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(ஹன்சொட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 
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    දාර්ෂික දාර්තාද හා ගිණුම් (2014) 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිශම්න්තුද රැස් විය.   
කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහතා] මූලාෙනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது 
சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய) தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

in the Chair. 
 

 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

කථානායකුරමානේ ෙහක කය 
சபொநொயகரது சொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්්රික සමාජදාදී ජනථජශආ ආඩුක්රම 

දයදස්ථාශේ 79 දයදස්ථාශේ විධිවිධාන ප්රකාථද, 2017 

ශනොදැම්බර් 17දන දින ම විසින් පහත සඳහන් පන  ශකටුම්ප හි 

සහතික සටහන් කථන ලර බද රැනුම් දීමට කැමැ ශතමි.   

අධිකථණ සාවිධාන (සාශ ෝධන)  

අපථාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුදන් හට සහාය දීශම් 

සහ ආථක්ෂා කිරීශම් (සාශ ෝධන) 

පළා  පාලන ආයතන (විශ  ෂ විධිවිධාන)  

 
ලිිළ නේඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා (ඉඩම් ෙහ පාර්ලිනම්න්ුර 

ප්රක ෙංෙනකරණ  අමාතය හා ණණ්ු  පක්ෂන  ප්රධාාන 

ෙංවිධාායකුරමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුරල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශදනුශදන් (235 අධිකාථය දන) ශර්ගු ආඥා පනශ  10 දගන්තිය 

යටශ  ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධශයන් වූ ශයෝජනාද. (2017 

අශගෝස්තු 11 දිනැති අාක 2031/49 රථන අති විශ  ෂ ගැසට් පත්රය) 

මම ඉදිරිප  කථමි. 

එම ශයෝජනාද ථජශආ මුරල් පිළිබඳ කාථක සභාද ශදත ශයොමු 

කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජනා කථමි.  
 

ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

ශදනුශදන්  2014 දර්ෂය සඳහා ශපොල් පර්ශආෂණ මඩුඩලශආ 

දාර්ෂික දාර්තාද සහ 2015 දර්ෂය සඳහා ජාතික දැවිලි 

කළමනාකථණ ආයතනශආ දාර්ෂික දාර්තාද මම ඉදිරිප  කථමි. 

එම දාර්තා කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආාශික අධීක්ෂණ 

කාථක සභාද ශදත ශයොමු කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජනා කථමි.  
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

ශදනුශදන් 2016 දර්ෂය සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ දාර්ෂික කාර්ය සාධන දාර්තාද මම ඉදිරිප  

කථමි. 

එම දාර්තාද නිෂ්පාරන හා ශස දා පිළිබඳ ආාශික අධීක්ෂණ 

කාථක සභාද ශදත ශයොමු කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජනා කථමි.  
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

ඕෙනනේලියානේ ඳවුම්ම් කුම්ුවල ටින න                       

ශ්රී ලාංකිකයන්   විෙනතර 
அவுஸ்திகரலியொவில் தடுப்பு முகொம்களிலுள்ள 

இலங்மகயர்: விபரம் 
SRI LANKANS IN DETENTION CAMPS IN AUSTRALIA: 

DETAILS 
   

100/’15 
1.   ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
   (ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

විශේ  කටුතතු අමාතයතුමාශගන් ඇසු ප්ර ්නය - (2): 
 

 (අ)      (i)       නීතිවිශථෝධීද ශබෝට්ටු මඟින් ඕසශ්ේලියාදට ගිය ශ්රී 
ලාාකිකයන් වි ාල පිරිසක් එහි රැඳවුම් කඳවුරු 
තුළ සිටින බද ; 

            (ii)     එම ජනතාදට එම කඳවුරුදල අදම පහසුකම්ද  
ශනොමැති බද ; 

           (iii)       ඔවුන් නැදත ශමථටට ශගන ඒමට ථජය ශමශතක් 
කිසිරක පියදථක් ශගන ශනොමැති බද ; 

 එතුමා රන්ශනහිර? 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

(ආ)  (i)  ක්රිසම්ස ් පතපශ , පැවාදානිේගිනියාශේ, 
ඕසශ්ේලියාශේ හා නාවුරුහි පිහිටි කඳවුරු තුළ 
සිටින ශ්රී ලාාකිකයන් සායාද පිළිබඳ ශසොයා 
බැලීමක් කථ තිශේර; 

 (ii)   එශස  නම්, එම කඳවුරු තුළ සිටින ශ්රී ලාාකිකයන් 
සායාද ශකොපමණර; 

 (iii)   ඔවුන් ශමථටට ශගන්දා ගැනීමට ථජය පියදථ 
ශගන තිශේර; 

 (iv)   එශස  නම්, එම පියදථ කදශර්ර; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කථන්ශනහිර? 

(ඇ)  ශනොඑශස  නම්, ඒ මන්ර? 

 
தவளிநொட்டலுவல்கள் அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 

(அ)  (i)  சட்ட விகரொதைொன முமறயில் படகுகள் மூலைொக 

அவுஸ்திகரலியொ தசன்றுள்ள இலங்மகயர் பலர் 

அங்ககயுள்ள தடுப்பு முகொம்களில் உள்ளனர் 

என்பமதயும்; 

 (ii)  அம்ைக்களுக்கு கைற்படி முகொம்களில் குமறந்த 

பட்ச வசதிககளனும் இல்மல என்பமதயும்; 

 (iii)  இவர்கமள ைீண்டும் இந்த நொட்டுக்கு அமழத்து 

வர அரசொங்கம் இற்மறவமர எத்தமகய நடவடிக் 

மகமயயும் எடுக்கவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ)  (i )  கிொிஸ்ைஸ் தீவில், பபுவொ நியுகினியொவில், 

அவுஸ்திகரலியொவில் ைற்றும் நொவுறு தீவிலுள்ள 

முகொம்களில் இருக்கின்ற இலங்மகயர்களின் 

எண்ைிக்மக பற்றி விசொொித்தறியப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii)  ஆதைனில், கைற்படி முகொம்களில் இருக்கின்ற 

இலங்மகயர்களின் எண்ைிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (iii) இவர்கமள இந்த நொட்டுக்கு அமழத்துவர 

அரசொங்கம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளதொ என்ப 

மதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், கைற்படி நடவடிக்மக யொததன்ப 

மதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ)  இன்கறல், ஏன்? 

      
asked the Minister of Foreign Affairs- 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  a large number of Sri Lankans who went to 

Australia illegally by boat are in detention 
camps; 

 (ii)  those people do not have minimum 

facilities in those camps; and 

 (iii)  no measure has been taken by the 

Government so far to bring them back to Sri 
Lanka? 

(b)  Will he state that- 

 (i)  whether enquiries have been made into the 

number of Sri Lankans in the camps set up 
at Christmas Island, Papua New Guinea, 
Australia and Nauru; 

 (ii)  if so, the number of Sri Lankans staying in 

those camps; 

 (iii)  whether the Government has taken 

measures to bring them back to the country; 
and 

 (iv)  if so, what the measures are? 

(c)  If  not, why? 

 

ගු ක ලක් මාරපන මහතා (ෙංවර්ධාන කාර්යවාර 

අමාතයුරමා ෙහ විනද්ශ් ක ුතුර අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன - அபிவிருத்திப் பைிப் 

தபொறுப்புகள் அமைச்சரும் தவளிநொட்டலுவல்கள் 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුථ ශරනදා. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඕසශ්ේලියානු බලධාරින් විසින් රැඳවියන්ට 
ආගමන රැඳවුම් පහසුකම් යටශ  මූලික අද යතා 
සපයා ශරනු ලැශේ. ශමම පහසුකම් ඕසශ්ේලියාශේ 
මධය ප්රශේ ශආදී සලසා ශරනු ලබන 
පහසුකම්දලට සමානය.  

 (iii) ශමම අරහසට එකඟ ශනොශදමි. ඕසශ්ේලියාශේ 
පදිාචි වීමට සුරකසුකම් ලබා ශනොමැති ශ්රී 
ලාාකිකයින් ආපසු ශ්රී ලාකාදට ශගන්දා ගැනීමට 
ශ්රී ලාකා ථජය විසින් ඕසශ්ේලියානු බලධාරින් 
ශදත පූර්ණ සහාය ලබා ශරන ලදී. පැවාදා 
නිේගිනියා, නාවුරු හා ක්රිසම්ස ්පතප  ඇතුව ද අරාළ 
බලධාරින් සමඟ කැන්බථාහි ශ්රී ලාකා මහ 
ශකොමසාරිස ්කාර්යාලය, සිඩ්නිහි හා ශමල්බර්න්හි 
ශකොන්සල් ජනථාල් කාර්යාල ශමන්ම 
නිර්ශේතනික ශකොන්සල්දරු සමීපද කටුතතු 
කථති. 

  ශ්රී ලාකාද විසින් ලබා ශරනු ලබන සහශයෝගය 
සියලුම මට්ටම්දලදී ඕසශ්ේලියානු ථජශආ ඉමහ  
ප්ර ාසාදට ලක් වී ඇත. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2017 ශනොදැම්බර් 17 දින දන විට එම කඳවුරුදල 
සිටි සායාද ශමශස යි. 

  ක්රිසම්ස ්පතපශ   - 12 

  පැවාදා නිේගිනියාශේ  (මානුස ්සැකසුම් 
මධයසථ්ානශආ) - 21 

  ඕසශ්ේලියා (මධය ප්රශේ ශආ)   - 70 

  නාවුරු පතපශ  -  9 4 

 (iii)  ඔේ. 

 (iv)  ඕසශ්ේලියානු ථජය එථට දාසය කිරීමට ඇති 
අයිතිය අහිමි කථ ඇති ශ්රී ලාාකික රැඳවියන් නැදත 
ශමථටට ශගන්දා ගැනීම සඳහා ගුදන් ගමන් 
වියරම් රැරීමට කටුතතු කථයි. 
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  ශ්රී ලාකා වාථදැසිභාදය තහවුරු කථ ඇති යම් 
ශකශනකුට දලාගු ගමන් බලපත්රයක් ශනොමැති 
නම්, ඔහුට තාදකාලික ගමන් ලියකියවිලි සකස ්
කිරීශමහි ලා මහ ශකොමසාරිස ්කාර්යාලශආ සහාය 
ලබා ශරනු ලැශේ. 

(ඇ)  පැන ශනොනඟී. 

 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, මම විශේ  කටුතතු ඇමතිතුමාශගන් 

මුලින්ම ශම් කරුණ රැනගන්න කැමැතියි. අර අපි සාකච්ඡා කථන 

දැය ශීර්ෂදලින් එකක් තමයි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය. අපට 

 ක්තිම  නාවික හමුරාදක් තිශබනදා. ඒ දාශේම අපට  ක්තිම  

තාක්ෂණික උපකථණ  තිශබනදා. අපට රැදැන්ත ුතේධයක් ශම් 

ආකාථශයන් නිමා කථන්න වාව දන් වුශඩු එම නිසායි. රැන් 

ුතධයක් නැති අදස්ථාදක දිගින් දිගටම නීති විශථෝධී ශරෝලර් යාත්රා 

සහ ශදන  යාත්රා භාවිත කථමින් ලාකාශදන් පිටතට 

සාරමණිකයන් යමම , ඒ දාශේම ලාකාදට සමහථ අදස්ථාදලදී 

ශමශහම එනදා කියලා  දාර්තා පළ වුණා. ඒ දාශේම ඒ පිළිබඳද 

විවිධ අරහස් උරහස් තිශබනදා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධශයන් විශේ  

කටුතතු අමාතයාා ය සහ ආථක්ෂක අමාතයාා ය අතථ තිශබන 

ඒකාබේධ දැඩ පිළිශදළ ශමොකක්ර කියලා මා රැනගන්න 

කැමැතියි. 

 

ගු ක ලක් මාරපන මහතා 
(ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

ඇ ත ද ශයන්ම කලින් ඉඳලාම ආථක්ෂක අමාතයාා යයි, 

විශේ  කටුතතු අමාතයාා යයි එකට තමයි කටුතතු කශළ . අපි 

තානාපති කාර්යාලදල තානාපතිදරුන් කැඳදා ශබොශහෝ 

අදස්ථාදලදී ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා පද දනදා.  

සාකච්ඡා පද දලා, ඒ ශරශගොල්ලන්ශේ ආධාථ උපකාථ ඇතිද 

අපි ශතොථතුරු හුදමාරුදක්  කථනදා. සමහථ  ශදලාදට නැේ, 

ශබෝට්ටු ආදිය සැපයීමට අපි ඉල්ලීම් කථලා තිශබනදා. සමහථ 

ශදලාදට අපට ඒදා හම්බ ශදලා  තිශබනදා. ශම් විධියට නිතථම 

ඒ ශරශගොල්ලන්ම එකතු ශදලා තමයි තානාපති කාර්යාල සහ 

අරාළ විශේ  ථටදල් සමඟ ශම් පිළිබඳද කටුතතු කථන්ශන්.  

 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශරදැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

අර දැඩිශයන්ම සමාජගත ශදලා තිශබන්ශන් ලාකාශේ 

ධීදථයන් ඉන්දිය මුහුරක සීමාදට යමම ශහෝ ඉන්දියානු ධීදථයන් 
ලාකාශේ මුහුරක සීමාදට පැමිණීශම් කතිකාද , ලාාකිකයන් 

ඕස්ශේලියාදට යමම  පිළිබඳ කතිකාදයි. මීට කලින් නම් කථා 

කළා ඉතාලියට එශහම  යනදා කියලා. රැන් ඒ කතිකාද  යට 

ගිහින් ඕස්ශේලියාද පිළිබඳ කතිකාදයි, ඉන්දියානු ධීදථයන් පිළිබර 

කතිකාදයි තමයි තිශබන්ශන්. රැන්  ඉන්දියානු ධීදථයන් යම් 
ප්රමාණයක් ලාකාශේ අ අඩාගුශේ ඉන්නදා. ඒ දාශේම ලාාකික 

ධීදථයන් ඉන්දියාශේ අ  අඩාගුශේ ඉන්නදා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

රැන් ඔබතුමා  කියවා සායා ශල්න අනුද, ක්රිස්මස් පතපශ  12ක්, 

පැවාදා නිේගිනියාශේ 21ක්, ඕසශ්ේලියා මධය ප්රශේ ශආ 70ක්, 

නාවුරුදල 94ක් ද ශයන් රැඳවුම් කඳවුරුදල ශ්රී ලාාකිකයන් 197 

ශරශනක් ඉන්නදා. එක්ශකෝ අධිකථණ ක්රියාමාර්ග මඟින්, 

නැ නම් ශරථට අතථ ථාජය තාන්්රික ගනුශරනු හථහා කඩිනමින් 

ශම් අය තම තමන්ශේ ථටදලට යදන්න කටුතතු කථන්න ඕනම.  

ඉන්දියානු ධීදථයන් ලාකාශේ ඉන්නදා නම් ඒ අය එහාට 

යදන්න  ලාාකික ධීදථයන් එශහ   ඉන්නදා නම් ශමහාට ශගන්දා 

ගන්න , ඕස්ශේලියාශේ සිටින ලාාකිකයන් ලාකාදට ශගන්දා 

ගන්න  මීට දඩා ශේගද  දැඩ පිළිශදළක් ක්රියා මක කථන්න 

තිශබන බාධාද ශමොකක්ර  ගරු ඇමතිතුමනි?  

 

ගු ක ලක් මාරපන මහතා 
(ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දියාශේ ධීදථයන් අ  අඩාගුශේ ඉන්න 

එක ශම් ප්ර ්නයට අරාළ කාථණාදක් ශනොශදයි. ඉන්දියානු 

ධීදථයන්  our territorial waters ඇතුළට ඇවි  මාව  ඇල්ලුදාම, 

ඒ අය දථරක් කළ නිසායි අ අඩාගුද ට අථශගන රැඳවුම් භා ථශආ 

තියාගන්ශන්.  

ඒ දාශේම තමයි  ලාකාශේ අය පිට ථටට ගිහිල්ලා ඉන්දියන් 

සාගථශආ මාව  අල්ලන්න පටන් ග ශතො , ඒ අය අ  අඩාගුදට 

ශගන හිථ කථලා තියා ගන්නදා. ඒක ශදනම ප්ර ්නයක්. ශම් 

ප්ර ්නයට අරාළද තිශබන්ශන්, කිසිම අයිතිදාසිකමක් නැතුද 

ඕස්ශේලියාදට යන්න තැ  කථන අශප් වාථදැසිශයෝ ඕස්ශේලියානු 

ආඩුක්ද විසින් අ  අඩාගුදට ගැනීමයි. කිසිම අයිතිදාසිකමක් 

නැතුද ඕස්ශේලියාදට ඇතුව වීමට ග  ඒ ප්රය නය නිසා තමයි ඒ 

අය අ  අඩාගුදට අථශගන තිශබන්ශන්. මම කලින් කිේදා දාශේ 

ඒ අය ථඳදාශගන ඉන්නදා.   ඒ රැඳවුම් කඳවුරුදල ඉන්ශන් ශ්රී 

ලාාකිකයන් විතථක් ශනොශදයි; ශනොශයක් ථටදල අය ඉන්නදා. 

ඉස්ශසලාම අපි ඒ අයශගන් රැනගන්න ඕනම, ඔවුන් ලාාකිකයන්ර 

නැේර කියන කාථණය. ඔවුන් ලාාකික වාථදැසිභාදය ඔප්වා 

කශළො  තමයි නැදත ලාකාදට එදන්න අද ය පියදථ 

ඕස්ශේලියානු ථජය  විසින්  ගන්ශන්. ඒක කථන්න ටික කාලයක්  

යනදා. ශමොකර, ඒ අය ඒ ශහ තුද නිසාම පාස්ශපෝට්, අයිශඩන්ටිටි 

කාඩ්  අථදා ශම්දා අථශගන යන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශ්රී ලාකා 

වාථදැසිභාදය ඔප්වා කථන්න ඔවුන්ට අමාරු ශදනදා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්ර ්න ශරක අදසානයි ශන්ර? 

 
ගරු බුේධික පතිථණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශපොඩි පැහැදිලි කථ ගැනීමක් 

කථගන්න වාව දන්ර? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ර පැහැදිලි කථගන්න අද ය? ගරු ඇමතිතුමා 

කැමැතිර? 
 

 

ගු ක ලක් මාරපන මහතා 
(ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

ශහොඳයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශකටි පැහැදිලි කිරීමක් කථන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මට ශපොඩි අදස්ථාදක් ශරන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

සාමානයශයන් ලාකාශේ වුණ  ශමොකක් ශහෝ සිේධියක් 

සම්බන්ධශයන් හිශර් ඉන්න ගමන් යහප  දැඩ කළාම ශපොඩි 

මුරලක් ලැශබනදා, ඒ දාශේම සහන කාලයක් ලැශබනදා. මට 

රැනගන්න ලැබුණු විධියට ඕස්ශේලියාශේ ඉන්නශකොට 

ඕස්ශේලියානු ශඩොලර් 2,000ක විතථ allowance එකක් 

ලැශබනදා. ඒ නිසා හිශර් ගිය  සැපයි, අහුවුණාට කමක් නැහැ 

කියලා යන පිරිසකු  ඉන්නදා. ශමොකර, ඕස්ශේලියානු ශඩොලර් 

2,000ක් කියන්ශන් ශසල්ලම් ගණනක් ශනොශදයිශන්. හිශර් 

ඉන්නදාට මුරලක් ලැශබන එක ප්ර ්නයක් ශනොශදයි. නමු , 

ශඩොලර් 2,000ක් ලැබුණාම හිශර් ගිය  සැපයි කියන ඒ 

සාස්කෘතියට ගිශයො , නීති විශථෝධී ශලස යමම තද රකථට  

නද දාගන්න බැරි ඔක්රකදන තුදාලයක් බදට ප  ශදනදා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳද  විශේ  කටුතතු අමාතයාා ශආ 

අදධානය ශයොමු කශළො  ශහොඳයි කියා මා අරහසක්  ඉදිරිප  

කථනදා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාක 2- 1043/'16 - (4), ගරු උරය ප්රභා  ගම්මන්පිල 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අාක 3- 1198/'16 - (2), ගරු පේම උරය ාන්ත 

ගුණශස කථ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අාක 4- 1278/'16 - (5), ගරු නලින් බඩුඩාථ ජයමහ 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අාක 5- 1388/'16 - (3), ගරු බන්රකල ගුණදර්ධන  මහතා 

- [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 
දිවිනැගුම ප්රක ලාීනන්නේ නිවාෙ අුතත්වැියයාව  ුනන් 

මුදේ   ප්රක ූරරණය   
வொழ்வின் எழுச்சி பயனொளிகளின் வீடுகமளத் 

திருத்துவதற்கொக வழங்கிய பைத்ததொமக:ைீளளிப்பு 
HOUSING RENOVATION GRANTS GIVEN FOR DIVINEGUMA 

BENEFICIARIES: REIMBURSEMENT 
 

     1545/’17 

6.   ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
 (ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුබසාධන හා කන්ර උඩථට උරුමය 

පිළිබඳ අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර න්ය - (2):  
 

(අ)        (i)   2014 දර්ෂශආදී දිවිනැගුම සහනාධාථ ලබන 
ප්රතිලාීනන්ශේ නිදාස අලු දැඩියා කථ ගැනීම 
සඳහා රුපියල්2,500ක මුරලක් ප්රරානයක් ශලස 
ලබා දී තිශේර; 

             (ii)     එම මුරල දිවිනැගුම ප්රජාමූල බැාකුශදන් ලබා ශරනු 
ලැබුශේ භාඩුඩාගාථය මඟින් ප්රතිපූථණය කිරීශම් 
පරනම මතර; 

            (iii)     එශස  නම්, ශම් දනවිට එම මුරල ප්රතිපූථණය කථ 
තිශේර; 

           (iv)     නිදාස අලු දැඩියා කිරීම සඳහා මුරල් ලබා ග  
වාේගලයන්ශගන් එම මුරල නැදත අයකථ 
ගන්ශන්ර; 

           යන්න එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශනහිර? 

(ආ)     ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ර? 
 

சமூக வலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் 

அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ: 
 

(அ)   (i)  2014ஆம் ஆண்டில் வொழ்வின் எழுச்சி நிவொரை 

உதவிமய தபறுகின்ற பயனொளிகளின் வீடு 

கமளத் திருத்திக்தகொள்வதற்கொக ரூபொ 2,500/- 

ததொமக அளிப்பொக வழங்கப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii)  கைற்படி ததொமகயொனது திவிதநகுை சமுதொய 

அடிப்பமடயிலொன வங்கிகளின் மூலம் வழங்கப் 

பட்டிருப்பது திமறகசொியின் மூலம் ைீளளிப்புச் 

தசய்வதன் அடிப்பமடயிலொ என்பமதயும்; 

 (iii)  ஆதைனில், இன்றளவில் கைற்படி பைத்ததொமக 

ைீளளிப்புச் தசய்யப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv)  வீடுகமளத் திருத்துவதற்கொக பைம் தபற்றுக் 

தகொண்டவர்களிடைிருந்து கைற்படி பைத் 

ததொமக ைீளஅறவிடப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்கறல், ஏன்?          
asked  the Minister of Social Empowerment, Welfare 

and Kandyan Heritage : 
 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether Rs. 2500/= has been provided as a 
housing renovation  grant  for  Divineguma  
beneficiaries, in year 2014; 

 (ii)  whether the Divineguma Community Based 
Bank provided   aforesaid amount of money 
on the basis that  it will be reimbursed  by 
the Treasury; 

 (iii)  If so, whether  aforesaid amount  of money 
has been reimbursed  by now; and 

 (iv)  whether aforesaid amount  of money  will 
be recovered  from  the individuals   who  
obtained   aforesaid housing  renovation 
grants? 

 

(b)  If not, why? 
 
ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුබසාධන හා 

කන්ර උඩථට උරුමය පිළිබඳ අමාතයතුමා ශදනුශදන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුථ ශරනදා. 
 

(අ) (i) 2014 දර්ෂශආදී සමෘේධි සහනාධාථ ලබන 
ප්රතිලාීනන්ශේ නිදාස අලු දැඩියා සඳහා රුපියල් 
2,500ක දීමනාදක් සමෘේධි බැාකු ශදතින් 
ප්රතිලාිනන්ට ලබා දී ඇත. 
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 (ii) භාඩුඩාගාථශයන් ප්රතිපූථණය කිරීශම් පරනම මත 
සමෘේධි බැාකු අථමුරල්දලින් ශමම මුරල ලබා දී 
ඇත. 

 (iii) භාඩුඩාගාථශයන් ශම් රක්දා එම මුරල ප්රතිපූථණය 
කථ ශනොමැත. 

 (iv) භාඩුඩාගාථශයන් ශම් රක්දා එම මුරල ප්රතිපූර්ණය 
කථ ශනොමැති පසු බිමක, අක් ආරායම්ලාිනන් 
ශදනුශදන් ඇති කළ මානද හිතදාදී බැාකුදක් 
දන සමෘේධි බැාකුදට දන දිගු  කාලීන මූලය 
අදාසිය සලකා ප්රතිලාීනන්ශේ තැන්පතුදලින්, 
ශමම දීමනාද ශකොටස ්ද ශයන් අය කථ ගැනීමට 
අද ය උපශරස ්සමෘේධි බැාකු ශදත ලබා දී ඇත. 

 

(ආ) ඉහත පිළිතුථ අනුද අරාළ ශනොශේ. 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, සමෘේධිලාිනන් කියන්ශන් කවුර කියන එක 

මා ඔබතුමාට පැහැදිලි කළ ුතතු නැහැ. ඉතාම පහළ ආරායම් 

මට්ටමක ඉන්න ශම් මිනිසුන්ට උරේදක් හැටියට ඔවුන්ශේ ගථා 

දැශටන නිදාස ප්රතිසාස්කථණය කථ ගැනීම සඳහා රුපියල් 2,500 

බැගින් රකන්නා. 

රුපියල් 2,500 දටිනාකම ශමොකක්ර කියලා  ඔබතුමා 

රන්නදා. ශම් මුරල ප්රතිපූර්ණය කථවීම භාඩුඩාගාථශයන් සිරක කළ 

ුත ශ  ථජශආ කරුණු රැක්වීම අනුදයි. ථජය ශම් ප්රතිපූර්ණය 

භාඩුඩාගාථශයන් ලබා ගන්නට කටුතතු කථනදා ශදනුදට, 

"භාඩුඩාගාථය ප්රතිපූර්ණය කථන්ශන් නැත" කියන පිළිතුථ, 

පිළිතුථක් ශදන්ශන් ශකොශහොමර? ආඩුක්දට භාඩුඩාගාථය 

යට ර, භාඩුඩාගාථයට ආඩුක්ද යට ර? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමාතයතුමා, පළමුශදනි අතුරු ප්ර ්නයට පිළිතුථ. 
 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහනදා රුපියල් 2,500  

මුරලක්ර කියලා. හැබැයි, එතුමන්ලාශේ ආඩුක්ශේ හිටවා අධයාපන 

ඇමතිදථයා තමයි කිේශේ රුපියල් 2,500න් හතථ ශරශනකුශගන් 

ුතතු පවුලකට මාසයක් ජීද  ශදන්නට වාව දන් කියලා. [බාධා 

කිරීමක්] ඒක  අමතක ශදලා රැන්.  
 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් ප්ර ්නයට උ තථ ශරන්න ශකෝ.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක රැන් අමතක ශදලා. ඒක  මම කිේශේ,  අවුරුේරකින් 

ඔක්ශකොම අමතක ශදන හින්රා. 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක කියලා, ශම්ක මඟ හරිනදා. 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මඟ හරින්නට ශරයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  එතුමාට පිළිතුථ ශරන්න අදස්ථාද ශරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔය උ තථශආ තිශබන විධියට මශේ අතුරු ප්ර ්නයට උ තථ 

ශරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එශහම නම් අපි විෂය භාථ ඇමතිදථයාට අතුරු ප්ර ්න භාථ 

ශරන්නම්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] එශහම නම් විෂය භාථ ඇමතිදථයාට 

refer කථන්න. 
 

ගු රනිේ වික්රමටිංහ මහතා (අ්ාමාතයුරමා ෙහ ජාක ක 

ප්රක පත්ක  හා ණර්ිකක ක ුතුර අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் கதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු මන්ත්රීතුමාට එකක් අමතක ශදලා. එතුමන්ලාශේ 

කාලශආ  පාර්ලිශම්න්තුද භාඩුඩාගාථයට යට  කථ තිබුණා. අශප් 

කාලශආ භාඩුඩාගාථයයි, මහ බැාකුදයි පාර්ලිශම්න්තුදට යට  

කථලායි තිශබන්ශන්. ඒ දාශේම COPE එකට දැඩිවාථ බලතල 

දීලා තිශබනදා. ඒ දාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ විශ  ෂ අය දැය 

කාථක සභාද ප  කථලා තිශබනදා. එරා ශල්කම්දරුන් කවුරු  

පාර්ලිශම්න්තුදට ආශේ නැහැ, ඒ අයට ඕනම එකක් කශළ . අර 

අපිට රුපියල් ශකෝටි ලක්ෂ 3ක ණය ශගදන්නට තිශබනදා. අපි 

පාර්ලිශම්න්තුද  ක්තිම  කථලා තිශබනදා. ගරු 

කථානායකතුමනි, අපි ශගශනන නීති ගැන ඔබතුමා රන්නදා.  එම 

නිසා, ගරු මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමාශේ ජාතික ආඩුක්ද 

යටශ  තමයි භාඩුඩාගාථය පාර්ලිශම්න්තුදට යට  කථලා, 

ජනතාදට තිශබන බථ ඉද  කථලා,  අශප් කාලශආ දී ශම් ණය 

ශගදන්නට ක්රියා කථන්ශන් කියන එක මතක තියා ගන්න.   
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ප්රධාන සාවිධායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුථ ශරනදාර? 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  මා පිළිතුරු රකන්නා. 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භාඩුඩාගාථය පාර්ලිශම්න්තුදට යට  කළාම පාර්ලිශම්න්තුද 

ආඩුක් පක්ෂශආ බහුතථ බලයට යට  නැේර? 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිතුමනි, එතුමා අහන ප්ර ්නයට පිළිතුථක් ශරනදා 

ර? 
 

ගු රනිේ වික්රමටිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ COPE  එශක් 
සභාපති විපක්ෂශආ මන්ත්රීදථශයක්.   අය දැය කාථක සභාශේ 
සභාපති  විපක්ෂශආ මන්ත්රීදථශයක්. Oversight Committees 
දලින් භාගයකම සභාපතිදරු විපක්ෂශආ. ශමතුමන්ලාශේ කාලශආ 
අශනක් අයට එම තනතුරු  රකන්ශන් නැහැ.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තීන්රක තීථණ ගන්ශන් එම ශකෝප් කමිටුශේ  

සභාපතිශේ තීන්රක අනුදර? 
 
 

ගු රනිේ වික්රමටිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නැහැ, මුව  පාර්ලිශම්න්තුදම තීන්රක ගන්නදා.  එරා 
පාර්ලිශම්න්තුද තීන්රක ග ශ  නැහැශන්. එරා භාඩුඩාගාථශආ 
ශල්කම්තුමායි, මහ බැාකුශේ අධිපතිතුමායි තමයි ඔක්ශකෝම 
තීථණ ග ශ . ඒ පද තමයි අර අපි ශගදන්ශන්. සමහථ නිලධාරින් 
එරා හිටවා තැන්දල තදම ඉන්නදා. අපි ඒ ශගොල්ලනු  අයින් 
කථන්න යනදා. භය ශදන්න එපා. තද කිහිප ශරශනකු ඉන්නදා, 
අයින් කථන්න. ශම් අය දැශයන් පස්ශස  ඒ අයද  අපි අයින් 
කථනදා.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි රැන් ඊළඟ කාථණයට යමු. 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තමුන්නාන්ශස ලා ඒ පද සමෘේධිලාීනන්ශේ කථපිටින් යදන්නර 

හරන්ශන්? තමුන්නාන්ශස ලාට ඊට දඩා ශකොන්රක් තිශබන්නට 

ඕනම.  
 

