 
All-Party Conference said that  as the former Army 
Commander he welcomes an international investigation.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
He wanted  international commanders to participate.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
He wanted international commanders to participate 

and he says  that that is the only way we can save the 
good name of the Armed Forces.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි LLRC එකත් කියනවා, ෙම් අය වැරදි 
කරලා තිෙබනවා නම්, පිට රට විනිශ්චයකරුවන් ඉන්න 
ආයතනයකින් දඬුවම් කරන්න කියලා. නමුත් අපි එච්චර දුර 
ගිහිල්ලා නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් ෙවන  ෙලෝකයක ඉන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මම  තවත් කාරණා ෙමතැන මතු කෙළේ නැහැ.  

ෙම් අය ෙමපමණ කාලයක් “Channel 4” කිය කියා ඒකට මඩ 
ගැහුවා. ඒ ජනමාධ්යෙව්දියා ලංකාවට ආවාම ඉතාම  කැත විධියට  
සැලකුවා. තවමත් ඔහු එල්ටීටීඊ තස්තවාදිෙයක් කිය කියා හංවඩු 
ගහනවා. නමුත් පරණගම වාර්තාෙව් කියනවා, Channel 4 සිද්ධිය 
ඇත්ත, ඒ ගැන පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ, පරීක්ෂා කරලා ඒ 
ඡායාරූපවල සිටින ෙසොල්දාදුවන්ට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒත් ඒක ජිනීවා වාර්තාෙව් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
හදපු පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබනවා ඒ ෙසොල්දාදුවන්ට දඬුවම් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 

This is why Field Marshal Sarath Fonseka has 
supported the need for investigations. Being a military 
man he did not mince his words, plainly saying, "We have 
to clear our name. If there are allegations against military 
operations, I am ready to face anybody and present the 
right picture. There is no problem.” In addition, he has 
expressed his support for foreign assistance in the 
process.  

In fact, we owe it to the vast majority of soldiers, who, 
in the face of great adversity, stood by their principles and 
duty acting with decorum, professionalism and humanity. 
We owe it to them to clear  their name. We will not let the 
mistakes of a few cloud  them and their future prospects, 
including for international roles such as contributing to 
maintaining and upholding international peace  through 
the United Nations.  

In fact, Sri Lanka is not the only country in the world 
to initiate such action to save the good name of security 
forces personnel. It is the trial, conviction and 
imprisonment of the few services personnel who have 
committed crimes that help maintain the reputation of the 
armed forces as a whole. For example, the US trial and 
imprisonment of those responsible for the Abu Ghraib 
torture helped protect the name of the US security forces 
as a whole.  

දැන් ඇමරිකාෙව්, එංගලන්තෙය් අයටත් යුධ අපරාධ ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. එතෙකොට, ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන අයට 
''එල්ටීටීඊකාරයන්'' කිය කියා මඩ ගහන්ෙන් නැතිව, ඒවා ගැන 
පරීක්ෂා කරලා වැරදි කරපු අයට දඬුවම් දීම තුළින් ඒ පශ්නය 
විස ඳනවා. නමුත් අපි විසඳාගන්න පුළුවන් පශ්නයක් ඉතාම 
බරපතළ තත්ත්වයකට ෙගනාවා.  

 ෙම් වාර්තාව තුළින් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් අපට කරපු 
විනාශය පිළිබඳවත් ෙසොයන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ෙම් 
උසාවිෙයන් ෙදපැත්තටම ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. අර  එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් මරපු ෙපොලිස් නිලධාරින් හයසිය ෙදනාෙග් 
පවුල්වල අයට පුළුවන් වුවමනා නම් ඇවිල්ලා, ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් හයසිය ෙදනා මරා දැම්ෙම් කවුද කියලා ෙසොයා 
බලන්න කියන්න. අපි දන්න හැටියට නම් ඒකට වගකිව යුතු අය 
දැනට ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය්. ඒක අපි දන්ෙන් නැහැ.  
අපි ඒවාත් ෙසොයමු.  

The people of Sri Lanka have the right to know of any 
violations of their rights or atrocities that have taken 
place. The Udalagama, Paranagama and OISL Reports 
identify many cases of LTTE atrocities, including the 
killing of civilians, holding the Tamil population hostage, 
torture, political assassinations, murder of surrendees, 
child recruitment, atrocities against the Muslim 
population.  