ගු රනිේ වික්රමටිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

සමෘේධිලාීනන්ට දීලා තිශබන ප්රමාණය දැඩි කථ තිශබනදා. 

ථජශආ ශස දකයන්ශේ පඩි දැඩි කළා.  පාසල් අධයාපනය අවුරුරක 

13ක් අනිදාර්ය කථනදා.  

Tablets ශරනදා. ඉන්ධන මිල පාලනය කළා. ඒදා ශම්  ථශට් 

මිනිසුන් ශදනුශදන් කථවා ශේදල්. ශමතැන ශම් ශමොනදාර කථා 

කථන්ශන්?  
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සමෘේධිලාීනන්ට tablets රකන්නාර? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දාසුශේද නානායක්කාථ මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාට  

අදස්ථාද රකන්නා. අපි ඊළඟ ප්ර ්නයට යමු. 

  කින්නියා, එිතලරංගු ක්රීඩාිළන ය  ෙංවර්ධානය    
විෙනතර 

கிண்ைியொ, எழிலரங்கு விமளயொட்டு மைதொன 

அபிவிருத்தி: விபரம் 
DEVELOPMENT OF KINNIYA, ELILARANGU STADIUM:  

DETAILS 

      1549/’17 

7.  ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ               

ප්ර ්නය - (3) : 

(අ) (i) කින්නියා, එළිලථාගු ක්රීඩාපිටිය පසු ගිය දසථ 
කිහිපයක සිට සාදර්ධනය කථමින් පදතින බද ; 

           (ii) එහි සාදර්ධන කටුතතු සඳහා ශදන්කථන ලර මුරල 
ශකොපමණර; 

           (iii) ඒ හථහා සිරකකථනු ලබන දැඩකටුතතු කදශර්ර; 

 (iv) ඉහත කටුතතු පිළිබඳ එහි සිටින ථාජය නිලධාරින් 
ශනොරන්නා බද ; 

 එතුමා රන්ශනහිර? 

(ආ) (i) එළිලථාගු ක්රීඩාපිටිශආ සාදර්ධන කටුතතු සඳහා 
දර්ෂ 2011 සිට 2015 රක්දා ශදන් කථන ලර මුරල් 
ප්රතිපාරනය, දර්ෂය අනුද ශදන් ශදන් ද ශයන් 
 ශකොපමණර; 

 (ii) එමඟින් සිරක කථන ලර සාදර්ධන කටුතතු කදශර්ර; 

 (iii) උක්ත සාදර්ධන කටුතතු පිළිබඳද ්රිකුණාමල 
දිස්්රික් ශල්කම් කාර්යාලය ශහෝ නැ ශඟනහිථ 
පළා  සභාද ශහෝ ශනොරැනුද ද අමාතයාා ය 
විසින් සෘජුද කටුතතු කථනු ලැබීමට ශහ තුද 
කදශර්ර; 

 (iv) සාදර්ධන කටුතතු සිරකකථනු ලබන 
ශකොන්ත්රා කරු කවුරුන්ර; 

 (v) එම ශකොන්ත්රා කරුට දැඩ පදථා ඇති පරනම 
කදශර්ර; 

 (vi) දීර්ඝ කාලයක් ගතවී ඇත , සාදර්ධන කටුතතු 
තදම  සම්පූර්ණ ශනොකිරීමට ශහ තු කදශර්ර; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශනහිර? 

(ඇ) යහපාලන ථජය යටශ  සිරක කථනු ලබන සියලුම සාදර්ධන 
දැඩකටුතතු පිළිබඳද විනිවිර භාදයක් පැදතීම තහවුරු 
කථන්ශන්ර යන්න  එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශනහිර? 

(ඈ)  ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ර? 
 

ைொகொை சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் 

ககட்ட வினொ: 

(அ)  (i)  கிண்ைியொ, எழிலரங்கு விமளயொட்டு மைதொனம் 

கடந்த சில வருடங்களொக அபிவிருத்தி தசய்யப் 

பட்டு வருகின்றததன்பமதயும்; 

 (ii)  அதன் அபிவிருத்திப் பைிகளுக்கொக ஒதுக்கப் 

பட்ட பைம் எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii)  அதனூடொகச் தசயற்படுத்தப்படுகின்ற பைிகள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv)  அப்பைிகள் பற்றி அங்கக இருக்கின்ற அரசொங்க 

உத்திகயொகத்தர்கள் அறிந்திருக்கவில்மல என்ப 

மதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 
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(ஆ)  (i) எழிலரங்கு விமளயொட்டு மைதொனத்தின் 

அபிவிருத்திப் பைிகளுக்கொக 2011-2015 வமர 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பொடு ஆண்டு வொொியொக 

தனித்தனியொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii)  அதன் மூலைொக தசயற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத் 

திப் பைிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) திருககொைைமல ைொவட்ட தசயலகம் ைற்றும் 

கிழக்கு ைொகொை சமப அறியொத வமகயில் 

அமைச்சு கநரடியொககவ கைற்படி அபிவிருத்திப் 

பைிகமள தசயற்படுவதற்கொன கொரைம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv)  அபிவிருத்திப் பைிகமள கைற்தகொள்கின்ற 

ஒப்பந்தகொரர் யொதரன்பமதயும்; 

 (v) கைற்படி ஒப்பந்தகொரருக்கு கவமலகள் ஒப்ப 

மடக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பமட யொததன்பமதயும்; 

 (vi)  நீண்ட கொலைொகியுள்ளகபொதிலும், அபிவிருத்திப் 

பைிகள் இதுவமர பூர்த்தி தசய்யப்படொமைக் 

கொன கொரைம் யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  நல்லொட்சி அரசொங்கத்தின் கீழ் கைற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற அமனத்து அபிவிருத்திப் பைிகள் ததொடர் 

பொகவும் தவளிப்பமடத்தன்மை கொைப்படுவமத 

உறுதிப்படுத்துவொரொ என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ)  இன்கறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Elilarangu Stadium, Kinniya is being 
developed over the past few years; 

 (ii)  the amount allocated for its development 
activities; 

 (iii)  the work carried out; and 

 (iv)  the public officers in Kinniya are not aware 
of the above activities? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  separately in respect of each year from 2011 
to 2015, the financial provision allocated for 
the development activities of Elilarangu 
Stadium; 

 (ii)  the development activities carried out with 
the said provisions; 

 (iii)  the reason for the Ministry directly carrying 
out the above development activities 
without the knowledge of the Trincomalee 
District Secretariat and the Eastern 
Provincial Council; 

 (iv)  the contractor carrying out the development 
activities; 

 (v)  the basis on which the works have been 
assigned to the said contractor; and 

 (vi)  the reason for not completing the 
development activities up to now despite 
the lapse of a lengthy period of time? 

(c) Will he also inform this House whether 
transparency in all development activities carried 
out under the Government of good governance is 
guaranteed? 

(d)  If not, why? 

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘේධි දීමනාද ශරගුණ කශළ  අශප් 

ආඩුක්ශදන් බද ගරු දාසුශේද නානායක්කාථ මන්ත්රීතුමාට මතක් 

කථමින්, පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාතයතුමා ශදනුශදන් මා 

ශමම ප්ර ්නයට පිළිතුථ ශරනදා. 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) රු. 28,826,969.16 (දැට් ථහිත) 

 (iii) එළිලථාගු මහජන ක්රීඩාාගණශආ පහත සඳහන් 
සාදර්ධන කටුතතු සිරක කථ ඇත. 

  1. ශප්ර ක්ෂකාගාථය ඉදිකිරීම. 

  2. පිටිය දටා දැට ඉදිකිරීම. 

  3. ක්රීඩා පිටිය ඉදිකිරීම හා කානු පේධතිය 
ඉදිකිරීම. 

 (iv) අරාළ පළා  පාලන ආයතන හා පළා  සභා 
නිලධාරින් රැනුද ද සිරක වී ඇත. 

(අ) (i) 2011 දර්ෂය සඳහා ප්රතිපාරන ශදන් කථ ශනොමැත. 

  2012 - රු. 8,438,750.00 (අසූ හතථ ලක්ෂ තිස ්
අටරාහස ්හ සිය පනහයි.) 

  2013 - ශමම දර්ෂය සඳහා ප්රතිපාරන ශදන් කථ 
ශනොමැත. 

  2014 - රු. 9,411,890.86 (අනූ හතථ ලක්ෂ 
එශකොශළොසර්හස ්අටසිය අනූදයි  ත අසූ හයයි.) 

  2015 - රු. 10,976.328.30 (එකසිය නදලක්ෂ 
හැ තහයරහස ්තුන්සිය විසි අටයි  ත තිහයි.) 

 (ii) එළිලථාගු මහජන ක්රීඩාාගණය 

  1. ශප්ර ක්ෂකාගාථය ඉදිකිරීම. 

  2. පිටිය දටා දැට ඉදිකිරීම. 

  3. ක්රීඩා පිටිය හා කානු පේධතිය ඉදිකිරීම. 

 (iii) ්රිකුණාමලය දිස්්රික් ශල්කම් කාර්යාලය රැනුද  
කථ ඇත. (ක්රීඩා සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුශේ 
සැලසුම් අා ය හා දිස්්රික් ශල්කම් කාර්යාලය 
මගින් ශමම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධශයන් නිරීක්ෂණය 
කිරීම් හා රැසව්ීම් පද දා ඇත.) 

 (iv) ශප්ර ක්ෂකාගාථය ඉදිකිරීම හා පිටිය ද ටා දැට 
ඉදිකිරීම  - ශ්රී ලාකා ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් හා 
සාදර්ධනය කිරීශම් සාසථ්ාද. 

  කාණු පේධතිය ඉදිකිරීම  -  ලාල් කන්සර්ක්ෂන් 
සහ ඉාජිනියර්ස ්ආයතනය. 

 (v) ප්රසම්පාරන ක්රියාදලිය අනුගමනය කථ 
ශකොන්ත්රා  ර ප්රරානය කථ ඇත. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

 (vi) ඉදිකිරීම් සඳහා දාර්ෂිකද ලැශබන අය දැය 
ප්රතිපාරන මගින් සිරක කථශගන යන ලදී. මහා 
භාඩුඩාගාථශයන් ලැශබන ප්රතිපාරන ප්රමාරවීම 
ශමම ත  දයට ශහ තු විය. 

(ඇ) ඔේ. ශම් සඳහා අරාළ ප්රාශේශීය සභාද, ප්රාශේශීය ශල්කම් 
කාර්යාලය හා දිස්්රික් ශල්කම් කාර්යාලය රැනුද  කථ 
ඇත. මීට අමතථද පළා  ක්රීඩා අමාතයාා ය ර රැනුද  
ශකොට ඇත. 

(ඈ)   අරාළ ශනොශේ. 
 

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුදැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ප්ර ්නය මම  ශයොමු කථලා රැන් 
අවුරුේරකට දඩා දැඩි කාලයක් ගත ශදලා තිශබනදා. ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා පිළිතුශර්දී කිේදා, ථජශආ 
නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධශයන් රැනුද  කථ තිශබනදා; ඔවුන් ශම් 

සම්බන්ධශයන් රැනුද ද ඉන්නදා කියලා. අපි ්රිකුණාමලශආ 

DCC එශක් මාස 6ක් තිස්ශස  ශම් ප්ර ්නය මතු ශදලා තිශබන 
ශකොට එතැන කවුරුද  ශම්කට උ තථයක් රකන්ශන් නැහැ. 

ශහ තුද තමයි, එතුමන්ලා කිසිම ශකශනක් ශම් සම්බන්ධශයන් 
රැනුද වී ශනොසිටීම. මම හිතන විධියට ශම් stadium එකට පසුගිය 

ආඩුක්ද යටශ  රුපියල් මිලියන 60ක් ශදන් කථලා තිබුණා. 
දැස්ස කාලයට දැදක් දාශේ තමයි තදම  ඒ stadium එක 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශමතැන ශලොකු ප්ර ්නයක් තිශබනදා. ශම් 

පිළිතුශර් සඳහන් ශදනදා, ශම් සම්බන්ධශයන් ථාජය නිලධාරින්ද 
රැනුද  කථලා තිශබනදා කියලා. නමු , ඔවුන්ශගනු  අපට 

පැහැදිලි උ තථයක් තදම  ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ශම් කාථණය 
ශම් සභාදට ප්රකා  කථන්නට කැමැතියි. ශම් සම්බන්ධද අශප් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ COPE  එශකන් ශහෝ පරීක්ෂණයක් කථලා, ඒ 
සම්බන්ධශයන් ශමොනදාර ශදලා තිශබන්ශන්, ඒ මුරල්දලට 

ශමොනදාර ශදලා තිශබන්ශන් කියලා නිදැරැදි උ තථයක් මට ලබා 

ශරන්න කියා මම ඉල්ලීමක් කථනදා. 

ගරු ඇමතිතුමා අපට call  කථලා කිේදා, ''අර  එන්න ශදන්ශන් 

නැහැ, මම උ තථය සපයනදා'' කියලා. ශම් ප්ර ්නය අහලා මාස 
ශරකක්, මාස තුනක් කල් ගිහිල්ලා, රැන් අවුරුේරක් පමණ 

ගතශදලා තිශබනදා. ගරු ඇමතිතුමා අර ශම් ගරු  සභාශේ නැති 
නිසා මට ඒ ගැන අතුරු ප්ර ්න අහන්න බැරි ත  දයකුයි 

තිශබන්ශන්. ශම් සම්බන්ධශයන් මා අර දිනශආ අතුරු ප්ර ්න 

ඇසුද , ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට ඒදාට පිළිතුරු 
ශරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඉදිරිශආදී ශමදැනි ශේ සිරක ශදන්ශන් නැතිද, 

අරාළ ඇමතිදරු ඒ සම්බන්ධද උ තථ ශරනදා නම් ශබොශහොම 
දටිනදා කියලා මම හිතනදා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ප්ර ්නයක් ශහෝ යම් පැහැදිලි කිරීමක් කථ ගැනීමට 

තිශබනදා නම් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට ලබා 

ශරන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා අරාළ ඇමතිතුමාට 

ඒදා ශයොමු කථයි. 
 

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අතුරු ප්ර ්නය සියල්ලම ඉදිරිප  කථන්න. ඒ ප්ර ්න විෂය භාථ 

ඇමතිතුමාට ශයොමු කථන්නම්. 

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ශහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

නැඟී ටින න ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුේධික පතිථණ මැතිතුමා. 
 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, ඇ තටම ශම් දාශේ ප්ර ්න 
පැනනැඟිලා තිශබන්ශන් අපි අලු  ස්ථාදථ නිශයෝග සම්මත කථ 
ශනොගැනීම නිසායි. ඒ නිසා ඒදා සම්මත කථ ගත ුතතුයි. නැදත 
දතාදක් මාසයක් හැථ මාසයක් ශහෝ Consultative Committees 
රැස් ශදනදා නම්, ශම් සභාශදන් පැනනඟින ඊළඟ කාථණය ඒ 
ශදලාශේදී සාකච්ඡා කථන්න වාව දන්. අපට අථ Consultative 
Committee එශකන් කථ ගන්නා ශේ Sectoral Oversight 
Committee එශක්දී කථ ගන්න බැහැ. එශහම කශළො  
මන්ත්රීදරුන්ට ශලොකු පහසුදක් ශදනදා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනින් 
අලු  ස්ථාදථ නිශයෝග සම්මත කථ ශගන ඒ කටුත ත ශේගද  
කථ ගන්න ඕනම, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, Consultative Committees ගැන ඉල්ලීමක් 

කථලා තිබුණ , ථජශආ ස්ථාදථය පැහැදිලි ශදලා නැහැ. ගරු 

අගමැතිතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් අදසානශආදී තීථණයක් ලබා ශරයි. 

ඒ ගැන අපි කථා කථ ශගන යනදා. 

ප්ර ්න අාක 8 - ගරු චමින්ර විශේසිරි මැතිතුමා. 
 

ගු චමින්ද වි නේටිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම ප්ර ්නය අහනදා. නමු , ඊට 

ශපථ මහරුෆ් මන්ත්රීතුමාශේ කාථණය හා සම්බන්ධ කාථණයක් 

ගැන කියන්නම්.  

පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාතයදථයාශගන් ඇසීමට 
ඊශආ දිනශආ මා ප්ර ්නයක් ශයොමු කථ තිබුණා. එතුමා මට උශේ 
හතහමාථට පමණ call  කථලා කිේදා, ''මල්ලි, මට එන්න 
ශදන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා  ප්ර ්නය අහන්න එපා." කියලා. මම 
කිේදා,  ''හැබැයි, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ශම් ප්ර ්නයට 
පිළිතුරු ශරනදා''ය කියලා. එතුමාද  රැනුද  කථන්නම් කිේදා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශම් ප්ර ්න ශගශනන්ශන් ඇයි? ශම් 
යහපාලන ආඩුක්ද කඩිනමින් ශහොරු අල්ලනදා. ශම් ශහොරු 
අල්ලන එක ශහොඳයි. ශම් යහපාලන ආඩුක්ශේ පක්ෂ ශරශක්ම 
ඉන්න ශහොරු අල්ලන්න ඕනම. ඌද පළා  ප්රධාන ඇමතිතුමා 
විකුණුශේ වාදක්. මම ඒදා ගැන කියන්න යන්ශන් නැහැ. නමු  
ශකෝටි 30ක, 40ක ශගොඩනැඟිලි අර හරනදා. දිගින් දිගටම ශම් 
ප්ර ්නය කියනදා. ඊශආ ශකොන්ත්රා  පිළිබඳ ප්ර ්නයකුයි මට 
අහන්න තිබුශඩු. ඒකට උ තථ ශනොලැබීම  මට අසාධාථණයක්. 
උ තථ ශරන්න අරාළ ඇමතිතුමා ශම් ගරු සභාදට එන්ශන්  
නැහැ. 
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[ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක ශයොමු 

කළාර? 
 

ගු චමින්ද වි නේටිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ ඇමතිතුමා යහපාලනයට කථන්ශන් , ශම් මැතිදථණයදලට 

කථන ඔය ශේමයි කියන කාථණය මා ප්රසිේධිශආ කියනදා,            

ගරු කථානායකතුමනි. ඡන්රය අර තිශබනදා, ශහට තිශබනදා 

කියලා ශමොනදා හරි රාලා ඡන්රය ප්රමාර කථන එකකු  තිශබනදා. 

විශ  ෂශයන්ම යහපාලනයට මඩ ගහන කඩුඩායම් කවුර කියන 

කාථණය ශපන්දා ශරන්න ශමය අදස්ථාදක් කථ ගන්නදා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම්ක කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාශගන් අහවා ප්ර ්නය ශන්ර? [බාධා 

කිරීමක්] ශම් ප්ර ්නයට උ තථ ශරන්නර? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. ඔබතුමා රැන් උ තථ ශරන්න.  
 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ්ය  අයත් ණයතන  ියලිය  

ගත් නගොඩනැඟිලි 
கைத்ததொழில் அமைச்சுக்குொிய நிறுவனங்கள்: 

வொடமகக்குப் தபற்ற கட்டிடங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF AGRICULTURE: RENTED 

BUILDINGS  

1640/’17 
8.  ගු චමින්ද වි නේටිරි මහතා 

( ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) කෘෂිකර්ම අමාතයාා යට අය  ශරපාර්තශම්න්තු 
හා දයදසථ්ාපිත ආයතන කදශර්ර; 

              (ii) එම ආයතන කුලී පරනමින් ලබාග  
ශගොඩනැගිලිදල පද දාශගන යන්ශන් නම්, එම 
ශගොඩනැගිලිදල නම් සහ එම ශගොඩනැගිලිදල 
අයිතිකරුදන්ශේ නම් හා ලිපිනයන් කදශර්ර; 

              (iii) එම එක් එක් ශගොඩනැගිල්ල ශදනුශදන් 
අමාතයාා ය විසින් ශගදනු ලබන දාර්ෂික කුලිය 
එක් එක් දර්ෂය අනුද ශදන් ශදන් ද ශයන් 
ශකොපමණර; 

               (iv) අමාතයාා ය විසින් ශගොඩනැගිලි කුලියට 
 ගැනීශම්දී අනුගමනය කළ රමශේරය කදශර්ර; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශනහිර? 

(ආ)  ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ර? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் ககட்ட வினொ:  
 

(அ)  (i)  கைத்ததொழில் அமைச்சுக்குொிய திமைக்களங்கள் 

ைற்றும் நியதிச் சட்ட நிறுவனங்கள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 (ii) அந்நிறுவனங்கள் வொடமக அடிப்பமடயில் 

தபறப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களில் கபைப்பட்டு 

வருைொயின், அக்கட்டிடங்களின் தபயர்கள், 

அக்கட்டிடங்களுக்கொன உொிமையொளர்களின் 

தபயர்கள் ைற்றும் முகவொிகள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 (iii)  கைற்படி ஒவ்தவொரு கட்டிடம் சொர்பொகவும் 

அமைச்சினொல் தசலுத்தப்படுகின்ற வருடொந்த 

வொடமக ஒவ்தவொரு ஆண்டின் பிரகொரம் தனித் 

தனியொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) அமைச்சொனது கட்டிடங்கமள வொடமகக்குப் 

தபற்றுக்தகொண்டகபொது பின்பற்றிய முமறமை 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்கறல், ஏன்? 
      

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the Departments and Statutory 
Bodies that belong to the Ministry of 
Agriculture; 

 (ii)  if those institutions are in rented buildings, 
the names of those buildings along with the 
names  and addresses of the owners of 
those buildings; 

 (iii)  the annual rent paid by the Ministry for 
each building separately on per year basis; 
and 

 (iv)  the methodology  adopted by the Ministry 
in obtaining the buildings on rent? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ශදනුශදන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ශරනදා.  

(අ) (i) කෘෂිකර්ම ශරපාර්තශම්න්තුද; 

  ශගොවිජන සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුද; 

  ලාකා ශපොසශ්ප්ට් ලිමිටඩ් (ථාජය සමාගම); 

  කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන ථක්ෂණ මඩුඩලය; 

  ශ්රී ලාකා කෘෂිකාර්මික පර්ශආෂණ ප්රතිප ති 
සභාද; 

  ශහක්ටර් ශකොේබමකක්ද ශගොවි කටුතතු 
පර්ශආෂණ හා වාහුණු ආයතනය; 

  ප ච්ා  අසද්ැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය; 

  ජාතික ආහාථ ප්රදර්ධන මඩුඩලය; 

  සීමාසහිත ලාකා ශපොශහොථ සමාගම; 

  සීමාසහිත ශකොළඹ ශකොමර්ෂල් ශපොශහොථ 
සමාගම; 

  ජාතික ශපොශහොථ ශල්කම් කාර්යාලය. 

 (ii) ඇමුණුම 01 මඟින් ඉදිරිප  කථ ඇත. එහි දිගු 
විසත්ථයක් තිශබන්ශන්. එය මම ඔබතුමාට 
ලැශබන්න සලසද්න්නම්. එම ඇමුණුම ෙවාගත* 
කථමි.  
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————————— 
*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුද 

 (iii) එම එක් එක් ශගොඩනැඟිලි ශදනුශදන් 
අමාතයාා ය විසින් කුලී ශගවීමක් සිරක ශනොකථන 
අතථ, අරාළ ආයතන මඟින් කුලී ශගදනු ලබයි. 

 (iv) කෘෂිකර්ම අමාතයාා ය සථ්ාපිත නද 
ශගොඩනැඟිල්ල දන '"DPJ TOWERS" 
ශගොඩනැඟිල්ල හැථ ශදන  ශගොඩනැඟිලි 
අමාතයාා ය විසින් කුලියට ශගන ශනොමැත. 

  අග්රාමාතයතුමන් විසින් ඉදිරිප  කථන ලර අාක 
PMO/06/03/CM-16/2016 හා 2016.02.17 දිනැති 
අමාතය මඩුඩල සාශේ යට ලර අමප/16/ 
0309/702/010 හා 2016.03.10 දිනැති තීථණය 
අනුද ශමම ශගොඩනැඟිල්ල කුලියට ශගන ඇත. 

(ආ) අරාළ ශනොශේ.  
 

ගු චමින්ද වි නේටිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශමම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධ ද 

ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. ශම් අදස්ථාශේ විෂය භාථ ගරු 

ඇමතිතුමා හිටියා නම් තමයි තද  දැරග  ශදන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු සැසි දාථයකදී 
ජනතා විමුක්ති ශපථමුශඩු ගරු මන්ත්රීදථශයකු ගණනය කිරීම 
සඳහා අලු  රමශේරයක් හුනන්දා රකන්නා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
නිතථ කථා කථන ශමම ප්ර න්ය නිසා අශප් පළාශ  ශම් 
ශදනශකොට කෘෂිකර්මශආ නියැශලන වි ාල පිරිසක් කෘෂි 
කර්මාන්තය සඳහා ශයොරදා ගන්න බැහැ. අප ප්රශේ ශආ තිශබන 
ශගොවිජන ශස දා මධයස්ථානය  ශම් ශදනශකොට නායයමශම් 
අදරානමක පදතිනදා. වි ාල අදරානමක් තුළ තමයි ශමම 
ශගොඩනැඟිල්ල පද දා ශගන යන්ශන්. මහා පරිමාණශයන් විවිධ 
ආයතන මිලදී ශගන තදම කටුතතු ශනොකථවා එම 
අමාතයාා ශයන් මට ඉල්ලීමක් කථන්න තිශබනදා. බඩුඩාථශදල 
තිශබන අශප් ශගොවිජන ශස දා මධයස්ථානයට  නවීන 
ශගොඩනැඟිල්ලක අද යතාද තිශබනදා. එම ශගොඩනැඟිල්ල හරා 
ගැනීම සඳහා අද ය දැඩ පිළිශදළට මුරල් ප්රතිපාරන ශදන් 
කථනදාර කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

 

 
ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එම ප්ර ්නය අරාළ ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කථලා තමයි 

පිළිතුරු ශරන්න වාව දන් ශදන්ශන්. 
 

 

ගු චමින්ද වි නේටිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශගොවිජන ශස දා මධයස්ථානශආ 

පැදැති ශගොවීන් රැනුද  කිරීශම් දැඩ පිළිශදළ දිගින් දිගටම සිේධ 

කථනදා. එය, ඉතා අතයද ය ශරයක්.  

කාබනික ශපොශහොථ ආශ්රිතද නිෂ්පාරනය කිරීම කියන 

කාථණය ඇතුව  විශ  ෂශයන්ම ථටට දැඩරායී විවිධ දැඩසටහන් 

ගැන ශගොවිමහ දරු රැනුද  කථනදා. හැබැයි, ගරු 

කථානායකතුමනි, පහසුකම් මදි.  විවිධ ආයතන බරක පරනම මත 

අථශගන තමයි ශම් කටුතතු කථන්ශන්. මරනික කුලියක් ශගදලා 

තමයි අමාතයාා ය ශම් කටුතතු කථන්ශන්. කෘෂිකර්ම 

අමාතයාා ය යටශ  දියතලාශේ ි මි ප්රමාණයක්  තිශබනදා. ඒ 

ි මිශආ ශගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කථන්න  වාව දන්. ඒ ආකාථයට 

ශගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීශම් දැඩපිළිශදළක් ඉදිරිශආදී තිශයනදාර 

කියන ප්ර ්නය තමයි ඇමතිතුමාට ශයොමු කථන්ශන්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා ප්ර ්න ශරකම කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ශයොමු 

කථන්න. 
 
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ප්ර ්න සියල්ලම ශයොමු කථනදා. 
 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශරදන දටය. 

ප්ර ්න අාක 2- 1043/'16 - (4), ගරු උරය ප්රභා  ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උරය ප්රභා  ගම්මන්පිල මහතා 

ශදනුශදන් මා එම ප්ර ්නය අසනදා. 

 
ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මහතා (ජාක ක ප්රක පත්ක  හා 
ණර්ිකක ක ුතුර රාජය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ - கதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිප ති 

හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයතුමා ශදනුශදන්  මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුථ දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනදා. 
 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකී  ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
 

වාරිමාර්ග ෙහ නගොවිබිම්   මුලක ේ දිෙනත්රික්කය 
நீர்ப்பொசன முமறமைகள் ைற்றும் பயிொிட்ட 

நிலங்கள் :முல்மலத்தீவு ைொவட்டம் 
IRRIGATION SYSTEMS AND CULTIVATED LANDS: 

MULLAITIVU DISTRICT 
 

       

1198/'16  
 

3. ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා ( ගු ණර්.එම්.  පද්ම 
උදයශ්ාන්ත ගුණනෙේකර මහතා නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர - ைொண்புைிகு  ஆர்.எம். 

பத்ை உதயசொந்த குைகசகர சொர்பொக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - 

(1): 

(අ)      මුලතිේ දිස්්රික්කය තුළ 1983 දර්ෂය දනවිට ති,, 

              (i)      දාරිමාර්ග සායාද; 

             (ii)      කුඩා දැේ, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සායාද; 
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[ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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            (iii)      අසද්ේරන ලර ශගොවිබිම් ප්රමාණය; 

 ශකොපමණර යන්න එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශන්ර? 

(ආ)  (i)  1983 සිට 2009 දර්ෂශආදී ුතරමය ත  දය නිම 
දනශතක් දාරිමාර්ග, දැේ, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග 
ප්රතිසාසක්ථණය සඳහා ශදන් කථන ලර මුරල; 

            (ii) ුතරමය ත  දය නිම වීශමන් පසු 2015 දර්ෂය 
රක්දා, සමසත් දාරිමාර්ග, දැේ, අමුණු සහ ඇළ 
මාර්ග ප්රතිසාසක්ථණයට ථජය විසින් ශදන් කථන 
ලර මුරල; 

 එක් එක් දර්ෂය අනුද ශකොපමණර යන්න  එතුමා ශමම 
සභාදට රන්දන්ශන්ර? 

(ඇ)  ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ර?  
 

 

ைொகொை சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் 

ககட்ட வினொ: 

(அ)  1983 ஆண்டளவில் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தினுள் 

கொைப்பட்ட, 

 (i)  நீர்ப்பொசனங்களின் எண்ைிக்மக; 

 (ii)  சிறு குளங்கள், அமைக்கட்டுகள், கொல்வொய் 

களின் எண்ைிக்மக; 

 (iii)  அவற்றின் மூலம் பயிர்ச்தசய்மக கைற்தகொள்ளப் 

பட்ட விவசொய நிலங்களின் அளவு; 

 எவ்வளதவன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)(i)  1983 முதல் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவமடயும்வமர நீர்ப்பொசனங்கள், குளங் 

கள்,அமைக்கட்டுகள்,கொல்வொய்கமள புனர 

மைப்பதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட பைத் ததொமக; 

 (ii)  யுத்த நிலவரம் முடிவமடந்த பின்னர் 2015ஆம் 

ஆண்டு வமர ஒட்டுதைொத்த நீர்ப்பொசனங்கள், 

குளங்கள், அமைக்கட்டுகள், கொல்வொய்களின் 

புனரமைப்புக்கொக அரசொங்கத்தினொல் ஒதுக்கப் 

பட்ட பைத்ததொமக; 

 ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House in relation to the 

Mullaitivu District by the year 1983 - 

 (i)  the number of irrigation systems that had 

existed; 

 (ii)  the number of small-scale tanks, anicuts 

and canals that had existed; and 

 (iii)  the extent of lands that had been brought 

under cultivation? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  separately on per year basis from year 1983 

until the war situation had ended in 2009 

the amount of money that had been 
allocated for restoration of irrigation 
schemes, tanks, anicuts and canals; and  

 (ii)  separately on per year basis from the time 

the war ended until year 2015 the total 
amount of money the government had 
allocated for the restoration               

 of irrigations systems, tanks, anicuts and canals? 

(c) If not, why? 
 

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළා  සභා හා පළා  පාලන 

අමාතයතුමා ශදනුශදන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුථ ෙවාගත* 

කථනදා. 
 

 

* ෙවානම්ෙය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇමුණුම් අාක 01* මඟින් රක්දා ඇත. 

 (ii) උතුරු පළා  ප්රධාන ශල්කම් එදා ඇති ශතොථතුරුදලට 
අනුද ශමම ප්ර න්යට අරාළ පිළිතුරු මධයම ථජශආ 
කෘෂිකර්ම අමාතයාා ය යටශ  පාලනය දන ශගොවිජන 
සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුශදන් ලබා ගත ුතතු බද රන්දා 
ඇත. 

 (iii) 2009 දසශථන් පසු වූ දගා කටුතතු පිළිබඳ ශතොථතුරු 
ඇමුණුම අාක 02* මගින් රක්දා ඇත. 

(ආ) (i) මුලතිේ දිස්්රික්කශආ පදතින වි ාල ගාගා හා මධයම 
පරිමාණ ශයෝජනා රම මධයම ථජශආ දාර්මාර්ග 
ශරපාර්තශම්න්තුද යටශ  පදතී. 2008 -2009 දර්ෂදල ඇති 
ුතර දාතාදථණය ශහ තුශදන් දාරිමාර්ග ශරපාර්තශම්න්තුදට 
අය  ශල්න වි ාල ප්රමාණයක් විනා යට ප  විය. තදර 
එම ලියකියවිලි නැදත ලබා ගත හැකි මාර්ගර  රක්නට 
ශනොතිබිණි. එබැවින් 1983 දර්ෂශආ සිට 2009 දර්ෂශආදී 
ුතරමය ත  දය නිම දනශතක් දාරිමාර්ග, දැේ, අමුණු සහ 
ඇළ මාර්ග ප්රතිසාසක්ථණය සඳහා ශදන් කථන ලර මුරල් 
පිළිබඳ ශතොථතුරු ර ලබා ගත ශනොහැක. 

 (ii) ඇමුණුම් අාක 03* මගින් රක්දා ඇත. 

 

(ඇ) අරාළ ශනොශේ. 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාක 4 -1278/'16 - (5), ගරු නලින් බඩුඩාථ ජයමහ 

මහතා. 
 

 

ගු බුද්ධික පක රණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බඩුඩාථ ජයමහ මහතා 

ශදනුශදන් මා එම ප්ර ්නය අහනදා. 

257 258 

————————— 
*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුද 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා දාණිජ කටුතතු 

අමාතයතුමා ශදනුශදන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුථ දීම සඳහා සති 

ශරකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනදා. 
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකී  ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලී . 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

නද්ශීය කිරි නිෂනපාදනන  ප්රවර්ධානය  අය වැය 

නයෝජනාව 
உள்நொட்டு பொல் உற்பத்திமய கைம்படுத்தல் :வரவு 

தசலவுத் திட்ட முன்தைொழிவு 
PROMOTION OF LOCAL MILK PRODUCTION: BUDGET 

PROPOSAL 
  

1388/'16 
 

5. ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා (ගු බන්ුනල 

ගුණවර්ධාන මහතා නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர - ைொண்புைிகு பந்துல 

குைவர்தன சொர்பொக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසාස්කථණ අමාතයතුමාශගන් ඇසූ 

ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය දැශයහි අාක 142 ශයෝජනාදට අනුද, 
ශේශීය කිරි නිෂප්ාරනය සඳහා අදම ආශයෝජනය 
රුපියල් මිලියන 25කට යට ද ශපෞේගලික 
ආශයෝජකයන්ට ඌන උපශයෝජිත ථජශආ ඉඩම් 
ලබා දීමට අරහස ්කළ බද පිළිගන්ශන්ර; 

 (ii) ඉහත ශයෝජනාදට අනුද ථජශආ ඉඩම් ඉල්ලුම් කළ 
සමාගම් ශහෝ වාේගලයන් සායාද සහ ඔවුන්ශේ 
නම් කදශර්ර; 

 (iii) භාවිතයට ශනොග  හා ඌන උපශයෝජිත ථජශආ 
ඉඩම් පිළිබඳ ලැයිසත්ුදක් සභාගත කථන්ශන්ර; 

 (iv) බාහිථ ශගොවීන් ලදා ඉහළ ඵලරායිතාදශයන් ුත  
තෘණ දගා කිරීම සඳහා ඉහත ඉඩම්දලින් ලබා රකන් 
අක්කථ ගණන ශකොපමණර; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාදට රන්දන්ශන්ර? 

(ආ)  ශනො එශස  නම්, ඒ මන්ර? 

 
கொைி ைற்றும் பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச் சமரக் 

ககட்ட வினொ: 
 

(அ)  (i)  2 0 1 6ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் 142ஆம் இலக்க முன்தைொழிவின் 

பிரகொரம், உள்நொட்டு பொல் உற்பத்தியின் 

தபொருட்டு ஆகக் குமறந்த முதலீடொகிய ரூபொ 25 

ைில்லியனுக்கு உட்பட்ட வமகயில் தனிப்பட்ட 

முதலீட்டொளர்களுக்கு குமறபயன்பொட்டு அரச 

கொைிகமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு கருதப்பட் 

டததன்பமத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) கைற்படி முன்தைொழிவின் பிரகொரம் அரச 

கொைிகளுக்கொக விண்ைப்பித்த கம்பனிகளின் 

அல்லது ஆட்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும் 

அவர்களின் தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) பயன்படுத்தப்படொத ைற்றும் குமறபயன்பொட்டு 

அரச கொைிகள் ததொடர்பொன பட்டியதலொன்மற 

சமபயில் சைர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iv) தவளி விவசொயிகமளக் தகொண்டு உயர் 

ஆக்கவிமளவுடனொன புல் பயிொிடலுக்கொக 

கைற்படி கொைிகளிலிருந்து தபற்றுக்தகொடுக்கப் 

பட்டுள்ள ஏக்கர்களின் அளவு எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்கறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he admits the fact that it was 
opined as per  proposal No.142 of the 
Budget of 2016 to provide the underutilized 
government lands to private investors who 
can invest  a minimum of 25 million rupees 
in local milk production; 

 (ii)  the number of companies and persons that 
requested government lands as per the 
aforesaid proposal and their names; 

 (iii)  whether a list of the unutilized or 
underutilized government lands will be 
tabled; 

 (iv)  the number of acres given out of the 
aforesaid lands to grow grass, which  is of 
higher productivity, through outside 
farmers; 

(b)  If not, why? 
      

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුථ ෙවාගත* 

කථනදා. 
 

 

* ෙවානම්ෙය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඉහත ශයෝජනාදට අනුද, ථජශආ ඉඩම් ඉල්ලුම් කථ 
ශනොමැත. 

 (iii) නැත. 

  ථජශආ ඉඩම් පිළිබඳ ශතොථතුරු ඇතුළ  නි ච්ිත ශල්නයක් 
ශම් රක්දා පද දාශගන ශගොස ් ශනොමැති අතථ, එම 
අක්පාක්ද හුනනාශගන ථජශආ ඉඩම් පිළිබඳ ශතොථතුරු 
පේධතියක් ශම් දනවිට සකස ්කථමින් පදතී. 

 (iv) ශමම අමාතයාා ය මඟින් ලබා දී ශනොමැත. 
 

(ආ) බාහිථ ශගොවීන් ලදා ඉහළ ඵලරායීතාදශයන් ුත  තෘණ දගා කිරීම 
සඳහා සුරකසු ඉඩම් හුනනාශගන ශනොමැති අතථ, ඒ සඳහා දයාපෘති 
ශයෝජනා සහිත ඉල්ලීම් ර ඉදිරිප  වී ශනොමැත. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන කටුතතු. විසර්ජන පන  ශකටුම්පත - 2018, කාථක 

සභාද. 
 
 

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2018 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2018 

APPROPRIATION BILL, 2018 
 

 
 

කාරක ෙවානේී  තවුනර ත් ෙලකා බලන ලී .-  
[ප්රගක ය   නනොවැම්බර්17] 

[කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය.] 

குழுவில் கைலும் ஆரொயப்தபற்றது.-  

[கதர்ச்சி : நவம்பர் 17] 

[சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்] 
Considered further in Committee- [Progress: 17th November] 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

103 වන ශීර්ෂය.-  ණරක්ෂක අමාතයවරයා 
 

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 
රු.4,973,062,000 

 

தமலப்பு 103.- பொதுகொப்பு அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 4,973,062,000   
 

HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.4,973,062,000 

 

104 වන ශීර්ෂය.- ජාක ක ප්රක පත්ක  හා ණර්ිකක ක ුතුර 

අමාතයවරයා 
 

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 
රු.310,541,000 

 

தமலப்பு 104.- கதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர 

அலுவல்கள் அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள்-ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ  310,541,000  
 

HEAD 104.- MINISTER OF NATIONAL POLICIES AND 

ECONOMIC AFFAIRS  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 310,541,000  

 

    192 වන ශීර්ෂය.-  නීක ය හා ොමය  ෙහ දක්ෂිණ ෙංවර්ධාන 

අමාතයවරයා 
 

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 

රු. 8,436,050,000 
 

 

தமலப்பு 192.- சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 8,436,050,000 

 

HEAD 192.- MINISTER OF  LAW AND ORDER AND 

SOURTHERN DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 8,436,050,000 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ආථක්ෂක අමාතයාා ය - දැය ශීර්ෂ අාක 103, 222-224, 320, 

325 රක්දාර,  ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය - 

දැය ශීර්ෂ අාක 104, 237, 239, 252  සහ නීතිය හා සාමය සහ 

රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය - දැය ශීර්ෂ  192 සහ 225 සලකා 

බැලීම - පූර්ද භාග 10.00 සිට අපථ භාග 12.30 රක්දා සහ අපථ 

භාග 1.00 සිට අපථ භාග 7.30 රක්දා. 

The  Hon. K. Thurairetnasingam to move the cut.  
 

[மு.ப. 10.00 ] 
 

ගු ක. ුරනරයිනරත්නටිංහම් මහතා 
(ைொண்புைிகு  க. துமரதரட்ைசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்ககள, 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் குழுநிமல ஆய்வின்கபொது 

இன்மறய தினம் விவொதத்திற்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ற 

அமைச்சுக்கள் ைற்றும் அவற்றின் கீழுள்ள திமைக்களங்கள் 

ைற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் 103, 222, 223,  224, 320, 

325, 104, 237, 239, 252, 192 ைற்றும் 225 ஆகிய தசலவினத் 

தமலப்புகள் ஒவ்தவொன்றினதும் ைீண்டுவரும் ைற்றும் 

மூலதனச் தசலவினங்களிலிருந்து சம்பிரதொயபூர்வைொக 10 

ரூபொய் தவட்டப்பட கவண்டுதைன நொன் பிகரொிக்கின்கறன்.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සථ  ශෆොන්ශස කා අමාතයතුමා. ගරු 

අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනදා.  

 
[පූ.භා. 10.01]  

 
ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා (ප්රානද්ශීය 

ෙංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ - பிரகதச 

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ දැය ශීර්ෂ 

යටශ  ශම්  විදාරය ආථම්භ කිරීමට මට අදස්ථාද ලැබීම ගැන 

මම සතුටු ශදනදා. අර මා කතා කථන ශේදල් ථජය ඔසදා 

තැබීමට ශහෝ අපශේ ආථක්ෂාද සඳහා ශනොශදයි. මා ඒදා ගැන 

කතා කථන්ශන් නැහැ. නමු  හෘරය සාක්ෂියට එකඟද 

ආථක්ෂාදට අරාළ ශේදල්, හැකියාද, අක් පාක් ආදි සියලු අා  

ආදථණය කථමින් කතා කථන්න  මම උ සාහ කථනදා.  

ආථක්ෂාද කියන ශේ වාේගලිකදම මශේ සහ අශප්  - අශප් 

කියන්ශන්, ආථක්ෂාදට අරාළද දැඩ කළ අය සහ දැඩ කථන අය 

කියන සියලුශරනාශේ, - ජීවිතදලට ඉතා ආසන්න ශරයක්. ඒ 

ආථක්ෂාද ශදනුශදන් අපි අශප් ජීවිත කැප කළා. ඒ ආථක්ෂාද 

ශදනුශදන් අපි ශබොශහෝ කැපකිරීම් කළා. ඒ නිසා අපට ශබොශහෝ 

ශේදල් අහිමි වුණා. අප ආථක්ෂාද සමඟ ගනුශරනු  කළ කාලශආ 

තිබුණු ත  දය නිසා සාමානය මිනිසුන්ට ජීවිතශආ ලැශබන 

ශේදල් අපට අහිමි වුණා. නමු  අපි ඒ ගැන කනගාටු දන්ශන් 

නැහැ. අපට අරට  සතුටක් තිශබනදා, අපි අශප් ථටට ණය 

නැහැයි කියා. ආථක්ෂාදට අරාළද දැඩ කථන අයට ඒ සතුට, ඒ 

වින්රනය ලබන්න වාව දන්. ඔවුන් ඔවුන්ශේ මේදරුන්ට -බීවා 

කිරිදලට- ණය නැතිද ජීවිතය ගත කථ තිශබනදා.  
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ථශට් ආථක්ෂක හමුරාදල දගකීම ප්රධාන ද ශයන්ම 

ආඩුක්රම දයදස්ථාද ආථක්ෂා කිරීමයි. ආථක්ෂක හමුරාද තුළ 

තම රැකියාද ආථම්භ කථවා රදශස  ඉඳලා කුමන තානාන්තථශආ, 

කුමන නිලශආ සිටිය  ථශට් දයදස්ථාද ආථක්ෂා කිරීමට ඔවුන් 

බැඳී සිටිනදා. ඒ හථහා ඔවුන්ට ථශට්  ස්මදරීභාදය, ශභෞමික 

අඩුඩතාද ආථක්ෂා  කිරීමට දිවිහිමිශයන් කැප ශදලා දැඩ 

කථන්නට සිේධ ශදනදා. ඊට අමතථද,    ජනතාදශේ ජීවිත, ජන 

ජීවිතයට අරාළ සියලුම අා යන් ආථක්ෂා කිරීශම් දගකීම ඔවුන්ට 

පැදරී තිශබනදා; ථජශආ ශේපළ ආථක්ෂා කිරීශම් දගකීම  පැදරී 

තිශබනදා. අදසානශආදී, ථශට් නීතිය හා සාමය ආථක්ෂා කිරීමට 

ඊට අරාළ ශදන  අා   හිටිය , නීති ක්ශෂ ත්රය, ශපොලීසිය ඒ 

සියලුම අා  අසාර්ථක ශදන අදසථ්ාදල ශහෝ ඔවුන්ශේ සීමාශදන් 

පිටතට යන අදස්ථාදල ථශට් නීතිය හා සාමය ආථක්ෂා කිරීම 

ආථක්ෂක හමුරාදලට පැදශථනදා. ථශට් ආථක්ෂාද ගැන කථා 

කථනශකොට ශම් දට ථාමුද ඇතුළත සිට කථා කථන්නට අපට 

සිේධ ශදනදා.  

අවුරුරක තිස්ශරකක ුතේධයක් ශම් ථශට් තිබුණා. ඒ කාලශආදී 

ශම් ථශට් ආථක්ෂාදක් තිබුණාය කියා අප වි ්දාස කථන්ශන් 

නැහැ. එය ථට ඇතුශළන් ආ තර්ජනයක්. වි ාල ශලස ථශට් 

ආර්ිකකයට, ඉදිරි ගමනට, ජන ජීවිතයට ශම් හැම ශරයටම ශම් 

ුතේධය බලපමදා. ඒ ුතේධය ජය ගන්න අශප් ආථක්ෂක හමුරා, 

ශපොලීසිය, සිවිල් ආථක්ෂක භටයින් ශම් සියලුමශරනා වි ාල කැප 

කිරීමක් කළා. ඒ කැප කිරීම අපි කදරාද  අමතක කළ ුතතුය කියා 

මා හිතන්ශන් නැහැ. සාමානයශයන් ශම් ථශට් රමශේරය තමයි,  ඒ 

කටුතතු අදසන් වුණාට පස්ශස , දැඩක් ග තාට පසුද, අථ ශහොේර 

ථස කථන කථපිාචා ශකොළයට ශරන සාග්රහය දාශේ ඒ අය ඉද  

කිරීම. එය අශප් ථශට් සාමානය ලක්ෂණයක් ශදලා තිශබනදා. ඒක 

අශප් ථශට් රකර්දල කමක්.  

ඒ ුතේධය ශදනුශදන් කැප කළ හමුරාදල ශේ  ශප්ර මීන් සියයට 

99.5ක් සිටියා. ඒ ශේ ශප්ර මීන් අදාකදම ඔවුන්ශේ ජීවිතය පථරකදට 

තියලා මිල මුරල් පස්ශස  රකදන්ශන් නැතිද ථට ශදනුශදන් දැඩ 

කළා. නමු , අථ ඉතිරි සියයට 5 ඇතුළත හිටියා, ථශට් හැම තැනම 

ඉන්නදා දාශේම බඩශගෝස්තථදාදීන්. ථට ගැන හිතලා ශනොශදයි, 

තමා ගැන හිතලා හමුරාදට  ඇතුව  ශදලා හිටිශආ. එදැනි අය 

තමයි ශම් රදස්දල එක එක කල්ලි පස්ශස  රකදන්ශන්. එක එක 

ශේ පාලන කල්ලි පස්ශස  උස්සාශගන, උඩ පැනශගන 

ථණවිරුශදෝ කියලා රකදන්ශන් අථ ඉතිරි සියයට 5ක් විතථ හිටවා 

බඩශගෝස්තථදාදීන් ටික ශරනායි. ඒක නිසා ඔවුන් හුනනා ගැනීම 

ඉතා පහසුයි.  

අපි ුතේධය ජයගන්න ථණවිරුදන් 30,000කශේ ජීවිත පූජා 

කළා. මම හිතන හැටියට, ඒ ථණවිරුදන් 30,000න්  ථණවිරුදන් 

28,000ක් පමණ ුතර හමුරාශේ අය. මා අණ රකන්න ුතර හමුරාද  

අවුරුරක ශරකයි මාස 9ක ුතේධයක් -අදසාන දසථ තුනහමාථ 

ඇතුළත- මම ශමශහුතදා. ඒ ුතේධශආදී ථණවිරුදන් 5,200ක් ජීවිත 

පූජා කළා; 3,000ක් සරාකාලික ආබාධිත වුණා; තද  20,000ක් 

පමණ ුතේධශආදී තුදාල ලැබුදා. ශදන කවුරු පම්ශපෝරි ගැහුද , 

ශේ පාලනඥයන් ශකොළඹ ඉඳලා හුශර් රැම්මාට ශම් 

ථණවිරුදන්ශේ කැප කිරීම ශනොශදන්න, ඔවුන්ශේ හැකියාද 

ශනොශදන්න ශම් ුතේධය කදරාද  ජයගන්න බැහැ. ලක්ෂ 

තුනහමාථක් පමණ ථණවිරුශදෝ ුතේධයට රායක වුණා. එයින් 

ලක්ෂ 2ක් පමණ ථණවිරුශදෝ මශේ යටශ  හිටියා. ඔවුන්ට 

නායක දය ලබා දීමට හැකිවීම ගැන මම ඉතාම නිහතමානීද 

ආඩම්බථ ශදනදා. ශමොවුන්ශේ ඥාතීන්, රරුදන්, ශරමේපියන් 

ශමොවුන් ශමම කාර්යශආ ශයොරදලා, ඔවුන්ට  ක්තියක් ශදලා 

ඔවුන්ශේ පසුපසින් ඉඳලා ඒ රකන්න සහශයෝගය අපි කදරාද  

අදතක්ශස රු ශනොකළ ුතතුයි. අපි ඒ සහශයෝගයට ගරු කළ ුතතුයි.  

ථටක් වුණාම ථටකට ආථක්ෂක උපරමික සැලැස්මක් 

තිශබන්න ඕනම. අපි ුතර හමුරාද  එක්ක ඉතා රකථ ගිහිල්ලා 

තිශබනදා. මම හිතන විධියට රැන් ුතර හමුරාදට අවුරුරක 68ක් 

පමණ ශදනදා. එච්චථ පැථණි ුතර හමුරාදක් තිශබන්ශන්. අශප් 

්රිවිධ හමුරාදම ඒ දාශේ පැථණියි. ථශට් ආථක්ෂාද ශදනුශදන් අපි 

සටන් කළා. ථශට් ඉතාම රකෂ්කථ අදස්ථාදල හමුරාදන් ඉදිරියට 

ඇවිල්ලා ථට ශේථා ග තා. නමු  අර දන තුරු  අශප් ථටට 

ජාතික ආථක්ෂක උපරමික  සැලැස්මක් නැහැ. අපට ජාතික 

ආථක්ෂක උපරමික සැලැස්මක් නැති නිසා අපි ඒ ඒ අදස්ථාදලට 

ශපොරක සටන් රම වාහුණු ශදලා තිශබනදා. ඒදා ශයොරා ශගන ඒ 

දාතාදථණයන් තුළ අපි යම් යම් ශේදල් ජයග්රහණය කළා.  මම 

සැලසුම් කළ ුතේධය  මම දිනන්න සැලසුම් කළා. ඊට කලින් 

ුතේධශආ එක එක ශමශහුතම් තමයි කශළ . යාපනය අල්ලා ගන්න, 

නැ ශඟනහිථ කඳවුථක් අල්ලා ගන්න, එශහම නැ නම් වානරින් 

අල්ලා ගන්න සීමිත ශමශහුතම් සැලසුම් කළා. නමු  මම  ුතේධය 

සම්පූර්ණශයන් සැලසුම් කළ නිසා ඒ ුතේධය ජයග්රහණය කළා. 

නමු  අපට තදම  ජාතික උපරමික ආථක්ෂක සැලැස්මක් 

නැහැ. අපි ඒදා ශගොඩනඟා ගන්න ඕනම. ඒදා දර්ධනය කථන්න 

ඕනම. ඒදා ඇතුළත ඉඳශගන අශප් හමුරා වාරුරක වාහුණු කිරීම අපි 

ඉදිරියට  කථන්න ඕනම. ශම්දා ශගොඩනැඟීශම්දී අපි කලාපශආ 

ආථක්ෂාද ගැන හිතන්න ඕනම. ථටට ඇතුශළන් එන්න වාව දන් 

තර්ජන තිශබනදා; පිටින් එන්න වාව දන් තර්ජන තිශබනදා. ුතර 

හමුරාද සැලසුම් කථන ශකොට එකම අා යක්ද  අතහරින්ශන් 

නැතිද  සියලුම අා යන් ගැන වි ාල ශලස අධයයනය කථලා ඒදා 

සකසා ගන්න ඕනම. ඒදා සැකසීම සඳහා වි ාල පළවාරුේරක් 

තිශබන, ගැඹුරු රැනුමක් තිශබන, ගැඹුරු අ රැකීම් තිශබන අය 

ශයොරා ගන්න ඕනම. එශහම නැතිද සම්ප්රරායානුූලලද ශනොශයක් 

ශනොශයක් හිතද  අය රමලා ඒදා කථන්න ගිශයො  සාර්ථක 

දන්ශන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අශප් ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ දැය 

ශීර්ෂ  ගැන කථා කථන්න ඕනම. 2009දී මම අණ රකන්න හමුරාශදන් 

ඉද  වුණා. 2010න් පස්ශස  ආථක්ෂක දැය ශීර්ෂය ශරගුණයක් 

ශදලා තිශබනදා. ුතර හමුරාශේ දැය ශීර්ෂය  ශරගුණයක් ශදලා 

තිශබනදා. මම අණ රකන්න හමුරාද භාථ ගන්නශකොට  දැය ශීර්ෂය 

තිබුශඩු රුපියල් බිලියන 80යි. මම හමුරාශේ බලය ශරගුණයක් 

කළා. ඊට පස්ශස  තිබුශඩු  රුපියල් බිලියන 80මයි. අර ඒ දාශේ 

ශරගුණයක් තිශබනදා. ුතර හමුරාදට රුපියල් බිලියන 160ක් පමණ 

තිශබනදා. මම හිතන විධියට ඒශකන් වි ාල ශකොටසක් ශසබව න් 

නඩ තු කථන්න යනදා. ඒ අයශේ කමම, බීම දැටුප් ආදියට 

යනදා. තද ශකොටසක් ණය ශගදන්න යනදා. ුතේධය තිශබන 

කාලශආ වි ාල ද ශයන් ණයට බක් ග තා. ඒ කාලශආ මුරල් 

වියරම් කශළ  නැහැ. ඒ කාලශආ කශළ  සල්ලි ශහොථකම් කථන 

එකයි. ඒ ණය  ශගදන්න සිේධ ශදලා තිශබනදා. ඒ නිසා හමුරාද 

ශදනුශදන් වි ාල මුරලක් ශදන් කථ තිශබනදා. හැබැයි, එතැනදී 

තද  ප්ර ්නයක් තිශබනදා. ශමදැනි ගමනක් ගිහිල්ලා; ුතේධය 

අදසන් ශදලා අවුරුරක 8කට පස්ශස , වි ාල මුරලක්- 
    

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශදලාද අදසන්ශදලා තිශබනදා, ගරු ඇමතිතුමා. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

එදැනි මුරලක් - 

263 264 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  ගරු  සථ  ශෆොන්ශස කා  මහතා] 
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ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

නැඟී ටින න ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තද ශකොපමණ ශදලාදක් ශරනදාර? 

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ුතේධය අදසන් කළ හමුරාපතිතුමා නිසා 

අපි තද විනාඩි රහයක කාලයක්ද  ලබා ශරමු. 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. 

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඒක මදි වුශණො  තද  විනාඩි රහයක් ශරන්න.  

ුතර හමුරාශේ ප්රමිතිය දැඩි වුණාර කියන එක ගැන මට 

ප්ර ්නයක් තිශබනදා. දැය දැඩි ශදලා තිශබනදා. වි ාල මුරලක් 

වියරම් ශදනදා. මම අණ දීවා හමුරාදට දඩා හමුරාශේ බලය රැන් 

ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා තිශබනදා, සායාදලින්. ප්රමිතිය දැඩි 

වුණාර කියන එක ගැන මට ප්ර ්නයක් තිශබනදා. ප්රමිතිය ථඳදා 

ගැනීම සඳහා අපි ලබවා අ රැකීම් ඒ ආකාථශයන්ම තිශබනදා. ඒ 

අ  රැකීම් ලබවා අය, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  ුතර පිටිශආ හිටවා අය 

රැන් විශ්රාම යනදා. තද අවුරුරක 10ක් යනශකොට ඒ ඔක්ශකෝම අය 

විශ්රාම යනදා. ප්රමිතිය දිුතණු කථ ගැනීම සඳහා අ  රැකීම්දලින් 

ලබවා ශේදල් එදැනි පරිසථයක් ශගොඩ නඟා ශහෝ රැක ගැනීම කළ 

ුතතුයි. ඒ නිසා තමයි අශප් ුතර හමුරාදට ශගෞථදයක් ලැබුශඩු. ඒක 

කථනදාර කියන එක අපි ඉදිරිශආදී තහවුරු කථ ගත ුතතුයි. ඒ 

සඳහා අද ය පියදථ ගත ුතතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ දාශේම හමුරාද ප්රති සාවිධානය විය 

ුතතුයි. හමුරාද ප්රති සාවිධානය වීම ඉතා අද යයි. ශරදන ශලෝක 

ුතේධය කාලශආදී පාවිච්චි කළ අවි ආුතධ තදම  අශප් ළඟ 

තිශබනදා. අශප් ළඟ තිශබන ුතර ටැාකි ශරදන ශලෝක ුතේධය 

කාලශආ පාවිච්චි කළ ුතර ටැාකි. හුඟක් ථටදල් රැන් ඒදා පාවිච්චි 

කථන්ශන් නැහැ. මම ුතේධය කථේදී එයින් 80ක් තිබුණා. 50ක් 

ුතේධය කාලශආදී ඉදථ වුණා. මම රන්නා තථමට ඉතුරු 30 තමයි 

තදම  තිශබන්ශන්. ථටක් හැටියට අපට ආඩම්බථ ශදන්න 

වාව දන් විධිශආ ශහොඳ ආථක්ෂක හමුරාදක් පද දාශගන යන්න 

නම්, නවීන අවි ආුතධ ගැනීම සඳහා අපි ඒ කැප කිරීම්, දැය කිරීම් 

කථන්න ඕනම. එශහම නැති වුශණො  ථශට් ආථක්ෂාද ගැන අපට 

හමුරාදලින් සහතිකයක් ලැශබන එකක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ දාශේම නවීන සටන් රම තිබිය ුතතුයි. 

පසු ගිය ුතේධශආදී අපි සටන් රම ශදනස් කළා. ඒදා කශළ , 

ශපොශතන් ඉශගන ග ත ශේදල්දලින් ශහෝ වාහුණු 

මධයස්ථානදලින් ඉශගන ග ත ශේදල්දලින් පමණක් ශනශදයි. 

අශප් අ  රැකීම් ඒදාට ශයශරේදා. ශලෝකය පිළිග  සටන් රම, 

ප්රතිප ති - principles - අපි ශදනස් කළා. හැම තැනම 

උගන්දන්ශන්, ුතර ප්රතිප තිදල තිශබන්ශන්, රකර්දල තැනට පහථ 

ශරන්න කියලායි. අපි පහථ රකන්ශන් සතුථා බලගතුම තැනටයි. ඒ 

ආකාථයට අපි වි ාල ශලස ශදනස්කම් කළා, අශප් අ රැකීම් 

අනුද. ඒ නිසා අශප් අ  රැකීම් අනුද අපි අශප් සටන් රම ශදනස ්

කථ ගන්න ඕනම. හැබැයි ඒ ුතේධය දිනුශේ, සටන් රම ශදනස් 

කශළ , කවුරු හරි ශකශනක් ඇශමරිකාදට ගිහිල්ලා, අවුරුරක 

ශරකක් ටින්කරින් දැඩ කථලා, අවුරුරක 14ක් computer operator 

ශකශනක් හැටියට දැඩ කථලා ලබා ග ත අ  රැකීම්දලින් 

ශනොශදයි. එශහම කථන්න වාව දන් වුණා නම් අපට හරි 

ශලශහසියි. හමුරාශේ ශජයෂ්න නිලධාරින් ටිකක් ඇශමරිකාදට 

යදනදා; ටින්කරින් දැඩ කථන්න ගථාජයකට රමනදා; තද අවුරුරක 

පහක් විතථ computer operator ශකශනක් හැටියට රමනදා; ඊට 

පස්ශස  ශගන්දලා සටන් රම ශදනස් කළා කියලා ශපොතක් 

ලියනදා. නමු  ඒක ශනොශදයි යථාර්ථය. අපි සටන් රම ශදනස් 

කථ ගන්න ඕනම, අශප් පළවාරුේර අනුද. ඒක හැශමෝටම කථන්න 

බැහැ. රක්ෂයින් හථහා තමයි ඒක කථන්න ඕනම. මම රකින විධියට 

ුතේධය ඉදථ වුණාට පස්ශස  හමුරාශේ තදම වි ාල ශේදල් ශදලා 

නැහැ. මම 2016 කාර්ය සාධන දාර්තාද අථශගන බැලුදා. අලු  

ශරයකට තිශබන්ශන්, ප්රි  ආථක්ෂාදට කාන්තාදන් වාහුණු කථවා 

එක විතථයි.  