There are many more. An international participation 
will help convey to the world atrocities committed by the 
LTTE. Allow me, in fact, to quote from the OISL Report. 
At paragraph 49, the Report states, I quote: 

 

“The LTTE developed as a ruthless and formidable military 
organization, capable of holding large swathes of territory in the 
north and east, expelling Muslim and Sinhalese communities, and 
conducting assassinations and attacks on military and civilian 
targets in all parts of the island. One of the worst atrocities was the 
killing of several hundred police officers after they had surrendered 
to the LTTE in Batticaloa on 17 June 1990.”  

Again, there are many instances where they talk about 
the atrocities of the LTTE.  

The other important area is the command 
responsibility. Because finally, Sir, I personally believe 
that many of these actions were carried out because of 
orders from above. Many of our army people, as I said 
earlier, are disciplined people. I do not think they are 
going to kill off surrendees with white flags on their own 
accord unless they had political direction. I am sure they 
would not have bothered to kill the young son of 
Prabhakaran unless they had orders from above and that 
is why this concept of command responsibility is very 
important.  

In this process the focus must be on those who bear 
the greatest responsibility for any wrongs committed. 
This is in fact the recommendations of the Paranagama 
Commission and Udalagama Commission. This is not the 
OISL Report.  

ෙම් recommendations තිෙබන්ෙන් පරණගම වාර්තාෙව්. එහි 
තිෙබනවා, command responsibility එකට අදාළ නීති ලංකාෙව් 
නීතියට ඇතුළත් කරන්න කියලා.  

The Paranagama Commission Report states at 
paragraph 613,  

“There can be no effective domestic mechanism for 
the purpose of investigating international crimes that 
apply in all conflicts, including non-international 
armed conflicts, unless the Government of Sri Lanka 
incorporates into Sri Lankan law the core crimes 
applicable in non-international armed conflicts, so 
that they could be relied on under statue law to 
investigate and prosecute. In particular, the doctrine 
of command responsibility, which is part of 
customary international law for all conflicts and thus 
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applicable to the Sri Lankan conflict, should be 
incorporated into Sri Lankan law. This has occurred in 
many other countries through the adoption of specific 
legislation …..”   

ෙම් කියාවලට නිෙයෝග දුන් අයට දඬුවම් කරන්න පුළුවන් වන 
විධියට අෙප් නීති පද්ධතිය සංෙශෝධනය කරන්න කියලා 
පරණගම වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උදලාගම 
වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:  

“In inquiries of this nature of the question of 
command responsibility plays a significant role. The 
question of command responsibility which focus not 
only on the responsibility of superior officers for 
issuing illegal orders which are carried out by 
subordinates but also refers to responsibility for 
omission to act.” 

In fact, when orders are issued from the political 
leadership, the armed forces are obliged to carry it 
through without questions asked and therefore this 
question of command responsibility is open. Would any 
member of the security forces have killed white flag 
surendees or Prabhakaran’s son without orders from the 
top? If so, those who gave orders need to be dealt with, 
just as much as those who may have committed these 
crimes.” 

So, Mr. Presiding Member, in conclusion I just want 
to say that Sri Lanka has yet another window of 
opportunity to come to terms with its past and to move 
on. Extremists in the North and in the South have been 
defeated in the recent elections. Today, two of the most 
liberal minded leaders since Independence are leading the 
country and the two main Parties, for the first time in 
history, have formed a National Unity Government and 
we have a Leader of the Opposition who is from one of 
the principal communities in this country and therefore     

I feel that this is a moment that Sri Lanka could hardly 
afford to miss and this is a window of opportunity which 
may not come our way again perhaps in our lifetime.   

We must remember that if we are to move forward as 
a country, there is no way other than to come to terms 
with and deal with our past. The need of the hour, 
perhaps even the need since Independence, has been to 
defeat the forces of extremism who have, since 
Independence, attempted to make Sri Lanka a mirror 
which reflects their fears and prejudices. The time has 
come for the moderates of our country to come together 
to build a new multi-ethnic, multi-religious and 
multilingual Sri Lanka where equality, justice and 
freedom prevails for each and every citizen.  

Finally, let me also quote from the speech I made in 
Geneva on the 14 of September:  

“Let us design, define and create our future by our hopes and 
aspirations, and not be held back by the fears and prejudices of the 
past. Let us not be afraid to dream. Let us not be afraid to engage in 
meaningful dialogue aimed at finding solutions to problems as 
opposed to pointing fingers, heaping blame and scoring political 
points at the expense of future generations.” 

I would like to table* that document. 

Thank you. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා.6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 03 වන 

අඟහරුවාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார்.  

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30  p.m., MR. PRESIDING MEMBER  adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until  1.00 p.m. on Tuesday, 03rd 
November, 2015. 
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

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



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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