මා හිතන විධියට යම් කිසි හමුරාපති ශකශනකුශේ බිරිඳශේ 

ආථක්ෂාදට කාන්තාදන් කිහිප ශරශනක් වාහුණු කථලා තිශබනදා. 

අලු  ශරයක් හැටියට ඒ දාර්තාශේ තිබුශඩු ඒක විතථයි. නමු , 

ඉදිරිශආදී අපට තද  අලු  ශේදල් කථන්න සිේධ දනදා. අශප් 

හමුරාදට ශබොශහෝ රකථ යන්න වාව දන්. නමු , ශලෝකශආ දිුතණු 

හමුරාදලට දඩා අපි තදම පිටුපසින් ඉන්ශන්. එම නිසා ශම් ශේදල් 

අපි කථ ගන්න ඕනම.  

හමුරා සාමාජිකයින්ශේ සුභසාධනයට ජාතියක් හැටියට අපි 

අනිදාර්යශයන් ප්රමු දය ශරන්න ඕනම. ඒකට වි ාල කැප 

කිරීමක් කථන්න  සිරක දනදා. පසු ගිය කාලශආ අපි රැක්කා, "අපි 

ශදනුශදන් අපි" කියලා අථමුරලක් පිහිටුදවා ආකාථය. අන්තිමට 

ඒක "අපි ශදනුශදන් අපි" ශනොශදයි, "මම ශදනුශදන් නුඹලා" 

වුණා. ඒක තමයි අන්තිමට ඒ අථමුරලට සිේධ වුශඩු. ශම් 

අථමුරලට රුපියල් මිලියන 4,500ක් එකතු වුණාය කියලා හිටවා 

ආථක්ෂක ශල්කම් ප්රදෘ ති පත්රදලට කියා තිබුණා. නමු , 

අන්තිමට හැරකශේ රුපියල් මිලියනයක් පමණ දටිනා ශගදල් 

250ක් පමණයි. ඉතුරු මුරල්දලට ශමොකර වුශඩු? ඒදා විගණනය 

කළාර? හමුරා සාමාජිකයින්ශේ සුභසාධනයට ඒ මුරල් ශදන් කශළ  

නැහැ.  

හමුරා  සාමාජිකයින්ශේ දැටුප් හා දීමනා දැඩි කිරීම 

අතයද යයි. ඔවුන්ශේ ජීවිතය ශදනස්. ඔවුන්ට ජීවිත ශරකක් 

තිශබනදා. හමුරාශේ ජීවිතය ශදනම තිශබනදා. ඒ දාශේම ඔවුන්ට 

සාමානය ශපෞේගලික ජීවිතයකු  තිශබනදා. ඔවුන්ට රරුදන් 

එක්ක කාලය ගත කථන්න බැහැ. ඔවුන්ට පවුශල් දැඩදලට 

ශදලාද නැහැ. පැය 24ම ථාජකාරි කථන්න සිරකදනදා. ශම් හමුරා 

සාමාජිකයින්ට සමහථ ශදලාදට මාස තුන හතථකට දතාදක්ද  

ශගරථ යන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒක නිසා දැටුප් හා දීමනා දීලා 

ඔවුන්ශේ සුභසාධනය ශගොඩ නැඟීම අතයද යයි. සාමානය ථජශආ 

ශස දකශයකු විධියට ඔවුන්ද සලකන්න බැහැ. එම නිසා අපි 

අනිදාර්යශයන් හමුරා සාමාජිකයින්ට ප්රමු දය දීලා සැලකිය 

ුතතුයි.  

හමුරා සාමාජිකයින් විශ්රාම යනශකොට ශබොශහෝ ශදලාදට 

ඔවුන්ට ස්ිකථ නිදසක් නැහැ. ශලෝකශආ හැම හමුරාදකම දාශේ 

හමුරා සාමාජිකයින් ශදනුශදන් නිදාස සාකීර්ණ ශගොඩ නැඟීශම් 

සාකල්පයක් තිශබනදා. නමු , අශප් ථශට් තදම එදැන්නක් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ආථම්භ ශදලා නැහැ. අපි පැල්ප දල සිටින අය ශදනුශදන් යමක් 

කථනදා දාශේම ශම් හමුරා සාමාජිකයින්ට  දර්ග අඩි 500කද  

නිදසක අයිතිකරුශදකු ශදන්න වාව දන් රමශේරයක් හරන්න 

ඕනම. ශම්දා ශනොකථ හමුරා සාමාජිකයින් ට නීති-රීති රමා පමණක්; 

අණ දීලා පමණක්; ඔවුන්ශගන් දැඩ අථශගන පමණක් අපට 

 ක්තිම  හමුරාදක් තිශබනදාය කියලා සතුටු දන්න බැහැ.  

අර හමුරා සාමාජිකයින්ශේ රරුදන්ට ශහොඳ පාසලක් 

ලැශබන්ශන්  නැහැ. අපි ආථක්ෂක පාසලක් ශකොළඹ හැරකදා. ඒක 

හැරකශේ මා හමුරාපති ද ශයන් කටුතතු කළ කාලශආ. හැබැයි, 

ඒශක් නම ගහග ශ  ශගෝනාභය ථාජපක්ෂයි. මා හමුරාපති 

ද ශයන් කටුතතු කළ කාලශආ,  ුතේධය යන අතශර් ශගොඩනැඟිලි 

ඉදිකිරීශම් බල ඇණි ශරකක් හැරකදා. ඉන් එක් බල ඇණියක් ශයොරා 

ශගන ආථක්ෂක පාසල හැරකදා. අනික් බල ඇණිය ශයොරා ශගන 

හමුරා ශථෝහල හැරකදා. හැබැයි, ඒදාශආ නම ගහග ශ  අථ හැම 

තැනම අනුන් කථවා දැඩදලට නම ගහගන්නා වාේගලයින්. නමු , 

ශම් ආථක්ෂක පාසල් සාස්කෘතිය; ශම් සාකල්පය ථට වාථා යා 

ුතතුයි. රැනට අශප් ගරු අධයාපන ඇමතිතුමාශේ මූලික දශයන් 

කුරුණමගල ශමදැන්නක් ආථම්භ කථලා තිශබනදා. හමුරාදල 

ශගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීශම් ශථජිශම්න්තු දැඩි කථලා හරි ශම් ශේදල් 

ශගොඩ නඟා ගන්න ඕනම. එතශකොට අපට අක් මුරලකින් එම 

කටුතතු කථන්න වාව දන්. ශබොශහෝ ශදලාදට හමුරා සාමාජිකයින් 

අප ළඟට ඇවිල්ලා ඉල්ලීම් කථනදා, රරුදන් පාසල්දලට රමා 

ශරන්න කියලා. නමු , චරශල්නදලින් පිට අපට ශමොකු  

කථන්න බැහැ. එදැනි අදස්ථාදල අපට ඉතා වි ාල කනගාටුදක් 

ඇතිදනදා.  

හමුරා සාමාජිකයින්ශේ විශ්රාම ගැනීශමන් පසු ජීවිතය  අපි 

 ක්තිම  කථන්න ඕනම. ඔවුන් විශ්රාම ගියාට පස්ශස  දැටුප, 

ඔවුන්ට ලබා දිය ුතතු දීමනා, ඔවුන්ට ලැබිය ුතතු මදරය උපකාථ 

ආදී සියල්ලම අනිදාර්යශයන් ඔවුන්ට ලැබිය ුතතුයි. කුඩම්මාශේ 

සැලකිල්ල ශනොදී, ඔවුන්ට, ඔවුන්ශේ බිරින්රමදරුන්ට ශම් ශේදල් 

 ක්තිම ද ලබාගැනීශම් රමශේර අප ඇති කළ ුතතුයි. 

අශප් හමුරාදල කීර්ති නාමය ශලෝකයා හමුශේ අපි රැකගන්න 

ඕනම. ඒක ඉතා දැරග  කරුණක්. අපි රකිනදා ශම් රදසද්ල එක 

එක ශචෝරනා තිශබන බද. ශම් ශචෝරනාදලට අපි උ තථ රකන්ශන් 

නැහැ. "අප දැථදි කශළ  නැහැ" කියලා අපි නිකම් ශමෝඩ 

චඩුඩිශයෝ දාශේ කම ගැහුදාට, එශහම කථන එක නිදට බියගුව  

දැඩක්. මම  ඒ දැථදි නිදැථදි කථන්න උ සාහ කළා. මම ඒක 

කථන්න උ සාහ කථන ශකොට මාද ඇරලා එළියට රැම්මා. 

අතීතශආ හිටවා හමුරාපතිදරු දැරැදි කළ අයට රඬුදම් කළා.  

හමුරාද දැරැදි කශළ  නැහැ කියලා යම්කිසි හමුරාපති ශකශනක් 

කියනදා නම්, මම හිතන්ශන් නැහැ ඔහු ඒ වාටුශේ ඉන්න සුරකසුයි 

කියලා. දැරැදි කළ අය හාගනදා නම්, දැථදි කථවා අය ආථක්ෂා 

කථන්න යනදා නම් ඒක හමුරාදට කථන ශස දයක් ශනොශදයි. 

හමුරාදට දැරැදි පූර්දාරර්  දීලා, අහිතකථ පැ තකට හමුරාශේ 

විනය කඩ ශදන්න ශයොමුකිරීම  පමණයි එතැනදි සිේධ 

ශදන්ශන්.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි තුනක් තිශබනදා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාට තද විනාඩි පහක් ලබාශරන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු සභාපතිතුමනි, තදම මශේ කථාශේ භාගයක්ද  ඉදථ 

නැහැ. කථාශේ ශහොඳ හරියට - ථහ කමල්ලට- මම තදම ආශේ 

නැහැ.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමා රැන්ද  ඒකට එන්න.  
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

හමුරාශේ විනය පද දාශගන යමම ඉතා අද යයි. රැන් අපට 

පිට ථට යන්න බැහැ. අපට වීසා ශරන්ශන් නැහැ. ඇශමරිකාදට 

යන්න අපට වීසා ශරන්ශන් නැහැ. නමු  ඇශමරිකාශේ ඉන්න තරු 

හතශර් ජනථාල්ලාට අශප් ආථක්ෂක සාදාරදල ප්රධාන අමු තා 

හැටියට අපි ශම් ථටට ආථාධනා කථනදා. එතශකොට, අපි එතැනර 

ඉන්ශන්? එශහම නම් අපි  අපට  විරුේධද  තිශබන ශචෝරන ගැන 

ක්රියා කථලා, ථටක් හැටියට උ තථ දීලා, මුහුණ දීලා, ඒ ගනුශරනු 

ශේථා ගන්න ඕනම. එශහම ශනොකථ අපට අශප් හමුරාදල 

ශගෞථදය ථකින්න බැහැ.  

අපි ුතේධශයන් ඉශගන ග  ශේදල් ඉදිරියට ශගන යමමට 

අද ය පියදථ ග ශ  නැහැ කියලායි මම හිතන්ශන්. දැරැදි 

මිනිසුන් එහි ශගෞථදය ගන්න ඉදිරියට ගිය නිසා ුතේධශයන් 

ඉශගන ග  ශේදල් ඉදිරියට ශගන යන්න අපට බැරි වුණා. දැරැදි 

මිනිසුන් ශපො  ලිේදා. "ශදෝටාස් ශගෝර, ශගෝටාස් ශදෝර''  කියලා 

ශමොකක්ර පිස්සු ශපොතක් තිශබනදා. ඒ ශපොශතන් තමයි ශම් ථශට් 

ුතේධය ගැන කියන්න උ සාහ කශළ . නමු  ුතේධයක් ඉදථ 

වුණාම අනික් ථටදල කැප්ටන්ලා, ශකෝප්රල්ලා, සාජන්ලා, 

ශම්ජර්ලා කියන   ඕනමම ශකශනක් ශපො  ලියනදා.  ඒ ශපො  

හථහා ඇ ත ත  දය එළියට යනදා. අශප් ථශට් ඒ ඔක්ශකොම 

නැදැ තුදා. ඒදා නද දලා ස්මාථක ගහග තා. Elephant 

Passදල ුතර ස්මාථක තිශබනදා. ඒ ස්මාථක අනුද ුතේධය 

ශමශහයදලා තිශබන්ශන් මහින්ර ථාජපක්ෂ සහ  ශගෝනාභය 

ථාජපක්ෂ; හමුරාපතිදරු ඉඳලා නැහැ. ඒ ශගොල්ශලෝ තමයි 

ශස නාාකාධිපතිදරුන්ට අණ දීලා තිශබන්ශන්. මහින්ර ථාජපක්ෂ 

ශකොශහන් සටන් රම ඉශගන ග තාර රන්ශන් නැහැ. අතීතශආ 

නම් එතුමා හම්බන්ශතොට පැ ශ  ශථේර උස්සාශගන සටන් කළ 

බද අපි රන්නදා. නමු  ශකොශහොමර ඒදායින් හමුරාදලට අණ 

ශරන්ශන්? හමුරා ස්මාථක හරනදා නම්, ශපො  ලියනදා නම්, 

හමුරාශේ ශගෞථදය රැශකන්න, ඒදා ගැන රන්න කට්ටිය, හරි ශේ 

ලියාගන්න වාව දන් අය  ඒදා ලියන්න ඕනම. ඒදා කළ ුත ශ  

ශේ පාලන චරිත හරන්න ශනොශදයි. ඒ නිසා අපි ුතේධශයන් 

ඉශගන ග ත ශේදල් ඉදිරියට ශගන ගිශආ නැහැ. අපි 

ඉදිරිශආදීද  අක් ගණශන් ඒදා කථන්න ශපළ ගැශසන්න ඕනම. 

අශප් හමුරාදල ප්රධානීන්, අශප් ආථක්ෂක ඇමතිතුමා ශමදැනි 

ශේදල් නිදැථදි කිරීමට කටුතතු කළ ුතතුයි. කඳවුරුදල පාථදලට, 

කඳවුරුදල තිශබන ශනොශයක් ශනොශයක් නාම වාදරුදලට ඒ 

ශේ පාලනඥයන්ශේ නම් ගහශගන තිශබනදා.  

ශම්දා ශලෝකශආ අශනක් ථටදල කථන්ශන් නැහැ. ශම්දා 

ශදනස් කථන්න ඕනම. ශේ පාලනඥයන්ශේ නම් එක එක 

කඳවුරුදල ගහලා තිශබනදා; gym එශක් ගහලා තිශබනදා; තද  

තැනක ඵලකයක ගහලා තිශබනදා. ඒදා නද දන්න ඕනම. 

ශලෝකශආ අශනක් ථටදල ඒදා කථන්ශන් නැහැ. පසු ගිය 

දකදානුශේ තනිකථම දැරැදි ආකල්පයකින් තමයි අශප් හමුරාශේ 

දැඩදලට ඇඟිලි ගැහුශේ.  

267 268 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  ගරු  සථ  ශෆොන්ශස කා  මහතා] 
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රැන් ුතේධයක් නැහැ කියලා හමුරාද අත හරින්න බැහැ, හමුරාද 
රකර්දල ශදන්න අරින්න ශහොඳ නැහැ. රැන් ුතේධයක් නැහැ, ඒ නිසා 
අපි Supercross කශළො  ඇති, එශහම නැ නම් reality shows 
කශළො  ඇති, එශහම  නැ නම් රූප සුන්රරී තථග 
පැදැ තුශදො  ඇති කියලා ඒදා කථන්න හරනදා. ඒක 
හරියන්ශන් නැහැ. ුතේධයක් තිබුණ  නැත  ශලෝකශආ ඕනමම 
හමුරාදක් සියයට 100ක්ම උසස ්ත  දශයන් තිශබන්නට ඕනම. 
අද ය වාහුණුවීම්, අද ය අවි ආුතධ, අද ය කාලය ශයොරදනදා 
දාශේම, ථජශආ කැපවීම  අද යයි. ුතේධයක් නැහැ කියලා 
හමුරාද අඩ පණ කථන්න බැහැ. පසු ගිය කාලශආ අපි කථවා දථර 
ඒකයි. 

අපි ුතේධය ඉශගන ග ශ  ප්රභාකථන්ශගන්. ප්රභාකථන් 
 ක්තිම  ශදන්න ශදන්න තමයි අපි  ක්තිම  වුශඩු. ප්රභාකථන් 
ශනොසිටියා නම් ශම් ථශට් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ශකශනක් ඇති 
ශදන්ශන්  නැහැ. ප්රභාකථන් ුතේධය පටන් ගන්නශකොට ුතර 
හමුරාශේ සිටිශආ 10,000යි. ප්රභාකථන් නැඟිටින්න නැඟිටින්න අපි 
 ක්තිම  වුණා.  ඒ ශදලාශේ අපි   ක්තිම ද සිටියා නම්, 
ප්රභාකථන්ශේ සටන අවුරුරක ශරකකින් අදසන් ශදනදා. ඒ නිසා 
ඉදිරිශආදී ථට තුළ ශම් දාශේ විනා  ඇති ශනොශදන්න නම් 
ශම්දායින් පාඩම් ඉශගන ගන්න ඕනම. හමුරාදල රක්ෂයන්ට තැන 
ශරන්න ඕනම. හමුරාද ශේ පාලනීකථණය ශනොකළ ුතතුයි. මම 
රැක්ක විධියට හමුරාද ශේ පාලනය කිරීශම් අලුශගෝසුදා තමයි පසු 
ගිය කාලශආ හිටවා ආථක්ෂක ශල්කම්. ඔහු හමුරාශේ සිටියදී  ඒක 
කළා. සිාහ ශථජිශම්න්තුශේ ශේ පාලනය කථන්න ගිහිල්ලා එම 
ශථජිශම්න්තුශේ ශසබව  දට කථශගන ගැහුදා. පැනලා ගිහිල්ලා 
මාසයක් හැාගිලා සිටියා. ඊට පසශ්ස  ශදන  ශථජිශම්න්තුදකට 
ගියා. ආථක්ෂක ශල්කම් හැටියට  ඒක කළා. හමුරාපතිට ශකොශළ  
දහලා ඊට යටින් සිටින කනිෂ්න නිලධාරින් අල්ලාශගන 
ශේ පාලනය කථන්න ගියා. අපි ඒ බාධක මධයශආ තමයි ුතේධය 
කශළ . එදැනි ශේ කිරීම හමුරාදට අහිතකථයි. ඒදා කථවා නිසා 
තමයි අදසානශආදී විප තිරායක ත  දයක් ඇති වුශඩු. හමුරාද 
ශරකට ශබරකණා; ජනාධිපතිට ශගරථ යන්න වුණා. හමුරාද  එක්ක 
ශේ පාලනය කථන්න ගිහිල්ලා තමයි ශම් අදසාන ප්රතිඵල 
සියල්ලම ආශේ. ඉදිරියට ශම්දා සිේධ ශනොවිය ුතතුයි. 

ථාජය ආථක්ෂාදට ප්රමු දය දිය ුතතුයි. ශම්ක ඉතා සාශේදී 
විෂයයක්. ථාජයය ආථක්ෂා කිරීශම්දී අපට නිරාශගන ඉන්න බැහැ. 
සියලු ශේ අදතක්ශස රු කථන්න බැහැ. ප්රජාතන්ත්රදාරයයි, ථාජය 
ආථක්ෂාදයි කලදම් කථගන්න බැහැ. ශම් කාලශආ විශ්රාමික 
නිලධාරින් ශේ පාලනය කථනදා අපි රකිනදා. එශස  කථන අතශර් 
හමුරාද  එක්ක සම්බන්ධකම් තියාශගන ඉන්නදා. ඔවුන් හමුරා 
කඳවුරුදලට ඇතුව  දන එකද  අපි තදම නද දලා නැහැ. ඒක 
යහපාලනයක් ශනොශදයි. යහපාලනය කියන්ශන් ථාජය ආථක්ෂාද 
රකර්දල කථන එක ශනොශදයි. ථජශආ ආථක්ෂාද රකර්දල වුශණො  
සතුථා රෂ්ට කථනකල් අපි රන්ශන් නැහැ. රෂ්ට කළාට පස්ශස  ශදර 
මහ තයා පස්ශස  රකදලා දැඩක් ශදන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා අපි ථාජය ආථක්ෂාද අනිදාර්යශයන්ම  ක්තිම  කථ 
ගන්න ඕනම. දැරැදි කථන අයට, දැරැදි කථන විශ්රාමික හමුරා 
නිලධාරින්ට විරුේධද නීතිය ක්රියා මක කළ ුතතුයි. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිශබනදා. 

 
ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

සමහථ හමුරා නිලධාරින් කියනදා, නද දයදස්ථාදට පක්ෂද 

අත ඉස්සුශදො  ශදඩි තියනදා කියලා. ඔවුන්ට විරුේධද නීතිය 

ක්රියා මක කථන්න අපට පිට ශකොන්රක් නැ නම්, ථජයක් ශගන 

යන්න අමාරුයි. අපි ඒ අදස්ථාදල ක්රියා මක දන්න ඕනම. ඔවුන්ට 

කඳවුරුදලට ඇතුව  ශදන්න ඉඩ ශනොදිය ුතතුය. දයදස්ථාදට 

පක්ෂද අත ඉස්සුශදො  ශදඩි තියනදාය කියන හමුරාශේ හිටවා අය 

හමුරා කඳවුරුදලට යනදා; ඒදායින් කාලා බීලා එනදා; ඒදාශආ 

සුහර හමු පද දනදා. ශම්දා ථාජය ආථක්ෂාදට අහිතකථයි.  

යාබර ථටදල ආථක්ෂාද ගැන අපි හැම ශදලාශේම හිතන්න 

ඕනම. යාබර ථටදල ආථක්ෂාද ගැන හිතලා තමයි අශප් ආථක්ෂාද 

 ක්තිම  කථගන්න ඕනම. අශප් ආථක්ෂාද  ක්තිම  කිරීම සමඟ 

යාබර ථටදල්දල sentiments, ඒ ශගොල්ලන්ශේ සිතුම් පැතුම්, 

විශේ  ප්රතිප තිය සමාන්තථද ගමන් කළ ුතතුයි.  

එක්ස  ජාතීන්ශේ සාවිධානශආ මානුෂීය අයිතිදාසිකම් පිළිබඳ 

ශල්කම්තුමා ප්රකා යක් කථලා තිබුණා, හමුරාදට විරුේධද 

ශචෝරනා 40ක් තිශබනදා කියලා. ශචෝරනා 40ක් තිශබනදාය 

කියලා මා පිළිගන්ශන්  නැහැ. නමු  අනිදාර්යශයන් ශචෝරනා 

කිහිපයක් තිශබන බද මා රන්නදා. පසු ගිය රදස්දල  මා ඒ 

පිළිබඳද ප්රකා  කළා. ුතර ශමශහුතම් යන අතශර් ශනොශදයි, ුතර 

පිටිශයන් පිටත අපථාධ කථවා ශරශර නකු, තුන්ශරනකු හමුරාශේ 

සිටියා. ඒ අය අතථට මා හිටවා ආථක්ෂක ශල්කම් රමනදා; හිටවා 

හමුරාපති ජග  ජයසූරිය  රමනදා. එක්ස  ජාතීන්ශේ 

සාවිධානශආ මානුෂීය අයිතිදාසිකම් පිළිබඳ ශල්කම්තුමා එශහම 

කිේදාම, ඒදා විසඳන්න ඕනම, ආථක්ෂක අමාතයාා ය ශහෝ 

ආථක්ෂක ඇමති, එශහම නැ නම් විශේ  ඇමති. මා රැක්කා, 

හමුරාපතිතුමා ඒකට කට රමා තිශබනදා. හමුරාපතිට බැහැ, ඕනම, 

ඕනම තැන්දලදී කකුල කශට් රමා ගන්න. ඒදා ඒ මට්ටමින් නිදැරැදි 

ආකාථයට විසඳිය ුතතුයි. එශහම නැ නම් එදැනි ශේදල් 

නද දන්න ථජයට ක්රියා මක ශදන්න ශදනදා. හමුරාපති වුණ  

යම්කිසි විනය ථාමුදක් ඇතුළත දැඩ කථන්න ඕනම. අපි ආථක්ෂාද 

අත හැරිශයො , ආථක්ෂාද රකර්දල වුශණො  ඒ ගැන කනගාටු 

ශදන්න සිේධ දනදා. ඒදාට සමාද ලැශබන්ශන් නැහැ.  

ඊළඟට, ශේ  ශප්ර මීන් ගැන කියන්න ඕනම. ශම් කාලශආ 

ශනොශයක් අය ශේ  ශප්ර මීන් ශදලා ඉන්න බද අපි රකිනදා. ඒ අය 

ශහොථ ශේ  ශප්ර මීන්. සමහථ වරදථධාරින් බණ කියන්ශන් නැහැ; 

පාාශුූලලයකට යන්ශන් නැහැ; පිරිතක් කියන්ශන් නැහැ,  ශේ  

ශප්ර මීන් ශදන්න හරනදා. අපි රන්නදා, ශබාගමුශේ නාලක කියලා 

ඉන්නදා. තද ඉන්නදා, - 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අදසන් ශදමින් 

තිශබනදා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට තද විනාඩි පහක් ශරන්න. 

  
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි පහක් ලැශබනදා. 

 
ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

හමුරාදට ශසබව න් බඳදා රකන්නාය කියලා එක් ශකශනක් 

කියනදා. තද එක් ශකශනක් කියනදා, එයා ශතොප්පිගල අල්ලන්න 

උරවු කළා  කියලා. ශතොප්පිගල අල්ලන්න සැලසුම් කශළ  

269 270 



පාර්ලිශම්න්තුද 

ශබාගමුශේ නාලක කියන වරදථධාරියා ලු. හමුරාදට සියලු 

ශසබව න් බඳදා රකන්ශන් ඇල්ශල් ගුණදා  කියන වරදථධාරියා ලු. 

එදැනි අයට අපි ගරු කථන්ශන් නැහැ. ශහොථ ශේ  ශප්ර මීන්ට අපි 

ගරු කථන්ශන් නැහැ. නියම ශේ  ශප්ර මින් කියන අය හමුරාද 

ශදනුශදන් කැප වුණා; අපට  ක්තියක් රකන්නා. ඔය කල්ලිශආ 

ඉඳශගන ශේ ශප්ර මිශයෝ කියන එක්ශකශනක්ද  හමුරා භටශයක් 

ශදනුශදන් ශල් බින්රකදක් රකන්ශන් නැහැ, ුතර පිටියට දතුථ 

ශබෝතලයක්ද  එේශේ නැහැ. ඒ අය ඒ කාලශආ  ශහොථ දයාපාථ 

කළා; ශනොශයක් ශනොශයක් ශහොථ ගනු ශරනු කළා. ආථක්ෂක 

අමාතයාා ශආ ශල්කම්දථයාට ශදන් ශදන මුරල් පදා දාචා කළා. 

මිේ යානා ගනු ශරනුශදන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 7ක් දාචා 

කළා. ඊට අමතථද ඔහු  ශනොශයක් ශනොශයක් ශදන  දයාපාථ 

හථහා; හමුරාදට ගන්න කාලතුදක්කු උඩුඩ හථහා දාචා කළා. 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 250ට තිබුණු කාලතුදක්කු උඩුඩයට ඔහු  

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 650 ගණශන් බිල් රමන්නට පටන් ග තා. ඒ 

ආකාථයට මහා පරිමාණශයන් දාචා කළා. අපි ඒ උඩුඩ 

ශගශනන්ශන් නැේ ගණන්. එතශකට සිරක ශදන දාචාද ඉතා 

වි ාලයි, ථටට රථා ගන්නට බැහැ. ශම් ආකාථයට දාචා කථලා රැන් 

ශේ ශප්ර මිශයෝ ශදන්න හරනදා. ඒ ශේ ශප්ර මිශයෝ කියන කට්ටිය 

හමුරාශේ ශගෞථදය ශකශලසුදා.  

හිටවා පාලකයා හමුරාදට ශගෞථද කශළ  නැහැ. ජාතියක් 

හැටියට අපි හමුරාදලට ශගෞථද කථන්නට ඕනම; ථණ විරුදන්ට 

ශගෞථද කථන්නට ඕනම. හිටවා පාලක යා ශබොරු ශචෝරනා 

ශගනැල්ලා අපිද හිථ ශගදල්දල රැම්මා. හමුරාදල හිටවා ශජයෂ්න 

නිලධාරීන් 35ක් 40ක් පමණ රැකියාදලින් එශළේදා, ඔවුන්ට 

විශ්රාම දැටුප රකන්ශන  නැහැ. ඔවුන්ශේ පස්ශසන්ම එශළේදා, 

එළිශආ රැකියාදක්ද  ගන්නට රකන්ශන් නැහැ. ශකොමාන්ශඩෝ 

ශථජිශම්න්තුශේ අධිපති ශදලා ඉතා රක්ෂ නිලධාරිශයක් හිටියා. 

ඔහුද  එශළේදා. ඔහු ඕස්ශේලියාදට ගියා, නමු  වීසා හම්බ 

වුශණ  නැහැ.  අවුරුරක 45ක් 50ක් ශදන්න  කලින් ඔහු මිය ගියා. 

එම නිලධාරියා අර හමුරාශේ හිටියා නම්, සමහථ විට හමුරාපති 

ශදන්න  තිබුණා.  එරා පාලකයා කළ ශනොශහොබිනා දැඩ නිසා, 

අමන දැඩ නිසා හමුරාශේ ශගෞථදය විනා  ශදලා ගියා, අපට 

හමුරාද එපා වුණා. හමුරාශේ නිලධාරින්ට ඔවුන්ශේ අනාගතය 

ගැන වි ්දාසයක් නැති වුණා. එදැනි ත  දයක් නැදත  ශම් 

ථශට් ඇති ශදන්නට ඉඩ තියන්නට බැහැ. අශප් ථජය ශම්දායින් 

පාඩම් ඉශගන ගන්නට ඕනම.  

හමුරාද ථශට් ප්රජාතන්ත්රදාරය ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. හමුරාද 

ථජය ආථක්ෂා කථන්නට ඕනම; ප්රජාතන්ත්රදාරය ආථක්ෂා 

කථන්නට ඕනම.  2015 ජනදාරි 08දැනිරා  ුතධ හමුරාපති, 

ආථක්ෂක මාඩුඩලික ප්රධානි තද  අය සමඟ එකතු ශදලා 

කුමන්ත්රණයක් කථන්නට ගියා, අපි රැක්කා. ඡන්ර ප්රතිඵලය 

ශදනස් කථන්නට හැරකදා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට  තද විනාඩි තුනක් තිශබනදා. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

එතැන සිටි ශපොලිස්පතිශේ මැදිහ  වීම නිසා ඒක නැදතුණා 

හැශථන්නට, එරා ප්රජාතන්ත්රදාරය සම්පූර්ණශයන් විනා  

කථන්නටයි හැරකශේ. හැබැයි අශප් ථජයට ශකොන්ර පණ තිබුශඩු 

නැහැ,  ඒ කථවා දැශඩ්ට නිසියාකාථද  පිළිතුරු ශරන්නට. ඒ දැශඩ් 

සම්බන්ධද නීතිය ක්රියා මක කථන්නට අශප් ථජයට අරට  

ශකොන්ර පණ නැහැ.  එදැනි කුමන්ත්රණ නිසා ප්රජාතන්ත්රදාරයට 

බාධා සිරක වුණා. ඉදිරිශආ දී පළා  සභා ඡන්රය, පළා  පාලන 

ඡන්රය- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාශේ දාථශආ දී ඔබතුමා කථා 

කථන්න, ගරු දිශන්ෂ් ගුණදර්ධන මන්ත්රීතුමනි. රැන් මට කථා 

කථන්න ශරන්න. ඔබතුමා කදරාද  ඇ ත කථා කථන්ශන් නැහැ 

ශන්. ඔබතුමා හීන රකිනදා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ශකොශහොමර 

මට උගන්දන්ශන්? හමුරාද ගැන ඔබතුමා මට උගන්දන්ශන් 

ශකොශහොමර?  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අමාතයතුමා, කථා කථන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දිශන්ෂ් ගුණදර්ධන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශමොනදාර රන්ශන්?  

ඔබතුමා ඇමති ශකශනක් ශදලා හිටියාට, කදරාද  ශකොන්ර පණ 

තිබුශඩු නැහැ. ඔබතුමා මට කථා කථන්න  ශරන්න. 
 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතැන කුමන්ත්රණයක් - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you go ahead. 

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඔබතුමා මශේ මිත්රයා, එළිශආ දී. ඒ රදස්දල ඔබතුමා ශකොන්ර 

පණ නැතිද හැම එකකටම අත ඉස්සුදා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 

තමයි ශම්දා කිය න්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා කට තිබුණු පළියට ශරොඩදන්න එපා. කට දහශගන 

මා කියන එක අහශගන ඉන්න. ඔබතුමාශේ දාථය එනතුරු ඉන්න. 

ඔබතුමා හැමරාම අනාගත ශපොරක අශප්ක්ෂකයා ශදන්න බලාශගන 

හිටියාට ඒක ශදන්ශන් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා පිළිගන්ශන් 

නැේර, හමුරාශේ 2,000ක් ශගනැල්ලා ඡන්රය රදශස - [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමා අහ ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාශේ 

විනයක් නැහැ. දයසට ගිහිල්ලා   ඔබතුමා හැදිලා නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, හමුරාශේ 2,000ක්  ශගනැල්ලා ශකොළඹට 

රැම්මා. ඒදා මැතිදථණ ශකොමසාරිස් අනුමත කශළ  නැහැ. ඒදා 

ථශට් නීතියට විරුේධයි; මැතිදථණ නීතියට විරුේධයි. ශමතුමා 

නිරාශගනයි ඉඳලා තිශබන්ශන්. ශමතුමා ඒක රැකලා නැහැ. ථජශආ 

ඇමතිදථයකු ශදලා ඉඳලාද  ඒක රැකලා නැහැ. ඒ දාශේ 

චරිතයක් ශදලා ඉඳලා අර ශමතැන බණ කියන්න එනදා. ගරු 

සභාපතිතුමනි, එතුමා මශේ ශේලාද නාස්ති කළ නිසා මට දැඩිවාථ 

විනාඩි 3ක් ශරන්න.   

හමුරා ආථක්ෂාද තථ කථ ගැනීමට හමුරාපතිදරුන් ඉතා 

දැරග . හමුරාපතිදරුන්ශේ  ක්තිය අනිදාර්යශයන්ම ඊට 

බලපානදා. හමුරාශේ  ක්තිය ථඳා පදතින්ශන් දැරග , 

ගුණාන්විත, ශහොඳ ප්රතිරූපයක් ඇති හමුරාපතිදරුන් ප  වුශණො  

පමණයි. හමුරාපතිදරුන්  සඳහා ඉතාම ශශ්ර ෂ්න ගණශආ 

වාේගලයින් ශතෝථා ගන්න ඕනම. අපට ආථාචි විධියට සමහථ අය 

ශම් කාලශආ කියනදා ලු, "මට එක රදසක් ශහෝ හමුරාපති වාටුශේ 

271 272 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  ගරු  සථ  ශෆොන්ශස කා  මහතා] 
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හිටිශයො  ඇති. එතශකොට මශේ පින්තූථය ුතර හමුරා මූලස්ථානශආ 

එල්ලා ගන්න වාව දන්.  ඊට පස්ශස  මට සතුටින් ශගරථ යන්න 

වාව දන්" කියලා.  එදැනි මත රථන්නන්ට හමුරාපති වාටුශේ දාඩි 

වීමට තබා හමුරාපති වාටුද රකින්නද  ඉඩ තියන්න ශහොඳ නැහැ.  

එදැනි ශේදල් අපි ඉතා භාථ පතථ ශලස සලකා බැලිය ුතතුයි.  අපි 

රන්නා පරිදි, හමුරාපතිදථයකු ශතෝථා ගැනීම ශලශහසි නැහැ. අපි 

දාහනයක් ගනිේදී ඩීශමෝ බට්ටා දර්ගශආ දාහනයක් ගන්නදාට 

දඩා ශටොශයෝටා දර්ගශආ කැේ එකක් ග ශතො  ඒ දාහනශආ 

දටිනාකම,  ක්තිය දැඩියි.  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශදලාද අදසානයි. 

 

ගු ගයන්ත කුණාක ලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  එතුමාට තද  විනාඩි පහක් ලබා ශරනදා. 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  තමුන්නාන්ශස ලා ශේශපොළක් ගන්න 

ගිය  උසස් ප්රමිතිය - [බාධා කිරීමක්] ගරු දිශන්ෂ් ගුණදර්ධන 

මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශස  මශේ ශදලාද කනදා. [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කථන්න. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගු ෙරත් නෆොන්නෙේකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාශේ ශේලාශදන් කපා හරින්න.  

මා කලින් සඳහන් කළා දාශේ හමුරාපතිදථයකු සඳහා 

වාේගලයකු ශතෝථා ගැනීම ඉතාම භාථ පතථ කාර්යයක්. හමුරාපති 

වාටුදට එනශකොට  දැරග  විධියට ඉන්න ඕනම. ආදායින් 

පස්ශස  දැරග  විධියට ඉන්න ඕනම. ඔවුන්ශේ හැසිරීම ථශට් 

අනාගතයට, ආථක්ෂාදට තදින් බලපානදා.  අපි අ ්දයකු ගන්න 

ගිශයො , ශහොඳට ශහොයලා බලලයි ගන්න ඕනම. ශමොකර, හැම 

අ ්දයාටම ශර්ස් රකදන්න බැහැ. බැලුදාම නම් ඔක්ශකෝම අ ්දයින් 

එක දාශගයි. අපට ශගරථට සුනශයකු ගන්න ඕනම වුශණො , අපි 

ඒ සුනයාශේ  pedigree එක ශහොඳර කියලා බලනදා. ශමොකර, 

දල් බල්ලකු ග ශතො , කන්න රකන්නාම අත හපා කන්න වාව දන්. 

ඒ දාශේ හරි තැනට හරි මිනිස්සු ශයොරදා ගැනීම තුළිනුයි ථශට් 

ආථක්ෂාද සපයා ගන්න වාව දන් ශදන්ශන්. ඒක ඉතාම දැරග . 

අපි දර්තමානශආ දී , අනාගතශආ දී  ඒ ගැන සලකා බලන්න 

ඕනම.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ආථක්ෂක ශල්කම්දරු ද ශයන් ප  

ශදලා සිටි අය අපි රැක්කා. අශප් ථජය ප්රතිප තියක් ග තා, ඔවුන් 

සිවිල් වාේගලයන් විය ුතතුයි; ඒ දාශේම පරිපාලන ක්ශෂ ත්රශආ අය 

විය ුතතුයි කියලා. එය ඉතාම ශහොඳයි. අපට රැනට  ඉන්නදා ඉතා 

දැරග  ආථක්ෂක ශල්කම් ශකශනක්. මම හිතන විධියට 

අතීතශආ   එදැනි ඉතාම සාශේදී, උග  හා සුන්රථ මිනිසුන් එම 

තනතුශර් සිටියා. හැබැයි, ශම් ථශට් ආථක්ෂක විරයාලයක් නැති 

නිසා අශප් පසු බැසීමක් තිශබනදා. සිවිල් වාේගලයන් ඒ 

තනතුරුදලට එන්න ඉස්ශසල්ලා ආථක්ෂක විරයාලයක් හථහා 

ඔවුන්ට එන්න ලැබුණා නම් අනිදාර්යශයන්ම ඔවුන්ට ඒක ශලොකු 

 ක්තියක් දනදා. ඒ  ක්තිය අපි ශගොඩනඟා ගන්න ඕනම. අශප් 

ථශට් ආථක්ෂක විරයාලයක් ඇති කිරීම ගැන අපි හැම රාම කථා 

කළා. නමු , ඒක සිේධ වුශඩු නැහැ. ඒ ශදනුශදන් යම් මුරලක් 

යට කිරීම ඉතාම සාධාථණයි.  

අපි රැන් දර්ෂයකට ශරතුන් ශරශනක් පිට ථටදලට යදනදා. 

නමු , පිට ථටදල ආථක්ෂක විරයාලදලට දයාපාරිකයන් එනදා; 
ශල්කම්දරු එනදා; ශපොලීසිශආ නිලධාරින් එනදා. ඒ සියලු 

ශරනාට විදෘත  තැනක් තමයි ආථක්ෂක විරයාලය. [බාධා කිරීමක්]   

නැහැ,  ඒක මූලික සටන් රම උගන්දන තැනක්. නමු , ආථක්ෂක 

විරයාල කියන ඒදා සටන් උගන්දන තැන් ශනොශදයි. එතැනදී 
ථශට් ආථක්ෂාද ගැන, ආර්ිකක ආථක්ෂාද ගැන, ආහාථ ආථක්ෂාද 

ගැන, ශලෝකශආ ආථක්ෂාද ගැන, ඒ ආදී සියලු ශේ ගැන උගන් 

දනදා. එම නිසා එදැනි තැනක් අපි ඇති කථ ගන්න ඕනම. 
ආථක්ෂක විරයාලයක් ශගොඩනඟා ග ශතො , අර  ඉන්න රක්ෂ 

නිලධාරින්, ආථක්ෂක ශල්කම් දැනි අයට ශමන්ම ඉදිරිශආ දී ප  
දන අයට  අනිදාර්ශයන්ම ඉතා පහසුදක් හා  ක්තියක් දනදා 

කියලා   මම හිතනදා.  

අ පි අතීතශආ දී රැක්කා,  අශප් රකර්දලකම් නිසා  නාවික 

හමුරාශේ  ක්තිය ඇදන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට විකුණන්න සිරක වුණා.  

ඒ ආකාථයට ඉතා පතෂිත ගනු-ශරනු සිේධ වුණු බද අපි රැක්කා. 
ථක්නා ලාකා කියලා ආථක්ෂක සමාගමක් හරා ග තා. හිටවා 

ආථක්ෂක ශල්කම් ඒ හථහා දයාපාථ කළා. ඔහු මැතිදථණ කළා; 
ඔහු ශේ පාලනය කළා. එදැනි කටුතතු අපි දහාම නැදැ විය 

ුතතුයි. ඒදාට විරුේධද නීතිය තදින් ක්රියා මක කළ ුතතුයි. ඒදා 
කථන්න බැරි නම්, ඒක අශප් රකර්දලකමක් මිස, ඒක යහ 

පාලනයක් ශනොශදයි; ඒක අශප් මනුස්සකමක් ශනොශදයි. එදැනි 

අයට විරුේධද නීතිය ක්රියා මක කළ ුතතුයි. ඔවුන් පසු ගිය ථජශආ 
ඉ ශතෝ; ශහන්චයියලා. ඔවුන් ථටට කළ හානිය ඉතා වි ාලයි. අපි 

කිසිම ආකාථයකට ථශට් ආථක්ෂාද රකර්දල කථන්ශන් නැහැ. අපි 
හමුරා කඳවුරු දහන්ශන් නැහැ. ඒ දාශේම අපි ථශට් ආථක්ෂාද 

රකර්දල කථන්ශන් නැහැ. හමුරාශේ බලය බිඳ රමන්ශන් නැහැ. බලය 
අක් කථන්ශන් නැහැ. එතැනදී අපට උතුථ  එකයි;  රකුණ  

එකයි; නැ ශඟනහිථ  එකයි. හමුරාද සිටිය ුතතු තැන්දල අපි 

හමුරාද තියනදා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා දාශේ කට්ටිය දැථදි 
මත ශගොඩනඟනදා, හමුරාද උතුශථන් අයින් කථනදා;  හමුරාද 

නැ ශඟනහිශථන් අයින් කථනදා කියලා.  එදැනි දැථදි පණිවුඩ 
ථටට ශගන යන්න එපා. අපි හමුරාද කිසිම ආකාථයකින් රකර්දල 

කථන්ශන  නැහැ;  අපි හමුරාශේ බලය අක් කථන්ශන  නැහැ.  
අපි ශම් ්රිවිධ හමුරාද සාදර්ධනශආ ශකොටස්කරුදන් කථගත 

ුතතුයි.  

මම ළඟදී 2016 කාර්ය සාධන දාර්තාශේ රැක්කා, ුතර හමුරාද 
කුඩා ශේදල් කථලා තිශබන බද. පල්ලියක් repair කථලා 

තිශබනදා. පන්සලක් repair කථලා තිශබනදා. ශපොශලොන්නරුද 
 ථාජකීය විරයාලයට පන්ති කාමථ 3ක් හරලා තිශබනදා. ඒක තනි 

තට්ටුශේ ශගොඩනැඟිල්ලක්. තද  තැශනක බැශකෝ ශරකක් 
රාශගන දැදක් හාථනදා. එශහම ශනොශදයි කථන්න ඕනම. අපට 

වාව දන් ලක්ෂ 2ක් විතථ සිටින හමුරාශදන් 10,000ක් විතථ 

සාදර්ධනයට ශයොමු කථන්න වාව දන්. ඒ සාදර්ධනයට අද ය 
උපකථණ, තාක්ෂණය, ඒදාට අද ය මැෂින්, අද ය  ක්තිය, පිරිස ්

බලය  - manpower -  සපයා දීලා අපට වාව දන් අධිශේගී මාර්ග 
වුණ  හරන ත  දයට හමුරාද ප  කථන්න. සාදර්ධනශආ 

ශකොටස්කරුදන් ද ශයන් අශප් හමුරාද අනාගතශආ දී ථටට 
ශස දයක් කළ ුතතුයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගරු සභාපතිතුමනි, මශේ කථාදට සාදධානද ඇහුම්කන් 

රකන්නාට ඔබතුමා ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු දිශන්ෂ් ගුණදර්ධන 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට  ජය ශේදාඔ ඔබතුමාට  ආථක්ෂාද ඇති 

ථටක ජීද  ශදන්න ලැශේදාඔ ශහොථ ශේ ශප්ර මීන් නැති තැශනක 

ශේ පාලනය කථන්න ලැශේදාඔ  

 

[மு.ப. 10.35] 
 

ගු ඩේලෙන නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்ககள, இன்மறய தினம் 

பொதுகொப்பு அமைச்சு, கதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொ 

தொர அலுவல்கள் அமைச்சு, சட்டமும்  ஒழுங்கும்  ைற்றும் 

ததற்கு  அபிவிருத்தி அமைச்சு ஆகியவற்றுக்கொன நிதி 

தயொதுக்கீடுகள்ைீது இடம்தபறும் குழுநிமல விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் ததொிவிப்பதற்கு 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றியிமனத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்கறன். 

எைது நொட்டில் யுத்தம் முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டுச் 

சுைொர் எட்டு வருடங்கள் கழிந்துள்ள நிமலயிலும், வடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொைங்களிலிருந்து இரொணுவத்தினர் அகற்றப் 

படொைல், அப்பிரகதசங்கள் ததொடர்ந்தும் இரொணுவையைொகக் 

கொைப்படுகின்ற சூழகல நிலவுவதொக தவளிநொடுகளில் இருந்து 

எைது நொட்டுக்கு வந்து தசல்கின்றவர்கள் குறிப்பிடுவமத அறிய 

முடிகின்றது. ஆயினும், எைது நொட்டிலுள்ளவர்களில் பலர் இந்த 

விடயத்மத உைரொதிருப்பதற்கு கடந்தகொல யுத்தச் 

சூழ்நிமலக்குள் இருந்து பழக்கப்பட்டுவிட்டமைகய ஒரு 

கொரைைொக இருக்கலொம். எனகவ, இத்தமகய நிமலமைகள் 

ைொற்றப்பட்டு, முழுமையொன இயல்புநிமல ஏற்படுத்தப்பட 

கவண்டும். அந்தவமகயில் நொன் ஏற்தகனகவ வலியுறுத்தி 

வந்துள்ளவொறு எைது பகுதிகளில் கொைப்படுகின்ற யுத்தச் 

சுவடுகள் அமனத்தும் அப்புறப்படுத்தப்பட கவண்டியதுடன், 

அப்பகுதிகளில் முழுமையொன உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 

கைற்தகொள்ளப்பட கவண்டியுள்ளன.  

எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், தபொருளொதொர 

அபிவிருத்திகய தற்கபொமதய முக்கிய இலக்கொக இருக்கின்ற 

நிமலயில், அதற்கொன அயரொத முயற்சிகள் கைற்தகொள்ளப்படல் 

கவண்டும் என்பதுடன், அதனுடன் இமைந்ததொன சில முக்கிய 

விடயங்களும் சைகொலத்தில் முன்தனடுக்கப்படுவகத அந்தப் 

தபொருளொதொர அபிவிருத்தியிமனச் சொத்தியைொக்கும் என்பமத 

இங்கு வலியுறுத்திக்கூற  விரும்புகின்கறன். அதில்  முக்கிய 

ைொனது கதசிய நல்லிைக்கைொகும். கதசிய நல்லிைக்கம் 

என்பது ஒரு துமற சொர்ந்தகதொ, ஒரு சமூக ைக்கள் சொர்ந்தகதொ 

அல்ல. அது பரவலொன வியொபித்த வளங்கமளச் சொர்ந்து 

நிற்கின்றது. அந்த வமகயில், இன்று இங்கு விவொதத்திற்கு 

எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்டுள்ள மூன்று அமைச்சுக்களும் 

முக்கியைொனமவயொகும். 

கதசிய நல்லிைக்கத்திற்குள் உண்மை, நீதி, இழப்பீடுகள் 

ைற்றும் ைீள நிகழொமை கபொன்ற முக்கிய அம்சங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட்டு, அது கநர்மையொன தசயல்வடிவங்கமளக் 

தபறுகின்றகபொது, எைது நொட்மட ைீளக் கட்டிதயழுப்பி, 

ஐக்கியைொனதும் சைொதொனைொனதுைொன நொட்டிற்குள் நிமல 

கபறொன, நிமலத்துநிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தியிமனச் 

சொத்தியைொக்க முடியும். எனகவ, கதசிய நல்லிைக்கத்மத 

கநொக்கி நொம் முன்கனறகவண்டுைொயின், கொைொைற்கபொகனொர் 

தசன்ற வழி, தசன்றமடந்த இடம் என்பன கண்டறியப்பட்டு, 

அதன் உண்மைகள் அவர்களின் உறவுகளுக்கு அறியப் 

படுத்தப்படுவது முக்கியைொனது. இதில் கொட்டப்படுகின்ற 

தொைதங்கள் எைது நொட்டின் முன்கனற்றத்திற்குப் பொதகைொகும் 

என்பமத நொம் அவதொனத்தில் தகொள்ள கவண்டும். 

அடுத்ததொக, கடும் பொதிப்புகளுக்குட்பட்கடொர்களது 

தகௌரவத்மதயும் நம்பிக்மகமயயும் ைீளக் கட்டிதயழுப்பிக் 

தகொள்வதற்கு இயன்றவமகயில், ைறுவொழ்மவத் ததொடங்கு 

வதற்கொன ஏற்பொடுகள் உறுதிதசய்யப்பட கவண்டும். கைற்படி 

கடுமையொன பொதிப்புகளுக்குக் கொரைகர்த்தொக்கள் எவகரொ, 

அவர்கள் சட்டத்தின் பிரகொரமும் நம்பிக்மகச் சொட்சியத்தின் 

பிரகொரமும் தீர்ப்பளிக்கப்படுதலுக்கு உட்படுத்தப்படல் 

கவண்டும். அத்துடன், சைொதொனைொனதும் சுபிட்சைொனதுைொன 

நொட்டிமன ைீளக் கட்டியமைப்பதற்கும், கடந்தகொலத் 

துயரங்கள் ைீள ஏற்படொது தவிர்த்துக்தகொள்வதற்கும் எைது 

நொட்டிலுள்ள அமனத்துச் சமூகங்கமளயும் ஒன்றிமைப்பதற் 

கொன இதயசுத்தியுடனொன தசயற்பொடுகள் முன்தனடுக்கப்படல் 

கவண்டும்.  

அடுத்ததொக, எைது ைக்களது தசொந்தக் கொைிகள் விடுவிப்பு 

விடயைொனது, அவர்கள் தைக்கு உொித்தற்றமதக் ககட்பகதொ, 

புதிய ஏற்பொடுகளின் ஊடொகக் ககட்பகதொ, எவொிடைிருந்கதொ 

அல்லது அரசிடைிருந்கதொ பறித்ததடுப்பதுகவொ அல்ல. 

பமடயினரொல் மகயகப்படுத்தப்பட்டுள்ள தங்களது தசொந்தக் 

கொைிகமள ைீளக் மககயற்பதற்கொககவ எைது ைக்கள் 

மககயந்தும் நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது ைிகவும் 

கவதமனக்குொிய விடயைொகும். அந்த வமகயில், வடக்கு 

ைொகொைத்தில் ைொத்திரம் சுைொர் 65,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு 

பமடயினொின் வசம் இருப்பதொகத்  ததொியவருகின்றது. 

ஆனொல், சுைொர் 30,000க்கும் குமறந்த அளவிலொன ஏக்கர் 

நிலப்பரப்கப பமடயினர்வசம் இருப்பதொகச் சில தகவல்கள் 

அரச சொர்பு நிறுவனங்களொல் ததொிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

அரச ைற்றும் தனியொர் கொைிகள் என்ற அடிப்பமடயில் 

பிொிக்கப்பட்ட கைக்கிமனகய அவர்கள் கொட்டுகின்றனர். 

இவர்கள் கொட்டுகின்ற அரச கொைிகள் பிரகதச 

தசயலொளர்களின் ஆளுமகக்கு உட்பட்டமவயொகும். 

இதுதவிர, வனவளத் திமைக்களத்திற்குச் தசொந்தைொன 

கொைிகள், வனஜீவரொசிகள் திமைக்களத்திற்குச் தசொந்தைொன 

கொைிகள், அரச திமைக்களங்களுக்குச் தசொந்தைொன 

கொைிகள் கபொன்றவற்மறயும் பமடயினர் மகயகப்படுத்திக் 

தகொண்டுள்ளனர். இந்தக் கொைி, நிலங்கள், எைது ைக்களின் 

வொழ்விடங்கமள ைொத்திரம் தகொண்டமவயல்ல, அம்ைக்களின் 

வொழ்வொதொர உயிர் நொடியொகவும் உைர்வுகளின் 

உமறவிடைொகவும் விளங்குகின்றன. எனகவ, இந்தக் 

கொைிகமள உடன் விடுவிப்பதற்கொன ஏற்பொடுககள எைது 

ைக்களுக்கொன எதிர்கொல சுபிட்சத்திற்கொன ஒரு வழியொகும் 

என்பமத இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்கறன்.  

இந்த நிமலயில், அங்கிருக்கும் இரொணுவத்மத எங்கக 

அனுப்புவது என்பது ததொடர்பில் சிலர் ததொிவித்துவரும் 

கருத்துகளும் அண்மைக்கொலைொக ஊடகங்களில் தவளிவந்து 

தகொண்டிருக்கின்றன. எைது ைக்கள் வொழ்கின்ற, எைது ைக்களது 

வொழ்வொதொரங்கள் அடங்கிய இடங்ககள முப்பமடயினொின் 

அளவுக்கு அதிகைொன நிமலதகொள்ளலுக்கு உள்ளொகி 

யிருக்கின்றன. இது அந்தச் சூழலின் தன்மை குறித்து அவர்கள் 

ஆதிக்கம் தசலுத்துவதொககவ எைது ைக்களொல் உைரப் 

படுகின்றது. இத்தமகய நிமலயில் பமடயினர் அந்த 

இடங்கமளவிட்டு தவளிகயறி, கதசிய பொதுகொப்பின் கதமவ 

கருதிய அளவில், தபொருளொதொர வளங்களற்ற, குடிகயறத்தக்க 

அரச தொிசு நிலங்களில் நிமலதகொள்ள முடியும். எதற்கும் ஒரு 
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கதமவ இருக்ககவண்டும்; கதமவயற்றமவ திைிக்கப்படும் 

கபொதுதொன் கதமவயற்ற பிரச்சிமனகள் உருதவடுக்கின்றன 

என்பதமன நொம் அவதொனத்தில் தகொள்ளகவண்டும். 

அடுத்தொக, தைிழ் அரசியல் மகதிகளின் விடுதமலயொனது 

ததொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகின்ற ஒரு விடயைொகவுள்ள 

கபொதிலும், உொிய தரப்பினர் அது ததொடர்பில் அக்கமற 

கொட்டொது, தட்டிக்கழித்து வருகின்ற நிமலமைகளின் ைத்தியில், 

யொொிடம் கபொய் முமறயிடுவது என்ற ககள்விகய எைது ைக்கள் 

ைத்தியில் எஞ்சியிருக்கின்றது. தசய்ய கவண்டியதும், தசய்யக் 

கூடியதுைொன பல விடயங்கமளக்கூட தசய்யொது, அவற்றுக்குப் 

பூதொகொரைொன வியொக்கியொனங்கள் தபொறுப்புக் 

கூறகவண்டியவர்களொல் கூறப்பட்டு வருகின்ற நிமலயில், ஒரு 

ைிமகயொன விரக்தி நிமலயில் இருக்கின்ற எைது ைக்கள் 

ைத்தியிகலகய 'சர்வகதசத் தமலயீடு கதமவ' என்கின்ற ஒரு 

எண்ைப்பொடு புகுத்தப்படுகின்றது என்பமதத் ததன்பகுதி 

அரசியல்வொதிகள் புொிந்துதகொள்ளகவண்டும் எனக் ககட்டுக் 

தகொள்கின்கறன். இமவ அமனத்துகை யுத்தத்தின் பின்னரொன 

கொலத்மத நிமலைொற்றுக் கொலைொகக்தகொண்டு தசயற்படுத்தி 

முடிக்கப்பட்டிருப்பின், இன்று எைது நொடு தபொருளொதொ 

அபிவிருத்திப் பொமதயில் வீறுநமட தகொண்டு பிரகவசித் 

திருக்கும். துரதிருஷ்டவசைொக அது முமறயொகச் தசயற்படுத்தப் 

படவில்மல. "தசயற்படுத்தப்படவில்மல" என்ற விடயத்மதகய 

ைீண்டும் ைீண்டும் உச்சொித்துக் தகொண்டிருக்கொைல், 

இப்கபொதொவது இவற்மறச் தசயற்படுத்த முன்வருைொறு 

வலியுறுத்துகின்கறன்.  

இந்த நொட்டில் கடந்த கொலகட்டத்திகல எைது ைக்கள் 

இரண்டு வமகயொன பிரச்சிமனகளுக்கு முகங்தகொடுத் 

திருந்தனர். முதலொவது, வன்முமற சொர்ந்த பிரச்சிமன; அது 

இப்கபொது முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டுவிட்டது. அடுத்தது, 

அன்றொட, அடிப்பமட ைற்றும் அரசியல் உொிமைப் 

பிரச்சிமனயொகும்; இது இன்றும் ததொடர்கின்றது. அந்த 

வமகயில், தபொருளொதொர வறுமைக்கும் நீதியின் வறுமைக்கும் 

உட்பட்டவர்களொககவ எைது ைக்கள் இன்று வொழ்ந்து 

வருகின்றனதரன்பமத ைிகவும் கவதமனயுடன் இங்கு 

கூறிமவக்க விரும்புகின்கறன். எனகவ, எதிர்வருகின்ற 

கொலத்மதயொவது ஒரு நிமலைொற்றுக் கொலைொக உொிய முமறயில் 

பயன்படுத்தி, எைது ைக்கமள அமனத்து வறுமைகளிலிருந்தும் 

கமரகசர்க்குைொறு இந்தச் சமபயினூடொக ைதத் தமலவர்கள், 

அரசியல்வொதிகள், தபொது அமைப்புகளின் தசயற் 

பொட்டொளர்கள், முற்கபொக்குவொதிகள், புத்திஜீவிகள், தபொது 

ைக்கள் ஆகிய சகல தரப்பினொிடமும் தயவுடன் ககட்டுக் 

தகொள்கின்கறன்.  

அத்துடன், எைது நொட்டில் அந்தந்த ைொவட்டங்களின் 

சனத்ததொமகக்கும் இன விகிதொசொரத்திற்கும் ஏற்ப, கதசிய 

பொதுகொப்பின் பூககொள அவசியம் கருதி, பமடயினரும் சட்டம், 

ஒழுங்கிமன நிமலப்படுத்த தபொலிஸொரும் நிமலதகொள்ளச் 

தசய்யப்படுதல் கவண்டும். அத்தமகயததொரு நிமலப்பொகட 

எைது ைக்கள் ைத்தியில் 'நொம் இலங்மகயர்கள்' என்ற ைனப் 

பொன்மைமய வளர்ப்பதற்கு ஏதுவொகும். இந்த ைனப்பொன்மை 

யொனது முப்பமடகளிடமும் தபொலிஸொொிடமும் ஏற்படுத்தப் 

படுவது அவசியைொகும். எைது நொட்டின் அமனத்து இன 

ைக்கமளயும் 'இலங்மகயர்கள்' என ைதிக்கின்ற எண்ைப்பொங்கு  

முப்பமடயினருக்கும் அவசியைொகும். நீண்டகொல யுத்தைொனது 

முப்பமடகள் ைத்தியில் இந்த எண்ைப்பொங்கிமன 

ஏற்படுத்துவதற்குத் தமடயொக இருந்திருக்கலொம். எனகவ, 

அரசியல் தமலமைத்துவைொனது இந்த எண்ைக்கருவின் 

அடிப்பமடயில் தசயற்பட கவண்டுதைன்பதுடன், அதமன 

முப்பமடயினொிமடகயயும் தீவிரைொக கைகலொங்கச் தசய்வ 

தற்கும் முன்வர கவண்டும். கைலும், முப்பமடகளில் பல்லினத் 

தன்மையற்ற முமறமை கமளயப்பட கவண்டியது 

அவசிைொகும். இவ்வொறு வளர்த்ததடுக்கப்படுகின்ற சூழகல 

இந்த நொட்டின் கதசிய நல்லிைக்கத்திற்குப் பலைொன 

அத்திவொரத்மத இடும் என்பதில் சந்கதகைில்மல.  

அண்மையில், இலங்மக கடற்பமடயின் 21வது 

தளபதியொக அட்ைிரொல் ட்ரொவிஸ் சின்மனயொ அவர்கள் 

நியைிக்கப்பட்டதொனது, கதசிய நல்லிைக்கத்மத கநொக்கிய 

எைது நொட்டின் பயைத்திற்கு ஒரு நல்ல உதொரைைொக இந்த 

நொட்டின் தபரும்பொலொன ைக்களொலும் ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டிருந்தது. முப்பமடயினர் ைத்தியிலும் தபரும்பொலொன 

வர்கள் இதற்கு ைதிப்பளித்திருந்தனதரன்கற ததொியவந்தது. 

எனினும், அவர் ைிகவும் குறுகிய கொலத்தில் ஓய்வுதபறச் 

தசய்யப்பட்டதும் ஓய்வுதபறச் தசய்யப்பட்ட விதமும் ைிகவும் 

கவதமன தருகின்ற விடயைொககவ ைொறிவிட்டது என்பமதயும் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திகல பதிவுதசய்ய விரும்புகின்கறன்.  

கைலும், ஏற்கனகவ நொன் இந்தச் சமபயின் ஊடொக விடுத்த 

ககொொிக்மகக்கு அமைவொக, கடந்தகொல யுத்தம் கொரைைொக 

உயிொிழந்தவர்கமள நிமனவுகூருவதற்கும் ைதக் கிொிமயகமள 

கைற்தகொள்வதற்கும் உைர்வுகமள தவளிப்படுத்துவதற்கும் 

வசதியொக தபொது நிமனவுத்தூபிதயொன்மற அமைப்பதற்கும் 

அதற்தகன ஒரு தினத்மதக் குறித்ததொதுக்குவதற்கும் அரசு 

ததொிவித்திருந்த சொதகைொன பதிலுக்கு எனது நன்றியிமன 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் ததொிவித்துக்தகொள்வதுடன், அந்த 

ஏற்பொடுகமளப் தபொருத்தைொன ஓர் இடத்தில் கைற்தகொள்ளும் 

வமரயில், கடந்தகொல யுத்தத்தில் உயிொிழந்தவர்கமள 

அவர்களது உறவுகள் நிமனவுகூருவதற்கு எவ்விதைொன 

தமடகமளயும் இமடயூறுகமளயும் ஏற்படுத்தகவண்டொதைன்ற 

ககொொிக்மகமயயும் ைனிதொபிைொன ொீதியில் இந்த இடத்தில் 

முன்மவக்கின்கறன். கைலும், யுத்தத்தில் உயிொிழந்தவர்கமள 

நிமனவுகூர்வதில் ததன்பகுதியில் இன்று கொைப்படுகின்ற 

நமடமுமறகமளப்கபொல், வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களுக்கும் 

வழிவிடப்பட கவண்டும் என்பகத எைது நிமலப்பொடொகும்  

என்பமதயும் குறிப்பிட விரும்புகின்கறன். 

இங்கு தகொள்மக சொர்ந்து முடிவு தசய்யப்படகவண்டிய ஒரு 

விடயம் ததொடர்பில் எனது ககொொிக்மகதயொன்மற 

முன்மவக்கலொம் என நிமனக்கின்கறன். முப்பமடகள் 

தரப்பிலும் தபொலிஸ் தரப்பிலும் தபொறுப்புவொய்ந்தவர்கள் 

சமுகைொகியிருக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இந்தக் 

ககொொிக்மகமய முன்மவப்பது தபொருத்தைொனதொக இருக்கு 

தைன்று நம்புகின்கறன். அதொவது, தற்கபொது தபொலிஸொருக் 

தகன்றும், பமடகளுக்தகன்றும் ைருத்துவைமனகள் நல்ல 

முமறயில் தசயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த யுத்த 

கொலத்தில் இவற்றுக்கொன கதமவகள் ைிக அதிகைொக இருந்தன. 

தற்கபொமதய நிமலயில் அப்படி இருக்கொது என 

எண்ணுகின்கறன். எனகவ, கைற்படி ைருத்துவைமனகளின் 

கசமவகமள, நியொயைொன கட்டைத்தின் அடிப்பமடயில் 

தபொதுைக்களும் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய வமகயிலொன 

ஏற்பொடுகமளச் தசய்ய முடியுதைனக் கருதுகின்கறன். 

இதனொல், தபொதுைக்கள் நியொயைொன தசலவில் உயொிய 

பயன்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளும் அகதகவமள, சம்பந்தப்பட்ட 

நிறுவனங்கள் கைலதிக வருைொனத்மதப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்கும் இயலுைொக இருக்கும். எனகவ, இத்திட்டம் 

பற்றிப் பொிசீலிக்குைொறு ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.   

இம்முமற வரவு தசலவுத் திட்டத்திலும் பொதுகொப்பு 

அமைச்சுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடுகள் கைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளதொககவ ததொியவருகின்றது. அந்தவமகயில் கமர 
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கயொரப் பகுதிகளின், குறிப்பொக வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங் 

களின் கமரகயொரப் பகுதிகளின் கண்கொைிப்மப கைலும் 

வலுவமடயச் தசய்வதற்குொிய பைிகமளக் கடற்பமடயினர் 

கைற்தகொள்ள கவண்டும் என்ற ககொொிக்மகமய இங்கு 

முன்மவக்க விரும்புகின்கறன். தற்கபொது பல்வமகயொன 

கபொமதப் தபொருட்கள் ைற்றும் ககரளக் கஞ்சொ கபொன்றமவ 

இப்பகுதிகளின் ஊடொககவ தபருைளவில் எைது நொட்டுக்குள் 

தகொண்டுவரப்படுவதொகத் ததொியவருகின்றது. எனகவ, 

இவ்விடயம் ததொடர்பில் எைது கடற்பமடயினர் கூடிய 

அவதொனதைடுக்ககவண்டும் எனக் ககட்டுக் தகொள்கின்கறன். 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்ககள, எைது நொட்டில் இன்னும் 

சுைொர் 7,95,000 தீர்க்கப்படொத வழக்குகள் நீதிைன்றங்களில் 

கதங்கியிருப்பதொகத் ததொியவருகின்றது. நொட்டில் கபொதிய 

நீதிைன்றங்கள் இன்மையும் இதற்தகொரு கொரைைொகக் 

கூறப்படுகின்றது. அந்தவமகயில், நொடளொவிய ொீதியில் 

நீதிைன்றங்களின் எண்ைிக்மகமய அதிகொிப்பதற்குொிய கதமவ 

இருப்பதொககவ ததன்படுகின்றது. அகதகநரம், தகொழும்பில் 

தற்கபொது 07 கைலதிக நீதிைன்றங்ககள தசயற்படுகின்ற 

நிமலயில், இதன் எண்ைிக்மகமய 10 ஆக அதிகொிப்பகத 

தற்கபொமதய நிமலக்கு உகந்தது என்ற கருத்தும் 

நீதித்துமறயினர் ைத்தியில் இருந்துவருகின்றது. இதுவமரயில் 

தீர்க்கப்படொைல் தொைதைொகியுள்ள ைனித உொிமைகள் ததொடர் 

பிலொன பல வழக்குகமள ைொகொை கைல் நீதிைன்றங்களில் 

விசொரமைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய ஏற்பொடுகமளயும் 

கைற்தகொள்ள முடியும் என்ற கருத்தும் நீதித்துமறயினொிடம் 

நிலவுகின்றது. இத்தமகய வழக்குகள் அவசர வழக்குகளொகக் 

கருதப்பட்டு, விமரவில் அவற்மறத் தீர்ப்பதற்குத் கதமவயொன 

நடவடிக்மககமள கைற்தகொண்டு, கொத்திரைொன சமுதொய 

உருவொக்கத்திற்கு உதவ முன்வர கவண்டும் என்று 

ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.  

இது ததொடர்பொக நொன் ததொடர்ந்தும் ததொிவித்து வருகின்ற 

ஒரு விடயம், தைிழ் தைொழிப் பொிச்சயம் ைொத்திரம் தகொண்டவர் 

களொல் ததொடுக்கப்படுகின்ற வழக்குகளின்கபொதும், தைிழ் 

தைொழிப் பொிச்சயம் தகொண்டவர்கள் ைொத்திரம் ஆஜரொக 

கவண்டிய வழக்குகளின்கபொதும், இம்ைக்கள் தைொழி கொரை 

ைொக நீதிைன்றங்களில் பொொிய பொதிப்புக்களுக்கும் சிரைங் 

களுக்கும் உட்படுவது பற்றியதொகும். இந்த நிமலயில் துொித 

ைொற்றங்கள் தகொண்டுவரப்படுதல் அவசியைொகும். “சிங்களமும், 

தைிழும் நீதிைன்றங்களின் தைொழியொக இலங்மகயின் எல்லொப் 

பிரகதசங்களிலும் இருத்தல் கவண்டும். எவகரனும் கட்சிக்கொரர் 

அல்லது விண்ைப்பதொரர் அத்தமகய கட்சிக்கொரொின் அல்லது 

விண்ைப்பதொொியின் பிரதிநிதியொக இருப்பதற்குச் சட்டப்படி 

உொித்துமடய ஆள், ஒன்றில் சிங்களத்தில் அல்லது தைிழில் 

வழக்குத் ததொடரலொம்” என தைொழி உொிமை ததொடர்பொன 

அரசியல் அமைப்பின் 4ஆம் அத்தியொயத்தின் உறுப்புமரகள் 

குறிப்பிடுகின்றன. இருப்பினும், இன்று தைொழிப் பொிச்சயம் 

அற்ற கொரைத்தொல் எைது ைக்கள் நீதிைன்றங்களில் படுகின்ற 

அவஸ்மதகளும், கதங்கியிருக்கின்ற வழக்குகளின் எண்ைிக் 

மகயும் தகொஞ்சநஞ்சைல்ல. எனகவ, இந்த விடயத்தில் அதிக 

அக்கமற தசலுத்த கவண்டும் எனக் ககட்டுக் தகொள்கின்கறன். 

அந்தவமகயில், பதவி உயர்வுகளுக்கொகவும், ஊதிய 

உயர்வுகளுக்கொகவும், ஏமனய வரப்பிரசொதங்களுக்கொகவும் 

இரண்டொம் தைொழியிமனக் கற்பவர்களொல் இந்தப் பைிகமள 

ஒழுங்குற ஆற்ற முடியொது. தைிழ் தைொழியிலும் தைிழ்க் கலொசொர, 

பண்பொட்டு விழுைியங்களிலும் பொிச்சயம் உமடயவர்ககள 

அதற்தகனத் கதமவப்படுகின்றனர். அந்த வமகயில் வடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொைங்களில் கைற்படி பொிச்சயங்கமளக்தகொண்ட 

நீதிபதிகமள கைலதிகைொக நியைிப்பதற்கும், வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்கமளத் தவிர்ந்த ஏமனய ைொகொைங்களில் 

அமனத்துத் தர நீதிைன்றங்களிலும் கைற்படி பொிச்சயங்கமளக் 

தகொண்ட நீதிபதிகமளப் கபொதியளவு நியைிப்பதற்குைொன 

ஏற்பொடுகள் அவசியைொகும் என்பமத ைீண்டும் ைீண்டும் 

வலியுறுத்த விரும்புகின்கறன். நீதிைன்றங்களில் கபொதியளவு 

தைொழிதபயர்ப்பொளர்கள், சுருக்தகழுத்தொளர்கள் ைற்றும் 

தட்தடழுத்தொளர்கமள இமைத்துக் தகொள்வதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டும். இந்த ஏற்பொடொனது 

மும்தைொழிகள் சொர்ந்ததொகவும் இருக்க கவண்டும். 

அகதகநரம், தைிழ் அரசியல் மகதிகமளப் தபொதுைன்னிப்பு 

அடிப்பமடயில் விடுவிப்பதுகுறித்தும் தகௌரவ நீதியமைச்சர் 

அவர்கள் தனது அவதொனத்தில் தகொள்ள கவண்டும் என்றும் 

ககட்டுக் தகொள்கின்கறன். தபொதுைன்னிப்பு என்பது தைிழ், 

சிங்கள இமளஞர்கமளப் தபொறுத்தவமரயில் எைது நொட்டிற்கு 

புதியததொரு விடயைல்ல. வழக்குகள் தொைதைமடயொது விமரவு 

படுத்தலுக்கு ஏதுவொக, வழக்கு ததொடுத்தல் விடயத்தில் சட்டைொ 

அதிபர் திமைக்களமும் துொித தசயற்பொடுகமள முன்தனடுக்க 

கவண்டியது அவசியைொகும். இதற்குப் கபொதிய வளங்கமளயும், 

வளவொளர்கமளயும் சட்டைொ அதிபர் திமைக்களத்திற்கு 

வழங்க கவண்டியது அவசியைொகும். 

சட்டம் ஒழுங்கு பற்றிக் கூறப்கபொனொல், சட்டம், ஒழுங்கு 

கபைப்படொைல், அண்மைக் கொலத்தில் வடக்கில், குறிப்பொக 

யொழ்ப்பொைம் ைீண்டும் பதற்றைொன ஒரு சூழ்நிமலக்குள் 

தள்ளப்பட்டுள்ளமதகய கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

இத்தமகய பதற்றைொன சூழ்நிமலமய ஏற்படுத்துவதில் சில 

சுயலொப தைிழ் அரசியல் சக்திகளுக்கும் பங்கிருப்பதொககவ சில 

தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதமன ஊர்ஜிதப்படுத்தும் 

வமகயில் ஏற்கனகவ ஒரு தைிழ் அரசியல் கட்சியின் 

அலுவலகத்திலிருந்து வொள்தவட்டுக் குழுமவச் கசர்ந்த ஒருவர் 

மகது தசய்யப்பட்டதொகவும் அறியமுடிந்தது. கைலும் சில தைிழ் 

அரசியல்வொதிகளுக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் 

சம்பந்தம் இருப்பதொகவும் குடொநொட்டில் ஒரு தசய்தி 

பரவியிருந்தது. எனகவ, இதன் உண்மையொன பின்னைி 

கண்டறியப்பட்டு, அதன் மூலகவர்கள் அகற்றப்படொத 

வமரயில் இப்பிரச்சிமன தீரப்கபொவதில்மல என்கற 

ததொிகின்றது.  

அண்மையில் நொன்கு தினங்களுக்குள் 08 இடங்களில் 

வொள்தவட்டுச் சம்பவங்கள் இடம்தபற்று, 12 கபர் படுகொயங் 

களுக்கு உள்ளொகியுள்ளனர். ககொண்டொவில், ைொனிப்பொய், 

ஆறுகொல்ைடம், நல்லூர், முடைொவடி, ஈச்சகைொட்மட, குருநகர் 

கபொன்ற பகுதிகளில் இத்தமகய சம்பவங்கள் இடம் 

தபற்றுள்ளன. குருநகர் பகுதியில் கடந்த 12ஆம் திகதி இரவு 

இளம் குடும்பஸ்தர்கள் இருவர் படுகொயைமடந்துள்ள 

வொள்தவட்டுச் சம்பவத்தின்கபொது, யொழ்ப்பொைம் தபொலிஸ் 

நிமலயத்திற்குத் தகவல் ததொிவிப்பதற்கொகத் ததொமலகபசியில் 

ததொடர்புதகொண்டகபொதும் அந்த அமழப்புக்குப் தபொலிஸொர் 

பதில் தரவில்மல என்றும் பின்னர் தபொலிஸொொின் அவசர 

உதவிச் கசமவக்கு ததொடர்புதகொண்டு தகவல் தகொடுக்கப்பட்ட 

தொகவும், அதன் பின்னர் சுைொர் ஒரு ைைிகநரம் கழித்கத சம்பவ 

இடத்துக்குப் தபொலிஸொர் வருமகதந்துள்ளதொகவும் அப்பகுதி 

ைக்கள் ததொிவிக்கின்றனர். யொழ். குடொநொட்டில் கைற்படி 

வொள்தவட்டுச் சம்பவங்களில் ஒரு குழுவினகர ஈடுபட்டு 

வருகின்றனர் எனக் கூறப்பட்டிருந்த நிமலயில், இன்று பலக் 

குழுக்கள் இத்தமகய தசயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதொகவும் 

தகவல்கள் ததொிவிக்கின்றன. எனகவ, இத்தமகய நிமலமை 

யொனது ைிகவும் பொதூரைொன அபொயத்மதகய வலியுறுத்து 

வதொகத் ததன்படுகின்றது. அந்த வமகயில் இத்தமகய 

நிமலமையிமன முற்றிலுைொக ைொற்றியமைப்பது ததொடர்பில் 
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தபொலிஸொர் ைிகவும் அவதொனைொன தசயற்பொடுகமள 

முன்தனடுப்பது அவசியம் என்கற கருதுகின்கறன்.  

சட்டம் ஒழுங்மகப் கபணும் வமகயில் தபொலிஸொர் 

கைற்தகொள்கின்ற நடவடிக்மககள் எதிர்விமளவுகமள ஏற்படுத் 

தொத வமகயில் அமைய கவண்டியது அவசியைொகும். கடந்த 

சுைொர் மூன்று தசொப்தகொல யுத்தத்திற்கு அப்கபொமதய 

தபொலிஸொொின் சில தசயற்பொடுகளும் கொரைைொக இருந் 

தமதகய வரலொறு எைக்குச் சுட்டிக்கொட்டி நிற்கின்றது. கைலும், 

பொொிய யுத்தச் சூழலுக்கு பழக்கப்பட்டததொரு சூழலில் வளர்ந்த 

ைக்கமளக் தகொண்ட பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்மகப் கபணும் 

கபொது ைிகுந்த அவதொனம் கதமவ. இன்னமும் யுத்தையைொன 

சூழலிலிருந்து முழுமையொக விடுபடொத பகுதிகளொககவ எைது 

பகுதிகள் கொைப்படுகின்றன. அந்த வமகயில் இவ்விடயம் 

ததொடர்பில் ஆரொய்ந்து, உொிய நடவடிக்மககள் விமரவில் 

எடுக்கப்பட கவண்டியுள்ளமத இங்கு சுட்டிக் கொட்டுகின்கறன். 

அகதகபொன்று நொட்டின் ததன்பகுதிமய எடுத்துக் 

தகொண்டொலும் குறிப்பொக, ரத்கை, ஹிக்கடுவ, அம்பலொங்தகொட, 

தகொஸ்தகொட, பலபிட்டிய, கரந்ததனிய, ைீடியொதகொட, 

படதபொல கபொன்ற பகுதிகளிலும் பொதொளக் குழுக்களின் 

ஆதிக்கங்கள் அதிகொித்துக் கொைப்படுவதொகத் ததன்பகுதித் 

தகவல்கள் ததொிவிக்கின்றன. அகதகநரம் வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்கள் இன்று கபொமதப்தபொருட்களின் கடத்தல் 

தசயற்பொடுகளுக்கும் விற்பமனக்கும் பொவமனக்கும் 

தொரொளையப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளொககவ ைொறிவிட்டுள்ளன. 

அண்மைக்கொல ஊடகச் தசய்திகமளப் பொர்க்கின்றகபொது 

இதமனப் புொிந்துதகொள்ள முடிகின்றது. வடக்கு ைொகொைத்தில், 

குறிப்பொக, யொழ்பொைம், ைன்னொர், வவுனியொ கபொன்ற 

ைொவட்டங்கள் ஏற்தகனகவ கபொமதப்தபொருள் ததொடர்பில் 

அடிக்கடி கபசப்பட்டுவந்த ைொகொைங்களொக இருந்த நிமலயில், 

தற்கபொது திருககொைைமல ைொவட்டத்திலும் கபொமதப்தபொருள் 

விற்பமன ைற்றும் பொவமன துொிதகதியில் அதிகொித்துள்ளதொகத் 

ததொியவருகின்றது. எனகவ, நொட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு 

ததொடர்பில் கைலும் அதிக கவனம் தசலுத்தப்படகவண்டிய 

கதமவ ஏற்பட்டுள்ளது என்கற கருதுகின்கறன்.  

தபொலிமஸச் சுத்தப்படுத்த கவண்டிய கொலம் 

வந்துள்ளதொகவும் பின்கதவொல் தபொலிஸ் கசமவயில் நுமழந்து, 

அரசியல் பலத்தினொல் தபொலிஸ் நிமலயப் தபொறுப்பதிகொொி 

களொகக் கடமையொற்றுகவொர் இனி அந்தப் பதவிகளில் நீடிக்க 

முடியொது எனவும் அண்மையில் தபொலிஸ் ைொ அதிபர் திரு. 

பூஜித ஜயசுந்தர அவர்கள் ததொிவித்திருந்ததொக ஊடகங்களின் 

மூலைொக அறியக்கிமடத்தது. அவரது கருத்மத நொன் 

வரகவற்பதுடன், இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் இங்கு கூற 

எண்ணுகின்கறன். யுத்தம் நிலவிய கொலத்தில் ததன் பகுதிகளில் 

தண்டமனகளுக்கு உட்படுகின்ற தபொலிஸொமர அவர்களது 

வசிப்பிட பகுதிகமள விட்டும் தூர இடங்களுக்கு 

இடைொற்றுவது என்ற அடிப்பமடயில் வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொைங்களிலுள்ள தபொலிஸ் நிமலயங்களுக்கு இடம் 

ைொற்றுவது, தண்டமனக்குொியவர்களுக்கொன ைிகப் தபரும் 

தண்டமனயொகக் கருதப்பட்டது. யுத்தம் முடிவுக்குக் தகொண்டு 

வரப்பட்டுள்ள நிமலயில், இப்கபொதும் அந்த நமடமுமறப் 

பின்பற்றப்படுவதொககவ அறியமுடிகின்றது.   
 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

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

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් ම්නයන්, 
නිනයෝජය කථානායකුරමා [ගු ක ලංග සුමක පාල මහතා] 
මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலகவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு திலங்க 

சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Douglas Devananda, you can continue with your 

speech.  

 
ගු ඩේලෙන නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் கதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகௌரவ தவிசொளர் அவர்ககள! 

அந்த வமகயில், இவ்வொறு தண்டமன தபற்று, ககொபத் 

துடனும் விரக்தியுடனும் தைொழி புொியொத நிமலயிலும், அதுவும் 

யுத்தத்தில் தவற்றிதகொள்ளப்பட்ட பகுதி என்ற ஆதிக்க 

சிந்தமனயுடனும் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் கடமையொற்ற 

வருகின்ற ஒரு சில தபொலிஸ் அதிகொொிகள் ைற்றும் உத்திகயொகத் 

தர்கள் ததொடர்பில் எைது ைக்கள் எப்படி நம்பிக்மக மவப்பது? 

என்தறொரு பிரச்சிமனயும் இருந்து வருகின்றது. இதுகுறித்தும் 

தபொலிஸ் ைொ அதிபர் அவர்கள் தனது அவதொனத்மதச் 

தசலுத்தகவண்டுதைனக் ககட்டுக்தகொள்கின்கறன். அகதகநரம், 

தபரும்பொலொன தபொலிஸொொிமடகய அவர்களின் குைவியல்புத் 

தன்மைகளில் நிமறயகவ ைொற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன; எைது 

ைக்கமள அரவமைத்துப் கபொகக்கூடிய தன்மைகள் கொைப் 

படுகின்றன. இந்தநிமல கைலும் வளர்க்கப்படகவண்டும் 

என்பமதயும் ஆகலொசமனயொக முன்மவக்கின்கறன்.  

இறுதியொக, சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அமைச்சர் தகௌரவ சொகல ரத்நொயக்க அவர்களிடம் ஒரு 

ககொொிக்மகமய முன்மவக்க விரும்புகின்கறன். யொழ்ப்பொைக் 

ககொட்மட புனரமைப்புத் ததொடர்பில் நொன் ஏற்தகனகவ 

தகௌரவ பிரதைர் அவர்களது அவதொனத்திற்குக் தகொண்டு 

வந்திருந்தகபொது, தொங்கள் கொலி ககொட்மடப் புனரமைப்புப் 

பைிகமள கைற்தகொண்டுள்ளதொகவும் தங்களுடன் கலந்துமர 

யொடி யொழ்ப்பொைக் ககொட்மடப் புனரமைப்புத் ததொடர்பில் 

நடவடிக்மககமள கைற்தகொள்ளுைொறும் ததொிவித்திருந்தொர். 

அதற்கொன ஏற்பொடுகமளச் தசய்து தரும்படி இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

அவொிடம் ககொருகின்கறன். யொழ்ப்பொைக் ககொட்மட 

புனரமைப்புத் ததொடர்பில் தங்களது ஒத்துமழப்பு அவசியம் 

என்பமத வலியுறுத்துகின்கறன். 

அத்துடன், கொலி கிந்கதொட்டமடப் பகுதியில் கநற்று 

முன்தினம் ஒரு கைொதல் நிமல ஏற்பட்டுள்ளதொகத் ததொிய 

வருகின்றது. தபொலிஸொர் தமலயிட்டு அங்கு சுமுகைொனததொரு 

நிமலமைமய ஏற்படுத்தியுள்ளதொகவும் கூறப்படுகின்றது. 

எனினும், இவ்வொறொன கைொதல் நிமலமை களின்கபொது 

தபொலிஸொர் விமரந்து நடவடிக்மககமள கைற்தகொள்வதன் 

மூலகை அழிவுகமளப் பொொியளவில் தடுக்கமுடியும் 

என்பமதயும் ததொிவித்துக் தகொண்டு, எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 

வழங்கியமைக்கு ைீண்டும் நன்றிகூறி, விமடதபறுகின்கறன். 

வைக்கம். 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

[පූ.භා. 11.02] 

 
ගු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා (විුනලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ක  නිනයෝජය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபகரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතා දැරග  විෂය ක්ශෂ ත්රයක් පිළිබඳද 

ශම් විදාරශආදී සාකච්ඡා කථන්නට ලැබීම සතුටක්. 2015 ජනදාරි 

මාසශආ 8දැනි රා ශම් ථට තුළ රැදැන්ත විප්ලදයකින් පස්ශස  

බලයට ප  වුණු අපි ශම් ථශට් නීතිශආ ආධිපතය තහවුරු කිරීම 

සඳහා ශබොශහෝ ක්රියාමාර්ග ශගන තිශබනදා. එක පැ තකින් 

නීතිශආ ආධිපතය සුථක්ෂිත කිරීම සඳහා දගකීම් රථන අධිකථණය 

ස්දාධීන ආයතනයක් බදට ප  කථලා තිශබනදා. පසුගිය 

කාලශආදී රකන්නු නක් තීන්රකදලින් ඒ දාශේම ඒ අධිකථණ 

ක්රියාරාමයන්දල ඇති ශදලා තිශබන ශදනස්කම් තුළින් අපට ඒ 

ස්දාධීන දය රකින්න වාව දන්. නමු  අධිකථණශආ ස්දාධීන දය 

පමණක් ප්රමාණද  දන්ශන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අධිකථණශආ ස්දාධීන දය සමඟ අධිකථණශආ 

කාථයක්ෂමතාද තිබිය ුතතුයි. ඒ දාශේම නක් තීන්රකදල 

ගුණා මකභාදය තිබිය ුතතුයි. ශම් කරුණු පිළිබඳද සලකා බලා 

මනතික කටුතතු (පතෂණ විශථෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආාශික 

අධීක්ෂණ කාථක සභාද ශයෝජනා මාලාදක් ඉදිරිප  කථලා 

තිශබනදා. ශම් දන විට එම ශයෝජනා මාලාද සඳහා කැබිනට් 

අනුමැතිය ලැබිලා, ඒ ශයෝජනා ක්රියා මක කිරීම සඳහා කැබිනට් 

අනුකමිටුදක් ප  කථලා තිශබනදා. ඒ දාශේම ගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ අනුමැතිය ලැබිලා තිශබනදා. ඒ දාශේම නීතිය 

හා සාමය පිළිබඳ අමාතයතුමා , අධිකථණ අමාතයතුමිය  ඒ දැඩ 

පිළිශදළ ක්රියා මක කිරීම සඳහා උනන්රකශදන් කටුතතු කථනදා. 

නීතිශආ ආධිපතය තහවුරු කථලා, නිදැරැදි ශපොලිස් පරීක්ෂණ 

සිරක කථලා, ඉන් පසුද ඒ නක් විභාග ඉක්මනින් සහ නිදැරැදිද 

විභාග කිරීම සඳහා දන දාතාදථණය රැන් සකසමින් තිශබනදා. 

රැනටම  අද ය තථම් මහාධිකථණ විනි ්චයකාථදරු ප  කථ 

ගැනීමට ඉඩ සැලශසන පරිදි 75ක්ද තිබුණු මහාධිකථණ 

විනි ්චයකාථදරුන්ශේ ගණන 110 රක්දා දැඩි කළා, 

පාර්ලිශම්න්තු පනතකින්. ඒ දාශේම පතෂණ විශථෝධී මහාධිකථණ 

තුනක්, විනි ්චයකාථදරු තිශරශනකු බැගින් ුතතු විනි ්චය 

මඩුඩල තුනක් මඟින් නක් විභාග කිරීම සඳහා -විශ  ෂිත නක් 

විභාග කිරීම සඳහා- ඇති කථලා තිශබනදා. ඒ පිළිබඳද කැබිනට් 

අනුමැතිය ලැබිලා තිශබනදා. මම වි ්දාස කථනදා, ඊළඟ මාස 

කිහිපය තුළ ඒ අධිකථණ පිහිටුදලා ඒ අධිකථණදල කටුතතු පටන් 

ගන්නට හැකියාද ලැශබයි කියලා. ඒක නිසා ශපොලීසිශආ 

කාර්යක්ෂමතාද ප්රමාණද  දන්ශන් නැහැ.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අජි  පී. ශපශර්ථා නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,-  
 

ගු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபகரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මන්ත්රීතුමාට mike එක ශරන්න. 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු දාසුශේද නානායක්කාථ මන්ත්රීතුමා. 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, කුමන ශචෝරනා මුල්කථශගන 

Trial at Bar  තබන්න වාව දන්ර කියලා ඔබතුමා රන්නදා. ඒක 

නිසා ශම් Trial at Bar  පිහිටුදන්න යන්ශන් කුමන නක් සඳහාර? 

 

ගු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபகரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පතෂණය, අල්ලස ඒ දාශේම money laundering දැනි දැරැදි 

සඳහා. ඒ පන  ශකටුම්පත සකස් කිරීශම්දී ඒ පනශ  

උපශල්නශආ ඒ විෂයයන් රක්දලා තිශබනදා.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අලු  පන  ශකටුම්පතක් අථශගන එනදාර? 
 

ගු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபகரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ සඳහා අලු  පන  ශකටුම්පතක් අථශගන එනදා. 

ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ 105දන දයදසථාද ප්රකාථද අලු  පන  

ශකටුම්පතක් අථශගන එනදා. ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය 

ලැබිලා තිශබනදා, දාසුශේද නානායක්කාථ මැතිතුමනි. ඒ 

උපශල්නය තුළ එම විෂයයන් රක්දලා තිශබනදා. ඒ දාශේම 

විනි ්චයකාථදරු ප  කිරීම  ශේ පාලනිකද ශනොශදයි, 

සාමානය රමශේරයටයි සිරක දන්ශන්.  

විශ  ෂශයන්ම, අපථාධ විමර් නයන් පිළිබඳද ශපොලීසියට 

ශබොශහොම ශචෝරනා ආදා. ශපොලීසිශආ විශ  ෂ විමර් න ඒකකයන් 

විසින් අර දන විට ඉතාම සාර්ථක විධියට තමන්ශේ ථාජකාරි ඉටු 

කථ තිබීම ගැන මම ස්තුතිදන්ත ශදන්නට ඕනම. ශම් දන විට 

ශපොලිස් මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසය මඟින් නක් 92කට 

අරාළ කාථණා විමර් නය කථ අදසන් කථලා නීතිපතිදථයා ශදත 

ශයොමු කථලා තිශබනදා. ඒ දාශේම, තද  බැරෑරුම් පරීක්ෂණ 

ගණනාදක් අදසාන අදියථට පැමිශණමින් තිශබනදා. නමු , තද 

වි ාල ප්රමාණයක් විමර් නය කථන්න  තිශබනදා. 

විශ  ෂශයන්ම, බථපතළ දාචා හා පතෂණ විමර් නය කිරීශම් 

ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභාද මඟින් අපථාධ පිළිබඳ පැමිණිලි 

සමශහන ප්රමාණයක් විමර් නය කථලා අදසන් කථ තිශබනදා. මම 

හිතන විධියට, එම ශකොමිෂන් සභාද විසින් විමර් නය කථ අදසන් 

කථන ලර ඒදා සම්බන්ධද නක් පැදරීම  දැරග  දනදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ශබොශහෝ ශේලාදට ශපොලීසියට 

ශරෝෂාශථෝපණය කළ , යථාර්ථදාදීද කල්පනා කශළො , ඉතා 

රකෂ්කථ ත  දයන් යටශ  ශපොලීසිය සැලකිය ුතතු පරීක්ෂණ 

ප්රමාණයක් අදසන් කථලා තිශබනදා. ශලොකුම ප්ර ්නය වී 

තිශබන්ශන්, නක්  විභාග කිරීශම් ප්රමාරය පිළිබඳ ප්ර ්නයයි. එක 

අතකින් ඒක වි තිකරුදන්ට  අසාධාථණයක්; එක පැ තකින් 

සාක්ෂිකරුදන්ට  අසාධාථණයක්; අශනක් පැ ශතන්, ශම්දා 

හුඟක් ශදලාදට මහජන ශේශපොළ පිළිබඳ ප්ර ්න නිසා ජනතාදට 

අසාධාථණයක්. එක පැ තකින් මිනී මැරුම්, මිනී මැරීමට තැ  

කිරීම්, ස්ත්රී පතෂණ, ළමා අපචාථ, ත්රස්තදාදී දැථදි පිළිබඳ නක් රස 

රහස් ගණනක් අධිකථණදල තිශබනදා; සාමානය ද ශයන් නක් 

16,000කට දැඩි ප්රමාණයක් අර ශගොඩ ගැහිලා තිශබනදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සමස්ත අධිකථණ පේධතියම දිුතණු කිරීම 

සඳහා රම කිහිපයක් අපි ශයෝජනා කථලා තිශබනදා. නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ රැනට තිශබන අනුමත ථජශආ නීතිඥ සායාද 
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118යි. රැනට අනුමත 118ක් වූ ථජශආ නීතිඥ සායාද 218ක් 

රක්දා දැඩි කිරීමට රැන් අනුමැතිය ලැබී තිශබනදා. ඒක තමයි 

දැරග ම කාථණය. ඒ දාශේම, ථජශආ අධිනීතිඥදරුන්ශේ දැටුප් 

දැඩි කිරීමට, ඔවුන්ශේ පහසුකම් දිුතණු කිරීමට අද ය අනුමැතීන් 

රැන් ලැබිලා තිශබනදා. ඒ හථහා, අලු  ථජශආ අධිනීතිඥදරුන් 

ශරපාර්තශම්න්තුදට බඳදා ගැනීශමන් පසුද අලු  ශ්රමය ශයොරා 

ශගන කාර්යක්ෂමතාදශආ වි ාල ශදනසක් ඇති ශදයි කියලා  අපි 

බලාශපොශථො තු දනදා. අපට රැනගන්න තිශබන හැටියට ජනදාරි 

මාසය ශදන විටම ශම් බඳදා ගැනීම් සිේධ ශදනදා. 

ඒක ඉතා දැරග  කාථණයක්. ඒ  එක්කම අල්ලස් ශහෝ පතෂණ 

ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාද මඟින් කථන නිර්ශේ  විධිම  

කිරීම සඳහා එම පනත සාශ ෝධනය කිරීම රැන් කඩිනමින් සිරක 

ශදනදා. අපි වි ්දාස කථනදා, ලබන දසශර් මුල් මාසය ශහෝ මුල් 

මාස ශරක ඇතුළත සම්පූර්ණ පන  ශකටුම්පත අනුමත කථ 

ගැනීමට හැකි ශදයි කියලා. ශම්දා අපි ලැ, ජයග්රහණ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසශආ කථ තිශබන දැථදි පිළිබඳද 

ශම් කාලය තුළ අප විමර් නය කථනදා. හැබැයි, අශප් ථජය 

බලයට ප  වුණාට පසුද  පතෂණ සහ අරමිකතා සිරක ශදනදා; සිරක 

ශදමින් තිශබනදා කියලා අපට පිළිගන්න සිරකශදනදා. ඉතිහාසශආ 

දැථදි කථවා අයට නිසි ශලස රඬුදම් ශනොකථවා නිසා අර අපට එම 

අිනශයෝගයට මුහුණ ශරන්න සිේධ ශදලා තිශබනදා. ඒ විතථක් 

ශනොශදයි, දථරකරුදන් නිදැථදි මිනිසුන්ට එශථහිද විශේචන 

ඉදිරිප  කථමින් නිදැථදි මිනිසුන් දථරකරුදන් කිරීම සඳහා කථන 

දැඩ පිළිශදළදල් පදා ක්රියා මක ශදනදා. ඒ නිසා සාක්ෂි අනුද, 

නීතිය අනුද කටුතතු කථලා දථරක් කථ තිශබනදා නම් ඒ සමම 

ශකනාටම නීතිශආ සාධාථණ දය ලබා දීම සඳහා වූ දගකීමක් 

ථජයට තිශබනදා; ශමම පාර්ලිශම්න්තුදට තිශබනදා. මම ගරු 

මුරල් ඇමතිතුමාට ශම් අදසථ්ාශේදී ස්තුතිදන්ත ශදනදා. ශමොකර, 

එතුමා අලු  අධිකථණ ඇති කථන්න, අධිකථණදල 

කාර්යක්ෂමතාද ඇති කථන්න හා ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුද 

ශදනුශදන් ශමදථ අය දැශයන් වි ාල මුරලක් ශදන් කථලා 

තිශබනදා. ඒ කරුණ  මම විශ  ෂශයන් මතක් කථන්න අද යයි.  

ඊළඟට, බඩුඩාථගම ශපොලිස් ස්ථානය ඉදිකිරීම පිළිබඳ 

ප්ර ්නයට මම ශපෞේගලිකද විශ  ෂ අදධානයක් ශයොමු කථන්න 

කැමැතියි. බඩුඩාථගම ශපොලිස ් ස්ථානය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශස  

ඉතාම අබලන් මට්ටමක තිශබන්ශන්. ශම් පිළිබඳද මූලික සාකච්ඡා 

කිහිපයක් පැදැ වූදා. ඒ නිසා 2018 දසශර් බඩුඩාථගම ශපොලිස ්

ස්ථානය සම්පූර්ණශයන් ඉදි කථලා, එහි කටුතතු අදසන් කථන්නට 

ලැශබයි කියලා මා වි ්දාස කථනදා. ශමොකර, මම  ශපොලිස ්

නිලධාරිශයකුශේ රරුශදක්. මම ඉපරකශඩු  බඩුඩාථගම 

ශපොලීසිශආ. මම නිශයෝජය ඇමතිදථශයක් ශදලා සිටින ශම් ථජය 

යටශ , බඩුඩාථගම ශපොලීසිය හරාගන්න බැරි වුශණො , ඒක 

මට  ශලොකු ලේජාදක්; මශේ ආඩුක්දට  ශලොකු ලේජාදක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ දාශේම තද  එක දැරග  කරුණක් 

ඔබතුමාශේ අදධානයට ශයොමු කථන්න අද යයි. නීතිශආ පාලන  

ක්රියාරාම තුළ අර මාධයයට ශලොකු නිරහසක් ලැබී තිශබනදා. එශස  

නිරහස ලැබීම තුළ ශබොශහෝ ශතොථතුරු සමාජගත ශදනදා. එම 

ශතොථතුරුදල තිශබන සතයතාද, එම ශතොථතුරුදල තිශබන 

අසතයතාද, එම  ශතොථතුරුදල තිශබන දිග-පළල පිළිබඳද 

හැඟීමක් ශනොමැතිද මාධය විසින් එම ශතොථතුරුදලට අර්ථ 

රැක්වීම් කථනදා. ඇතැම් විට එය ේශේෂයකින් කථනදා ශනොශදයි. 

ඔවුන්ට තිශබන සීමිත  ශතොථතුරු අනුදයි එය ශකශථන්ශන්. ගරු 

සභාපතිතුමනි, මම  සාමාජික දය රථන ශකෝප් එක විසින් ඉතාම 

බථපතළ පතෂිත ක්රියාදක් විධියට හුනනා ග  මහ බැාකු බැුනම්කථ 

සිරකවීම පිළිබඳද පරීක්ෂණ පැදැ වීම සඳහා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ශකොමිෂන් සභාදක් ප  කිරීම ගැන අපි සතුටු 

ශදනදා.  

ශම් පරීක්ෂණ කටුතතු රැන් ඉතාම ශහොඳින් සිරක ශදනදා. 

උශරයෝගශයන් සිරක ශදනදා. ඉතාම රක්ෂ විධියට ඒ පරීක්ෂණ 

කටුතතු කථන ශපොලිස් නිලධාරින්ට මශේ ශගෞථදය පිරිනමන්න 

මම ශමය අදස්ථාදක් කථ ගන්නදා.  

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුද ගැන  කියන්න ඕනම. අපි 

රන්නදා, ඔවුන්ශේ රක්ෂකම් ගැන. ඔවුන්ට අදස්ථාදක් රකන්ශනො  

කදරාද  ඔවුන් ඒ දගකීම පැහැථ හැථලා නැහැ. ඔවුන් ඉතා රක්ෂ 

විධියට ශකොමිසමට සහාය වීශම් කටුතතු සිරක කථනදා. නමු  ගරු 

සභාපතිතුමනි, දැරග  කරුණක් කියන්න අද යයි. ඒ තමයි ශම් 

ශකොමිසමට ඉදිරිප  ශදන සාක්ෂිදලින් එක ශකොටසක් පමණයි 

මාධයදලට නිකු  ශකශථන්ශන්. උරාහථණයක් විධියට ශම් 

පරීක්ෂණ අතථතුථ පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නා මන්ත්රීදරු 225 

ශරනා , අර්ජුන් ඇශලෝසියස් නැමති අය  අතථ සිරක වුණු බද 

කියන රකථකථන ඇමතුම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ශකරුණා. ඒ 

පරීක්ෂණශආදී අපට රැන ගන්න ලැබිලා තිශබනදා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීදරු 41 ශරශනක් අර්ජුන් ඇශලෝසියස් 

සමඟ රකථකථනශයන් කථා කථලා තිශබනදා කියලා. හැබැයි, 

එයින් පස් ශරශනකුට අරාළ ශතොථතුරු පමණක් මාධය ශදත ලබා 

රකන්නා. ඉතුරු තිස් හය ශරනාට අරාළ ශතොථතුරු මාධයදලට ලබා 

රකන්ශන් නැහැ. ශම්ක දැථදියි. යම් නක් කටුත තක් අතථදී යම් 

ශතොථතුථක් මාධය ශදත නිකු  කිරීශම් හැකියාද තිශයනදා. ශම්දා 

ථහසිගත කටුතතු ශනොශදයි. ඒ ශතොථතුරු රැනගන්න ජනතාදට 

අයිතිය තිශයනදා. නක්ද විභාගශකොට, විනි ්චයශකොට අදසානශආ  

දථරකරුදන්ට රඬුදම් ශරන ශතක් ඒ නක් කටුත ත සිරකවුණු 

ආකාථය ගැන ශතොථතුරු රැන ගැනීමට වාථදැසියන්ට අයිතිය 

තිශබනදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් ශම් 

කාථණය පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීදරුන්ශේ නාමයන් හා ගැශටන 

කරුණක් නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරු හතලිස් එක් ශරනා 

සම්බන්ධද ඒ ශසොයාශගන ඇති කරුණු පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීදරු 225 ශරනාටම ශරන්න කියලායි. එතශකොට අපට රැන 

ගන්නට වාව දන්  පාර්ලිශම්න්තුද , අර්ජුන් ඇශලෝසියස් නැමති 

වාේගලයා  අතථ තිශබන සබඳතාදශආ ප්රමාණය කුමක්ර කියලා. 

එහි ශකොටසක් පමණක් සමාජගත කිරීශමන්, ශකොටසක් පමණක් 

මාධයදලට නිකු  කිරීශමන් කාට ශහෝ අසාධාථණයක් සිේධ 

ශදන්න වාව දන්. ඒ  එක්කම ඒ ශතොථතුරුදල විස්තථ එනම් දින 

දකදානු, ශේලාදන්, ඒ දාශේම ආථම්භ කථන ලර රකථකථනය, 

කුමන රකථකථනයකටර ලබා රකන්ශන් කියන විස්තථ  දැරග  

දනදා. එතශකොට ඒ එක් එක් මන්ත්රීදථයාට තමන්ශේ ස්ථාදථය 

පිළිබඳ කරුණු කියන්න අදස්ථාද ලැශබනදා. ඒ නිසා 

ඔබතුමාශගන් මා ඉල්ලා සිටින්ශන් ගරු කථානායකතුමාට 

රැනුම්දීලා ලබන සුනරා ශදනශකොට අපට ශම් ශතොථතුරු ලබලා 

ශරන්න කියලායි. 

එතශකොට අපට යථා ත  දය ශ රුම් ගැනීමට හැකියාද 

ලැශබනදා. ශම්ක ඉතා දැරග  ශරයක්. ශමොකර, අපි හරියට 

කරුණු ශනොරැන මාධයදල පළදන සීමිත කරුණු ප්රමාණයක් 

පමණක් රැනශගන නිගමනදලට පැමිණීම සුරකසු ශනොදන නිසා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට පාර්ලිශම්න්තුද පිළිබඳ දගකීමක් 

තිශබනදා. ඔබතුමා ඒ දගකීම  ඉෂ්ට කථනු ඇතැයි කියා මම 

බලාශපොශථො තු ශදනදා. ඒ නිසා අර දිනම ගරු කථානායකතුමා 

එක්ක සාකච්ඡා කථලා ඒ ශතොථතුරු සම්පූර්ණශයන් ලබා ශරන්න. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරු 225ශරනා හා සම්බන්ධ ශතොථතුරු 

225ශරනාටම ලබා  ශරන්න. එතශකොට අපට නියම ත  දය රැන 

ගන්න වාව දන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 මීළඟට, ගරු දාසුශේද නානායක්කාථ මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 25ක කාලයක් තිශබනදා. 
 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 25ක කාලයක් තිශබනදාර? 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ඔේ. විනාඩි 25ක කාලයක් තිශබනදා.   

 
 

[පූ.භා. 11.15] 
 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථා කථන්න බලාශපොශථො තු 

දන්ශන් අර කාථක සභාද ඉදිරිශආ තිශබන ජාතික ප්රතිප ති හා 

ආර්ිකක කටුතතු දැය ශීර්ෂ ගැනයි. ඒ පිළිබඳ අමාතයදථයා 

දන්ශන් ගරු අගමැතිතුමායි. ඒ නිසා එතුමාශේ ක්රියා කලාපය  

මශේ විචාථයට ලක් විය ුතතුයි. සමෘේධිලාීනන්ට උරේදක් හැටියට, 

ප්රරානයක් හැටියට රකන්න එකක් සමෘේධිලාීනන්ශේ ඉතුරුම්දලින් 

කපා ගැනීම ශකොයි තථම් රකර්ජන දැඩක්ර කියලා මම අර ප්ර ්නයක් 

ඇහුදා. ඒ දාශේම, භාඩුඩාගාථශයන් ප්රතිපූථණය කථන්න තීන්රක  

ශදලා තිබුණු එකක්, භාඩුඩාගාථය ප්රතිපූථණය කථන්ශන් නැහැ 

කියලා ආඩුක්ද අර රකක් ගැනවිලි කියනදා. ශම් ශමොන නීතියක්ර,  

ශම් ශමොන ප්රජාතන්ත්රදාරයක්ර කියලා මම ඇහුදා.    අගමැතිතුමාට 

ශම් සභාශේ යම් යම් දථප්රසාර තිශබනදා. ඒ අනුද එතුමා ඕනම 

ශේලාදක නැඟිටලා, ඕනම ශරයකට මැදිහ  ශදනදා. ඕනම 

ශරයකට කඩාශගන පනිනදා. එශහම කඩා පැන්න එක 

අදස්ථාදක් මට මතකයි. ඒ තමයි මම බැුනම්කථ දාචාද පිළිබඳ 

ප්ර ්නය ගැන නීතිපතිතුමාට යැවූ ශපොලිස් දාර්තා ගැන විමසමින් 

සිටි අදස්ථාද. රැන් එතුමාට ඒ ජනාධිපති ශකොමිසමට උ තථ 

ශරන්න යන්න සිේධ ශදලා තිශබනදා. එතුමා එරා විධියට අර  

කඩාශගන පැනලා සම්පූර්ණශයන් අරාළ ශනොවූ කරුණු රැසක් 

කියලා, මට ශරන්න ඕනම පිළිතුථ අවුල් කළා.  අගමැතිදථශයක් 

ශම් දාශේ නින්දිත ක්රියාකලාපයක් අනුගමනය කිරීම ඉතාම පහ  

ත  දයකට ශමම සභාද ශගන ඒමක් බද මම පළමුශදන්ම 

කියන්න වුදමනායි.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the  House. 
 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට නියමිත ශේලාශදන් කාලය ගන්න එපා.  
 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පැහැදිලි කිරීමක් කථන්න කැමැතියි. 

ගරු අගමැතිතුමා ශම් ශකොමිෂන් සභාදට යන්ශන් - 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම යන්න ශහ තුද ඇහුශේ නැහැ.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමා මුව  ථටටම ආරර් යක්. එතුමා කැමැ ශතන් යන්ශන්.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමාශේ ආරර් ද  බද මම ශපන්නුදා.  

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මහ රදල් ශකොල්ල කමම ආරර් යක්. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමා ස්ශේච්ඡාශදන් යන්ශන්. ශපොඩ්ඩක් අහශගන ඉන්න. 

Please! 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගමැතිතුමාශේ ආරර් ද  බද මම රැන් ශපන්නුදා. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
එතුමා මුව  ථටටම ආරර් යක්. ස්ශේච්ඡාශදන් ඒකට යන්ශන්. 

ශකොමිෂන් එශකන් එන්න කියන්න කලින් එතුමා කිේදා මම 

පැහැදිලි කිරීමක් කථන්නම් කියලා. 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)   
ශහොඳයි, අපි ඔය ඔක්ශකොම අහශගන ඉන්නම්.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන එකයි, එතුමා කියන එකයි, සිේධ වුණු  ශේයි 

අතථ ශදනසක් තිශබනදා. ඔබතුමා කියන්ශන් ශකොමිෂන් එක 

කැ ශඳේදා කියලා. නැහැ. එතුමා ස්ශේච්ඡාශදන් කිේදා, ඕනම 

පැහැදිලි කිරීමක් කථන්නම් කියලා. There is a difference.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස්ශේච්ඡාශදන් යන ඔක්ශකොම එතැන භාථ ගන්නදාර කියලා 

අපි රන්ශන් නැහැ.  

මම ශම් රැන් කිේශේ ආරර් ද  අගමැතිතුමාශේ චර්යාද 

ගැන. විපක්ෂශආ මන්ත්රීදථශයක් ප්ර ්නයක් මතු කථනශකොට ඊට 

ලැශබන පිළිතුථ අවුල් කථ රමා, ඒක යටප  කිරීම ශමොන 

ආරර් ද  බදක්ර? ශම් අගමැතිදථශයකුශේ ක්රියාකලාපයර?  
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 අශප් මුරල් ඇමතිතුමා, ආයම්මලාශේ රැකදථණය නැති 

ආර්ිකකයක් ශගොඩ නැඟීම ගැන ශබොශහෝ රකථට ශේ නා කළා. "Sri 

Lanka can no longer be a nanny state" කියලා කිේදා. 

ආයම්මලාශේ රැකදථණ කියන්ශන් ශමොකක්ර? තායිලන්තයට 

තිශබනදාර  ඔය රැකදථණ? බාේලාශේ යට තිශබනදාර ඔය 

රැකදථණ? රකුණු ශකොරියාශේ මුල් අදධිශආ ඒ රැකදථණ 

තිබුණාර, නැේර? ඒ රැකදථණ උඩ තමයි ඒ ථටදල සාදර්ධනය 

පදතින්ශන්. තායිලන්තශආ අපට දඩා ප්රබල ආර්ිකක ත  දයක් 

තිශබන්ශන්. එය ඉතා ඉදිරියට ගිය ථටක්. නමු  ශම් රැකදථණ  

තදම  අ  හැථ නැහැ. බාේලාශේ ය අර ඉතා ශේගශයන් 

අපනයන ආර්ිකකය දිුතණු කථශගන යන ථටක්. නමු  ඔවුන් ඒ 

රැකදථණ අ  හැථ නැහැ. ඒ රැකදථණ අ  හැරීම කියන්ශන් 

ශමොකක්ර? අශප් රැකදථණය ඉද  කශළො  එය, වි ාලම -

රැදැන්ත- ශලෝක දයාපාරිකයන්ශේ ශගොරකරු බදට ප  කිරීමක් 

දනදා. ශතෝථා ශේ ථාශගන රැකදථණය ඉද  කිරීම , ශතෝථා 

ශේථාශගන රැකදථණය රැමීම  කියන ශරකම අශප් ථට දැනි 

ථටක් ගත ුතතු මාදත හැටියට අපි ශයෝජනා කථනදා. ශම් 

රැකදථණය ඉද  කිරීමට ඉස්සථ ශදලා අපි රැනගන්න ඕනම, අශප් 

ථශට් ආර්ිකකශආ  ක්තිය ශමොකක්ර, අශප් ථශට් ආර්ිකකශආ 

රකර්දලතාදන් ශමොනදාර කියලා.  

අර තිශබන තාක්ෂණය  එක්ක තිශබන්නා වූ තිුතණු 

තථගකාරි දශආ ස්දභාදය කුමක්ර? ශම්දා සියල්ල සැලකිල්ලට 

ශගන ඕනම, ශම් රැකදථණ  ඉද  කිරීම ගැන ශහෝ ශම් රැකදථණ 

පද දාශගන යමම ගැන ශහෝ කතා කථන්න. එශහම ශනොශදයි, 

across the board කියලා තිශබන්ශන්. එක්රහස් ගණනකටම 

තිශබන රැකදථණය  අයින් කථනදා. එක්රහස් ගණනකට තිශබන 

රැකදථණය  අයින් කළාම ශම් ථශට් කර්මාන්තදලට යන කල 

රසාද කුමක්ර?  

ශම් ථශට් කර්මාන්තදල තාථගකාරි දය දැඩි දිුතණු කිරීමට 

ලු, ජාතයන්තථ තථගකාරි හැකියාදකට ශගශනන්න ලු ශම් 

රැකදථණය අයින් කථන්ශන්. ජාතයන්තථ තථගකාරි හැකියාදකට 

ශගශනන්න වුදමනා කථන සාධක ශමොනදාර කියාද  කියලා 

නැහැ. නිකම්ම ජාතයන්තථයට විදෘත කළාම ජාතයන්තථ 

හැකියාද මතු දනදාර? ඒ සාධක අශප් ථශට් ශේශීය 

කර්මාන්තකරුදන්ට තිශබනදාර? අශප් ථශට් විරකලිය නිෂ්පාරනශආ 

වියරම ශකොච්චථර? අශප් ථශට් ශපොලී වියරම ශකොච්චථර? ශම්දා 

ශනොසලකා අශප් ථශට් නිෂ්පාරකයන් ශලෝකශආ තථගකාරි දයට 

නිථාදථණය කථන්න වාව දන්ර?  

ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් ථශට් සියලු ශේදල් විශේශික 

ශකොම්පැනිකාථයන්ට බාථ දීලා ආර්ිකකශආ ඉලක්කම් නාදන්න 

වාව දන්.  ශම් ආර්ිකකශආ ඉලක්කම් නැාවීම ශදනුශදන් ශම් 

ආඩුක්ද ශගනයන දැඩ පිළිශදළ එක්ක ඒ ශේ ශදන්න වාව දන්.  

මට කථාදක් මතක් ශදනදා. ඒ, ඇතින්නිය සමඟ සාසර්ගශආ 

ශයශරන්න ගිය කටුස්සාශේ කථාද.  අශප් මුරල් ඇමතිතුමාට ශම් 

සාකල්පය ශ රුශඩු නැති වුණ  අපට ශපන්දන්න තිශබන්ශන් 

ඒ ශේ. රැදැන්ත ආර්ිකක හැකියාදක් ඇති ආයතන සමඟ,  සමාගම් 

සමඟ තථගකාරීද අශප්  කර්මාන්ත ශමශහයවීමට කල්පනා 

කශළො , අශප් ථශට් ශේශීය ශදළ ඳ ශපොළ අපට අහිමි ශදලා 

යනදා. ශමය  දථක් ශරකක් ශදච්ච  එකක් ශනොශදයි. 

හැ තමහශ  ශම් ථශට් ආර්ිකකය විදෘත කිරිම   එක්ක ශම්  ථශට් 

ශේශීය ශදළඳ ශපොළට ශදච්ච ශේ අපි රන්නදා; සුව   

කර්මාන්තදලට ශදච්ච ශේ අපි රන්නදා. අර  නැදත ශබොශහොම 

අමාරුශදන්  ඔව ද උස්සන්න හරනදා, ශේශීය අ යන්ත්ර ශප්  

කර්මාන්තය. ශම්  ශේශීය අ යන්ත්ර ශප්  කර්මාන්තයට වුදමනා 

කථන නූල්, ඩයි දර්ග ශගන්දන්ශන් පිට ථටදලින්. අර ඒදාශආ 

ආනයන  වියරම එන්න එන්නම දැඩි ශදලා තිශබනදා. ආනයන 

වියරම දැඩි දන්ශන් රුපියශල් දටිනාකම අක් වීම  එක්ක. දැඩි 

වියරමක් රථා ආනයනය කථන අමුද්රදය ශයොරාශගන නිපරදන ශම් 

ථශට් නිෂ්පාරනදලට බරක  එක්ක අර වි ාල මුරලක් වියරම් 

කථන්න  සිේධ ශදලා තිශබනදා. කියන හැටියට, ශදන රා නූල් 

කන්ශට්නථයක් ශගන්දන්නට ශඩොලර් 80ක් ගියා නම්,  රැන් ශම් 

තිශබන බරක  එක්ක රුපියල් ලක්ෂ 120ක් යාවි. ශම් විධියට 

ආනයන ශයරවුම්දල වියරම් දැඩි ශදන   ත  දයක් තුළ,  ශම් 

ථශට් කුඩා කර්මාන්ත, ශම් ථශට් මධය පරිමාණ කර්මාන්ත 

ශකොශහොමර ඔව ද උස්සා ඉන්ශන් කියලා ශම් ආඩුක්දට 

ශමොශහොතකටද  කල්පනා  කථන්ශන් නැහැ; ඒ  ගැන  හිතලා 

නැහැ. 

ඊළඟට මා  එන්ශන්, ගරු අගමැතිතුමා ය ටශ ම තිශබන ජන 

හා සායා ශල්න ශරපාර්තශම්න්තුශේ ඉලක්කම්දලට. හතථ 

ශරශනක් ඉන්න පවුලකට වියරම රුපියල් පණස්රාහකට දැඩිශයන් 
යනදා කියලා අශප් ශකොළඹ පාරිශභෝගික රර් නයි, ජාතික 

පාරිශභෝගික රර් කයයි ගණන් හිලේ හරලා කියා තිශබනදා. 

අශනක් අතට, ජන හා සායාශල්න ශරපාර්තශම්න්තුද 
දාර්තාදක් දීලා තිශබන බද මශේ ප්ර ්නයකට පිළිතුරු ද ශයන් 

ගරු  එස්.  බී  දිසානායක ඇමතිතුමා කිේදා. 4 ශරශනකුශගන් ුතතු 
පවුලකට රුපියල් 18,000කින් ජීද  ශදන්න වාව දන් ලු. 

අතයද ය වියරම රුපියල් 50,000කට දැඩිය යනදා. නමු , 
රුපියල් 18,000ක මාසික ආරායශමන් ඒ පවුලකට ජීද  ශදන්න 

වාව දන් ලු. ඒ පවුල් ජීද  ශදන්ශන් ශකොශහොමර? ඒ පවුල් ජීද   

ශදන්ශන් අක්ශදන් කාලා, අක්ශදන් ඇඳලා,  තමන්ශේ ශබශහ -
ශහ  දලට අක්ශදන් වියරම් කථලා. එතශකොට ලැශබන්නා වූ 

ප්රතිඵලය ශමොකක්ර? ශගෝලීය සාගිනි රර් කය යටශ  118ක් 
ථටදල් අතථ, අපි 84 ශදනි තැන සිටින්ශන් ඒ නිසාර? ආහාථ 

සුථක්ෂිතතාද පිළිබඳ ශලෝක රර් කය අනුද ථටදල් 113ක් 
අතරින්, අපි 65 ශදනි තැන සිටින්ශන් ඒ නිසාර? අපි කවුරු  ඇඳ 

පැළඳ යනදා, සමාජශආ ටිකක් ශදනසක් ශනොරකින ආකාථශයන්. 

ඒ දාශේම තමන්ශේ ශගදල්දල හුනු පිරියම් ටිකක් කථශගන,  
එක්තථා ප්රමාණයකට ශගයි පියස්ස රමා ශගන සමාජයට අක්දක් 

ශනොශපශනන ආකාථයට ඉන්නදා. ඒ ඔක්ශකෝම පිරිමහන්ශන් 
ශගරථ කන ශබොන ශේදල්දලින්. ඒ නිසා තමයි අර මන්රශපෝෂණය 

බථපතළ තැනකට ගිහින් හා යමින් තිශබන්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  මන්රශපෝෂණශආ එක ප්රධාන අදස්ථාදක් 

තමයි කෘෂවීම. කෘෂවීම ශහ තුශදන් ථටදල් 130කින් අපි 128 

ශදනි ස්ථානශආ ඉන්නදා. ශම් තමයි ශුේධ වූ ප්රතිඵලය.  රුපියල් 
18,000නු  පවුලකට ජීද  ශදන්න වාව දන්ය කියලා අශප් 

ජනශල්න හා සායා ශල්ණ ශරපාර්තශම්න්තු  එක පැ තකින් 

කියන ශකොට, ශකොළඹ පාරිශභෝගික රර් කය අනුද හතථ 
ශරශනකුශගන් ුතතු පවුලකට අතයද ය වියරම් සඳහා  රුපියල් 

50,000කට දැඩිශයන් වියරම් දනදා කියලා කියනදා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ශම් ශරශක් පථතථය පියදන්ශන් ශකොශහොමර 

කියලා සායා ශල්නයක් හා කරුණු රැක්වීමක් අගමැතිතුමා 
විසින් කළ ුතතුයි කියලා මා වි ්දාස කථනදා.  

තමුන්නාන්ශස ලා 2017 අය දැය ඉදිරිප  කථේදි , 

ශපොශථොන්රක 159ක් රකන්නා. ඒ ශයෝජනා 159න් 80ක්ම ක්රියා මක 

ශදලා නැහැ. කුඩා හා මධය පරිමාණ කර්මාන්තදලට හා 
දයාපාථදලට බලපාන ශයෝජනා ගණනාදක් ඒ අතථ තිශබනදා. 

කුඩා හා මධය පරිමාණ දයාපාරිකයන්ට සහන ණය ශයෝජනා 
රමයක් ලබා දීම සඳහා 2017 අය දැශආ රුපියල් මිලියන 750ක් 

ශදන් කළා. එයින් දැය කථ ඇ ශ , රුපියල් මිලියන 7යි. ශම් 
මූලය සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුශදන් ලැශබන ශතොථතුරු අනුදයි 

මම තමුන්නාන්ශස ට ශම් ඉලක්කම් කියන්ශන්. අදසාන ද ශයන් 

එහි ප්රතිලාීනන් ශදලා තිශබන්ශන්, 326 ශරනායි. ලාකාශේ සුව  හා 
මධය පරිමාණ දයාපාරිකයන් කී ලක්ෂයක් ඉන්නදා ර? 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

තමුන්නාන්ශස ලා 326 ශරනකුට ප්රතිලාභ ලබා දී තිශබනදා. 

රුපියල් මිලියන 750න්, වියරම් කථ තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 

7යි.  මම දැරැදි නම්;  මශේ ඉලක්කම් දැරැදි නම්, නිලධාරි කුටිශආ 

සිටින  තමුන්නාන්ශස ශේ නිලධාරින්ශගන් අහලා කියන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අලු  ශේශීය ආරායම් පනත යටශ  සියලු 

බරක නිරහස් කිරීම් ඉද  කථනදා. සමුපකාථදලට රකන් බරක නිරහස ්

කිරීම් ඉද  කථනදා. ඒ විධියට සියලුම බරක නිරහස් කිරීම් ඉද  

කථනදා.  අශප් කුඩා කර්මාන්තදලට,   විශ  ෂශයන්ම 2012දී 

අශප් ශප්ෂකර්මාන්තයට බරක නිරහස් කිරීම් ගණනාදක් තිබුණා. ඒ 

කියන්ශන් ශම් ථටට පිටින් බක් ශගන්දන ශකොට ඒ අමුද්රදයදල බරක 

නිරහස් කළා. ශමොකර, ඒ කර්මාන්ත නඟාසිටුදන්න අද ය නිසා. 

ශම් ආර්ිකකය  එක්ක කර්මාන්ත නඟාසිටුදන්න වුදමනා කථන 

පරිදි ඒ බරක නිරහස් කළා. ඒ දාශේම සමුපකාථ නාදන්න බරක 

නිරහස් කළා. ශම් අලු  ශේශීය ආරායම් පනතින් ඒ නිරහස් කළ 

බරක ඔක්ශකොම අශහෝසි කථලා තිශබනදා. ඒ නිසා ශම් කුඩා 

දයාපාරිකයන් ගැන, කුඩා දයදසායකයන් ගැන කථා කළ  

අදසාන ද ශයන් ශම් ථ ශට් කුඩා දයාපාරිකයන් ශදනුශදන් ඇති 

කථ ති, සියලුම බරක සහන ශම් ආඩුක්ද යටශ  අර ඉද  

කථශගන යමින් තිශබනදා.  

ඊළඟට, 2017 අය දැශයන් කුඩා හා මධය පරිමාණ 

දයදසායකයින්ට ණය ලබා ගැනීශම් රකෂ්කථතාද නිසා ඇපකථ 

විථහිත ණය ශයෝජනා රමයක් ගැන ඔබතුමන්ලා කථා කළා. 

ශමදථ  ඒක කිේදා.   හැම ශරනාටම ඇප තියා ගන්න බැරි නිසා, 

ඇප විථහිත ණය ශයෝජනා රමයක් ගැන කථා කළා.  2017  

ශම්ක කිේදා. අන්තිමට වුශඩු ශමොකක්ර?  නිරීක්ෂණ සඳහා ඒ 

ශයෝජනාද නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට ගියා. ඒ ශයෝජනාද 

තදම  නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ. කුඩා හා මධය පරිමාණ 

දයදසායකයින් ශදනුශදන් ඇප විථහිත ණය ශයෝජනා රමයක්.  

ඒ නිසා ශම් කුඩා හා මධය පරිමාණ දයදසායකයන්ට අත දිය 

ශනොහැකි අය ගැන තමුන්නාන්ශස ලාශේ කථා වි ්දාස කථන්නට 

බැහැයි කියන එකයි මා පළමුශදන්ම කියන්ශන්.  

ඊළඟට,  ප්රාේධනය පිළිබඳද උ සාහය 1978 කාලශආ ඉඳලා 

ශලෝක බැාකුශේ ආධාථ, ආසියානු සාදර්ධන බැාකුශේ ආධාථ ආදී 

ද ශයන් ශනොශයකු  ආධාථ රම යටශ , ශනොශයකු  ණය දීශම් 

දැඩ සටහන් ක්රියා මක කථ තිශබනදා. ශමහි ඇ ත කථාද 

ශමොකක්ර?  ශම්ක ප්රාේධනය පිළිබඳ ප්ර ්නයක්ම ශනොශදයි. කුඩා 

හා මධය පරිමාණ දයාපාරිකයන්ට අර තිශබන්ශන් හුශරක් 

ප්රාේධනය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ශනොශදයි. එශහම නම් ශමොකක්ර 

ප්ර ්නය? තමන්ශේ නිෂ්පාරන අශළවි කථ ගැනීශම් ප්ර ්නය. මට 

මතකයි, මම එක්තථා සම්බන්ධීකථණ කමිටුදකදී ඒ 

නිලධාරින්ශගන්  ඇහුදා, අර කුඩා හා මධය පරිමාණ 

දයාපාරිකයන්ට ශම් විවිධාකාථ නිෂ්පාරන  අශළවි කථ ගැනීමට 

සැලසුමක් තිශබනදාර, ඒ සඳහා ශදශළඳශපොශළ  ධාරිතාදක් 

තිශබනදාර කියලා, මැනීමක් අපි කථනදා. ජාතික සැලසුම් 

හරනදාය කියන අර්ථය මම නම් රකින විධියට මූලික ද ශයන් 

අශප් ශදශළඳශපොශළ  තිශබන ශේශීය ධාරිතාදයි. විශේශීය 

ශදශළඳ ශපොශළ  අතිවි ාල ඉඩකඩක් තිශබන බද ඇ ත. නමු  

ශම් ථශට් ඉන්නා වූ  කුඩා හා මධය පරිමාණ දයාපාරිකයන්ශගන් 

සියයට 90ක් භාඩුඩ නිපරදන්ශන් ශේශීය ශදශළඳ ශපොළටයි. ඒ 

අය භාඩුඩයක් නිපරදන ශකොට ඒ භාඩුඩදලට ශේශීය ශදශළඳ 

ශපොශළ  තිශබන ඉඩ කඩ පිළිබඳද මැනීමක් නැතිද, ඒ මිනිස්සුන්ට 

ඒදා නිපරදන්න කියන ශකොට; නිපරදන්න අනුබල ශරන ශකොට 

ශමොකක්ර ශදන්ශන්? සමහථ විට ඒ දයදසායන් බිඳ දැමටනදා.  

ශදශළ ඳ ශපොශළ  තිශබන ඉඩ මදිකම තුළ ඒ දයදසායන් 

කඩාශගන දැශටනදා.  

මට මතකයි, ශ  කම්හල් ලියාපදිාචි කිරීශම් දී, ඒ පළා දල 

අද ය ප්රමාණයට ශ  රව  නැහැ. නමු  ශ  කම්හල් ලියාපදිාචි 

කථනදා. එශහම ශ  කම්හල් ලියාපදිාචි කළාම ශමොකර 

ශදන්ශන්? සමහථ ශ  කම්හල් දහන්න ශදනදා. 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ආර්ිකක නයාය අනුද නම් ඒක හරි. ඒ 

කියන්ශන් බැරි එකා දැටුණා ශේ; වාව දන් එකා නැඟිට්ටා ශේ. ඒක 

තමයි ශම් මුව  අය දැය වාථාම තිශබන්ශන්. වාව දන් උරවිය මිලදී 

ග තා ශේ; බැරි අය බැරි හැටියට හිටවාදාශේ. වාව දන් ශකනා 

නිෂ්පාරනය නාදා ග තා ශේ; බැරි ශකනා දැටුණා ශේ. අපි ශම් 

ආර්ිකකය ශමශහම හරන්න ගිශයො , ශම් ථශට් අපට දැඩිවාථම 

රකින්න ලැශබන්ශන් නිෂ්පාරනය කඩා දැටුණු දයදසායකයන් 

බදයි මශේ අරහස.  

තථගකාරි දයක් තිශබන්න ඕනම. නමු  එය හැශමෝටම 

සමාන අදස්ථා ලැශබන තථගකාරි දයක් ශදන්න ඕනම. 

හැශමෝටම ඒ හයිය ශරන්න ආඩුක්ද මැදිහ  ශදන්න ඕනම. 

ආඩුක්ද මැදිහ  වීශම් ප්රධාන සාධකය දන්ශන් එයයි. ආඩුක්දක් 

තිශබන්ශන් නිකම් බලාශගන ඉන්න ශනොශදයි. තම තමන්ශේම 

වාව දන්කම අනුද ආර්ිකකය රකදනදා බලාශගන ඉන්න ශනොශදයි. 

ආඩුක්දක් තිශබන්ශන් අද ය මැදිහ වීම් කථලා, ආර්ිකකශආ 

ගැම්මක් ඇති කිරීමටයි. තමුන්නාන්ශස ලා ශමබුන ජාතික 

සැලැස්මක් නැතුද, ශම් ථශට් ශේශීය ශදශළඳ ශපොශළ  තිශබන 

සීමාදන් ගැන ශ රුම් ගැනීමක් නැතුද, ඒ සීමා ත  දයන් ගැන 

රැනුද  කිරීමක් නැතුද, දයදසායන්ට දශථන් කියලා නිකම්ම 

මිනිසුන්ට අනුබල දීම, ශම් දයසායකයන් අතථමා කිරීමක් 

හැටියටයි මම රකින්ශන්.  

ඊළඟ කාථණය, කුකුව  පාලනය. කුකුව  පාලනය කියන්ශන් 

ශම් ථශට් මධය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ශෂ ත්රශආ තිශබන ඉතා 

දැරග  අා යක්. රැදැන්ත ශගොවිශපොළ තිශබන අය  ඒ 

ක්ශෂ ශත්රආ ඉන්නදා. නමු  වි ාල ද ශයන් ඉන්ශන් බාහිථ 

කුකුව  පට්ටි හරාශගන ඉන්න සුව  දයාපාරිකයන් හා කුඩා 

දයාපාරිකයන්. බි තථ, මස් තබා ගැනීම සඳහා ඒ අයට 

අධිශීතකථණ ලබා ශරන්න ඕනමය කියලා ශයෝජනාදක් තිබුණා. 

ශදශළඳ ශපොළට දහාම ශගනිහිල්ලා අක් මිලකට විකුණනදා 

ශදනුදට යම් සාධාථණ මිලකට විකිණීමට ශම් කුකුව  දයාපාථ 

අයිතිකරුදන්ට අධිශීතකථණ ලබා ශරන්න ඕනමය කියලා 

ශයෝජනාදක් තිබුණා. ඒ සඳහා  2017 අය දැශයන් රුපියල් 

මිලියන 75ක් ශදන් කළා. අන්තිමට ශකොශහොමර වියරම් කශළ ? ඒ 

රුපියල් මිලියන 75න් රුපියල් හයලක්ෂයයි වියරම් කශළ .  

ප්රතිලාීනන් ශරශරනයි. අන්න ඒකයි, තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

ශයෝජනාද හා ශයෝජනාශේ අදසානය අතථ තිශබන පථතථය.  

මම තද  කාථණයක් කියන්න කැමැතියි. ශම් ආඩුක්ශේ 

මුරල් දැය කිරීශම් සාර්ථක දය පිළිබඳද ප තථයක ශලොකු 

ලිපියක් පළ ශදලා තිබුණා. ඒ ශලොකු ලිපිශයන් ශපන්නුම් කථලා 

තිබුණා, ශදන් කථවා මුරල්දලින් සියයට 20ක් ප්රශයෝජනයට 

අථශගන නැහැ කියලා. උරාහථණයක් විධියට අපි ඔය හුඟක් කථා 

කථන පානලී චම්පික ථණදක ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ය 

අථශගන බලමු. ප්රතිපාරනදලින් සියයට 44යි ප්රශයෝජනයට 

අථශගන තිශබන්ශන්. අධයාපන අමාතයාා ය සියයට 33යි 

ප්රශයෝජනයට අථශගන තිශබන්ශන්. ඒ අා  ශරක ශම් ථශට් ප්රධාන 

අා  ශරකක්. එකක්, ඉදිකිරීම් අා යට, නගථ සාදර්ධනයට 

අරාළයි. හැමරාම ප තථදල රකිනදා, වි ාල සාදර්ධන ශයෝජනා 

ගැන. අශනක් එක, ප්රධාන ශස දාදක් දන අධයාපනයට අරාළයි. 

ඉතින් ඒ අා  සඳහා ශදන් වූ ප්රාේධන මුරල් දැය කථ තිශබන්ශන් 

ශම් ආකාථයට නම්, රුපියල් මිලියන 792ක් රක්දා දැය කථන්නට 

තිබුණු මුරල් දැය ශනොකථ ඉතිරි වුශඩු ශමොකර කියලා අපට හිතා 

ගන්න වාව දන්.  
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රැන් බලන්න, කෘෂි සැකසුම් ආයතන සඳහා සියයට 50ක 

ශපොලී සහනාධාථයක් ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 400ක් ශදන් 

කළා. ඊළඟට, බාහිථ කුකුව  ශගොවීන් දිරි ගැන්වීම සඳහා සියයට 

50ක ශපොලී සහනාධාථයක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 350ක් 

ශදන් කළා. ඊළඟට, නද සපිරි ග්රාමීය ණය ශයෝජනා රමය යටශ  

අිනජනන මධයස්ථාන හරන්න තද  රුපියල් මිලියන 100ක් ශදන් 

කළා. ඊළඟට, ශම්දා ඔක්ශකෝම එකට එකතු කළා. 2017 දසථ 

සඳහා රුපියල් මිලියන 850ක් ශදන් කළා; ථන් අස්දැන්න නමින් 

තමයි එම ඒකාබේධ ණය ශයෝජනා රමය ක්රියා මක වුශඩු. 

රුපියල් මිලියන 850න් ණය ද ශයන් ලබා දී තිබුශඩු, රුපියල් 

මිලියන 2ක් පමණයි. රුපියල් මිලියන 850ක මුරශලන් ණය 

ද ශයන් ලබා දී තිබුශඩු, රුපියල් මිලියන 2ක් පමණයි. මම 

ශමයින් තදරකථට  ශපන්දන්න හරන්ශන්, තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

අය දැය ශල්නදල ශලොකු ශලොකු ඉලක්කම් තිබුණාට, තුට්ටු 

භාගයක දටිනාකමක් නැහැ කියන එකයි. ශමොකර, ඒදා ක්රියාදට- 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි තුනක පමණ කාලයක් 

තමයි තිශබන්ශන්. 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுகதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඊළඟට, 2017 අය දැය ශල්නශආ 188 දන ශයෝජනාශදන් 

දිගු කාලීන මූලය පහසුකම් ලබා දීමට ශයෝජනා කථ තිබුණා. 

එශහ  ආනයන හා අපනයන අා  ඇතුළ  කුඩා දයදසායකයින්ට 

උරේ දන එබුන බැාකුදක් ස්ථාපිත වුශඩු නැහැ. ශම් දතාශේ  

එබුන බැාකුදක් ස්ථාපිත කිරීමට රුපියල් මිලියන 10,000ක් ශදන් 

කථලා තිශබනදා. ශම්දා ඉලක්කම් විේජාදක් පමණයි. එම නිසා 

අර කුඩා හා මධය පරිමාණ ආර්ිකකය ආථක්ෂා කිරීමට, 

දිරිගැන්වීමට හා නැාවීමට ආඩුක්ශේ රැක බලා ගැනීමක් අද යයි. 

අර තිශබන එම රැකදථණය ඉද  කිරීම ශම් අය දැශආ තිශබන 

පථස්පථයක්. එක පැ තකින් කුඩා හා මධය පරිමාණ දයදසායන් 

ථකින්නට ඕනමය කියලා කියනදා; ඒදා දිරිගන්දන්න ඕනමය 

කියලා කියනදා. එශස  කියමින් තිශබන රැකදථණයන් ඉද  

කිරීශම් ක්රියාරාමයකු  ශගන යනදා. අනික් පැ ශතන් ශලොකු 

ශලොකු ඉලක්කම් තිශබනදා. නමු , ඒදා ක්රියාදට නැාවිය 

ශනොහැකියි.  

මට තද  කිද ුතතු ශබොශහෝ ශේදල් තිබුණ , රැන් මශේ 

කථාද අදසන් කළ ුතතුයි.  

ඉන්දියානු මහ බැාකුශේ හිටවා අධිපතිදථශයකු වූ ථඝුථාම් 

ථාජන් කියා තිශබනදා, "සමම ගෘහස්ථයක්ම අධික ශලස ණය 

බථයි. සමම දයාපාථයක්ම අධික ශලස ණය බථයි. ඒ දාශේම සමම 

ආඩුක්දක්ම අධික ශලස ණය බථයි." කියලා.  

අශප් ආර්ිකක ත  දය යටශ  අපි විටින් විට ශගොවීන්ශේ 

ණය කපා හැරීම් කථලා තිශබනදා. ශම් තමයි අර ශලෝක 

ආර්ිකකශආ ස්දභාදය. ශම් ශලෝක ආර්ිකක ස්දභාදශආ සන්රර්භයට 

පිටින් අපට අය දැය ශයෝජනා ශේන්න බැහැ. අශප් අය දැය 

ශයෝජනා අර තිශබන ශලෝක සන්රර්භයට ගැළශපන ආකාථයට 

සකස් විය ුතතුයි. අපට ඒ තථම් ශලොකු ආර්ිකක දර්ධන ශේගයක් 

නැහැ. 2008න් පස්ශස  තදම  අශප් ආර්ිකක දර්ධන ශේගය 

ඉතාම ම මන්රගාමී තැනක රැඳී තිශබන්ශන්. එම නිසා අපට 

export market එක ගැන ශලොකුදට හිතන්න බැහැ. අශප් සුව  

පරිමාණ දයදසායකයින්, මධය පරිමාණ දයදසායකයින්, ශේශීය 

දයාපාරිකයින් ශලෝකයට ශගන යනදා කියලා රථන ශම් 

උ සාහයට සැබැවින්ම ශලෝක පරිසථයක් නැහැ. එම නිසා අපි අර 

ශමන්න ශම් ප්රධාන කාථණා කීපය පිළිගත ුතතුයි. ශලොකු ඉඩම් 

හිමියාශගන් ශපොඩි ඉඩම් හිමියා ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. කුඹුරු 

හිමියාශගන් අඳ ශගොවියා ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. හාම්වාතාශගන් 

කම්කරුදා ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. කව  කඩකාථයාශගන් 

පාරිශභෝගිකයා ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. ශගදල් හිමියාශගන් කුලී 

නිදැසියා ආථක්ෂා කළ ුතතුයි. ශමන්න ශම් නීති-රීති ඔක්ශකෝම 

අතුගා රැමීමට ශම් මුරල් ඇමතිදථයා ශයෝජනා කථලා තිශබනදා. 

එම ත  දය යටශ  ශම් ථශට් අදාසියට ප  වුණු ජන 

කඩුඩායම් සියල්ලටම මුහුණ ශරන්න ශදන්ශන් මහා 

රකර්භාගයයකට -මහා අදාසනාදකට. සුමනසිරි ලියනශේ ආර්ිකක 

විරයාඥයා කියා තිශබන හැටියට ශම් අය දැශයන් ශයෝජනා 

කථන්ශන් සියලුම නීති-රීති ඉද  කිරීමටයි.  

 
[නමම අවෙනථානේී  අක ගු ජනාධිපක  මමත්රීපාල ටිරිනෙේන 

මැක ුරමා ෙවා ගර්වය  පැමිණින ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் கைதகு சனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிகசன 

அவர்கள் சபொைண்டபத்துட் பிரகவசித்தொர்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ පැමිණීම ශම් ශදලාශේදී සටහන් කළ 

ුතතුයි.  

මුරල් ඇමතිතුමාශේ අය දැය කථාශේ තිශබන්ශන් නීති-රීති 

ඉද  කිරීම සම්බන්ධදයි. "Liberalize" කියන එශක් ශ රුම 

ඒකයි. තහාචි බාධක ඉද  කථන්න. ශම් තහාචි බාධක ශම් ථශට් 

මිනිසුන්ශේ යහපත ශදනුශදන් තිබුණ , ඒදා  ඉද  කථන්න. 

එය තමයි, "liberalize" කථනදා කියන්ශන්.  

ඊළඟට, සියලුම රැකදථණ නීති ඉද  කිරීශමන් පසුද අප සතු 

සියලු ශේ ශලෝකයට විදෘත කථන්න. ඒක තමයි, "globalize" 

කථනදා කියන්ශන්. අදසානයට කියන්ශන් ශදශළඳ ශපොළ 

දටිනාකමක් නැති සියලු ශේ විනා  වී ගියා ශේ කියලායි. ශමන්න, 

ප්රධාන රර් නය. අපි තිශබන්නා වූ රැකදථණ ඉද  කථන්න ඕනම; 

ශදළඳාමට ශලෝකය  එක්ක තිශබන බාධාදන් ඉද  කථන්න 

ඕනම; ඒ තුළින් අශප් ථශට් දයාපාරිකයින්ට අද ය වූ රැකදථණ 

ශකොපමණ සැපයූද , අශප් දයාපාරිකයින් ජාතයන්තථ ද ශයන් 

තථගකාරි දයට හුරු කථන්න නම්, අපි ශලෝකයට අශප් ථශට් 

සියලුම ශේදල් විදෘත කථන්න ඕනම. ඒ කියන්ශන් ශම් ක්රියාරාමය 

තුළ ශම් ථශට් යම් කිසි ශරයක් ශදශළඳ ශපොළ දටිනාකමින් ශතොථ 

දනදාර, ඒදා අදසන් කිරීශම් දැඩ පිළිශදළක් අපි සූරානම් කථන්න 

ඕනම බදයි. ආර්ිකක ද ශයන් හැම ශේම මනින්ශන් ශදශළඳ 

ශපොශළ  දටිනාකම අනුදයි.  

එශහම නැතිද, ශම් ථශට් කුඩා ආර්ිකකය, මධය පරිමාණ 

ආර්ිකකය අප නඩ තු කථන්ශන් ශකොශහොමර, ඒදා ආථක්ෂා 

කථන්ශන් ශකොශහොමර කියන එක ශනොශදයි, ශදශළඳ ශපොශළ  

තථගශයන් දටිනාකම නැතිද යනදා නම් ඒදා ඔක්ශකොම ශදශළඳ 

ශපොශළන් අයින් කථන්න ඕනම කියන එකයි  ශමහි රර් නය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට කාලය ලබාදීම පිළිබඳද ඔබතුමාට 

ස්තුතිදන්ත ශදමින්, මශේ කථාද අදසන් කථනදා.  
 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනදා. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

[පූ.භා. 11.43] 

 

ගු මයන්ත දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි,  මට කථා කථන්න කාලය ලබාදීම 

පිළිබඳද මුලින්ම ඔබතුමාට සත්ුතිදන්ත ශදනදා. මම අශප් 

දාසුශේද නානායක්කාථ මන්ත්රීතුමාට ගරු කථනදා. නමු  ආඩුක් 

පක්ෂය ශදනුශදන් මම එතුමාට ශම් පිළිතුථ ශරන්න ඕනම. අපිට 

21දන සියදසට ගමන් කථන්න අද ය නම් ශමොනදාර කළ 

ුත ශ ? අර  ශලෝකය දිහා බලන ශකොට අපට ශප්නදා ශලෝකශආ 

සමාජදාරය - socialism - බිඳ දැටී තිශබන බද. වරනය දැනි ථටදල් 

පදා අර ලිබථල්දාරයට - liberalization - ඇහුම්කන් දීලා, තරුණ 

තරුණියන් බලාශපොශථො තු දන අනාගතය දිහා බලලා අර එය 

ක්රියා මක කථමින් සිටිනදා. අප  ඒ අනුද හැඩ ගැසිය ුතතුයි, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු 

අමාතයාා ය ශහොබදන්ශන් අශප් අග්රාමාතය ගරු ථනිල් විරමසිාහ 

මැතිතුමායි. ශමම අමාතයාා ය 1977දී ගරු ශේ.ආර්. ජයදර්ධන 

මැතිතුමා අගමැතිදථයා ද ශයන් කටුතතු කළ කාලශආ ශහොබදවා 

අමාතයාා යක්. එරා ශමම අමාතයාා ය හථහා තමයි ශම් ථශට් 

සියලුම සාදර්ධන දැඩ පිළිශදළදල් සහ ආර්ිකකය ශමශහයදන්න 

සැලසුම් ශයරකශේ. මහදැලිය, මහශපොළ, ගම් උරාද දැනි දැඩ 

පිළිශදළදල්දල සියලුම සැලසුම් හැරකශේ ආර්ිකක කටුතතු 

අමාතයාා ය හථහායි.  

2015දී අශප් ආඩුක්ද පිහිශටේදාට පසුද, අශප් නායක ගරු 

ථනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා කල්පනා කථලා, එතුමාශේ 

අමාතයාා ය හථහා හැම  ශකොට්නාසයකටම රුපියල් ලක්ෂ 10 

බැගින් ලබා රකන්නා. එතුමාශේ අමාතයාා ය හථහා ලබා රකන් ශම් 

මුරල් ගශම් සාදර්ධන කටුතතු සඳහා  ඵලරායී ශලස ශයොරදන්ශන් 

ශකශස ර යන්න සාකච්ඡා කථන්න ගශම් නායකයන්ශේ 

ප්රධාන දශයන් ුතතුද ග්රාමීය කමිටු ප  කළා. ගමට අද ය ක ථන 

යටිතල පහසුකම් දිුතණු කථන්න, ශේ පාලන ථාමුදකින් 

බලන්ශන් නැතිද ඒ නායකයන්ශේ කමිටුද හථහා තමයි අප 

ශයෝජනා ලබාග ශ . ගමට අද ය කථන්ශන් පාථක්ර, ප්රජා 

 ාලාදක්ර, ළිඳක්ර, දතුථර කියන එකට මුරල් ශදන් ක ශළ  ඒ 

ශයෝජනා අනුදයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ග්රාමීය කමිටුද හරලා ඒ හථහා අපි 2015, 

2016, 2017 කියන දසථදලට මුරල් ශදන් කථ දී තිශබනදා. හැම 

ශකොට්නාසයකටම අප රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ලබා රකන්නා. ඒ 

දාශේම ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු  අමාතයාා ය හථහා 

අප ස්දයා රැකියා දැඩ පිළි ශදළදල් ආථම්භ කළා. මට මතකයි, ඒ 

සඳහා මුරල් ශදන් කථන්න කියා අගමැතිතුමා චරශල්ය නිකු  

කථ එදන විට මම හිටිශආ වරනශආයි. අපි කථා කථශගන පක්ෂ 

ශේරයකින් ශතොථද නැදත දථක් ආසනශආ සිටින සියලුම 

ශේ පාලන නායකයන් රැස් කථලා, එම ස්දයා රැකියා දැඩ 

පිළිශදළ ආථම්භ කළා. එම සද්යා රැකියා දැඩ පිළිශදළ අප අවුරුරක 

ශරකක් ක්රියා මක කළා. එය ඉතා සාර්ථකයි. ශකොට්නාස 

මට්ටමින් සිටින රැකියා නැති තරුණ තරුණියන්ශේ 

බලාශපොශථො තු හුනනාශගන, ඔවුන්ට අද ය කථන උපකථණ හා 

වාහුණුද ලබාදීලා, ඒ අයට ස්දයා රැකියා කථන්න අදස්ථාද ලබාදී 

තිශබනදා. අශප් ආඩුක්ද ආදාට පසුද අවුරුරක පශහ  සැලැස්මකු , 

2020-2025 දනතුරු සැලැස්මකු  අප ආථම්භ කළා. මට ශම් 

අදස්ථාශේ ශමන්න ශම් කාථණය මතක් ශදනදා. ඇශමරිකාශේ 

ආර්ිකකය කඩා දැ ටී තිබුණු අදස්ථාදක ෆ්රමන්ක්ලින් ශඩලාශනෝ 

රූස්ශදල්ට් මැතිතුමා 1933දී පමණ දැඩ පිළිශදළක් ආථම්භ කළා. 

අර අශප් ප්රධාන පක්ෂ ශරක -එක්ස  ජාතික පක්ෂය , ශ්රී ලාකා 

නිරහස් පක්ෂය - ශම් ථශට් පළමුදැනි දතාදට එකතු ශදලා ශම් 

ජාතික ආඩුක්ද හථහා කථන දැඩ පිළිශදළ  මම එම දැඩ 

පිළිශදළ සමඟ සාසන්රනය කථනදා.  

ඇ තටම ශම් ජාතික ආඩුක්ශේ දැඩ පිළිශදළ ථශට් 

අනාගතය ශදනුශදන් සහ ථශට් තරුණ තරුණියන් ශදනුශදන්; 

ඔවුන් ණය බශථන් ශේථාගන්න ක්රියා මක කථන දැඩ 

පිළිශදළක්. "ශම් ණය බථ ඊළඟ පථම්පාථාදට භාථ ශරන්ශන් 

නැතිද, ථටට දග කියන, ථ ශට් ආර්ිකකය දිුතණු කථන්න වාව දන් 

ආඩුක්දක් හරන්නයි අප එකතු ශදලා ඉන්ශන් කියා" අශප් නායක 

ථනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා ප්රකා  කථ තිශබනදා.   

ඒ ගමශන්දී අපි තරුණ මන්ත්රීදරු හැටියට, ඒ දාශේම නදක 

මන්ත්රීදරු හැටියට අපි එතුමාට අපි සුබ පතනදා. ගැටලු 

තිශබනදා. අපි ඒක පිළිගන්නදා. ඒ දාශේම මට මතක් ශදනදා, 

ශමම ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා යට පසු ගිය ථජශයන් ප්රබල 

ඇමතිදථශයක් ප වුශඩු. ඒ ඇමතිදථයාශේ ක්රියා පටිපාටිය ගැන 

අපි සඳහන් කථන්නට ඕනම. ඔහු විසින් ගන්නා ලර තීථණ 

ආර්ිකකමය ද ශයන් ග  තීථණ ශනොද, ඒ සියලුම තීථණ 

ශේ පාලනමය ද ශයන් ග  තීථණ නිසයි අපි ඒ ගැන සඳහන් 

කථන්ශන්. ඒ නිසා තමයි ලාකාදට අර ශම් දශේ ණය බථක් 

පැටවිලා තිශබන්ශන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, බැසිල් ථාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් 

අමාතයාා ය ශහොබදන අදස්ථාශේදී එතුමා දශට් කඩුඩායමක් 

හරාග තා, ඒ දාශේම ශේ පාලනඥශයෝ පිරිසක් හරාග තා. 

කඩුඩායමක් හරාග ශ  එතුමාශේ අනාගත ගමන ගැන කටුතතු 

කථන්න පමණයි. ඒ ගැන කල්පනා කථලා විතථයි බැසිල් 

ථාජපක්ෂ මැතිතුමා කටුතතු කශළ . ශබොශහොම කනගාටුයි 

කියන්න, එතුමා දශට් සිටි අය අතථ විලී ගමශේ, ඒ දාශේම 

උඩථට ගැමි වානරු ථාපන ශරපාර්තශම්න්තුදට කන්ර උඩථටින් 

අමථානන්ර වීථසිාහ මැතිතුමා ප  කළා. ඒ හථහා  ශේ පාලනය 

කළා. ගරු අගමැතිතුමාශගන් අර මම කථන ඉල්ලීම තමයි, ඒ 

අමාතයාා ය හථහා කථවා දැථදි, ඒ අමාතයාා ය හථහා කථවා 

ශහොථකම්, ඒ අමාතයාා ය හථහා කථවා ශේ පාලනීකථණය, 

ඒදාට විසුනම් ශසොයන්න කමිටුදක් ප  කථන්න. විශ  ෂශයන්ම 

උඩථට ශේ පාලනශආ කථවා දැථදි ගැන කරුණාකථලා ඒ කමිටුද 

හථහා ශසොයන්න. 

ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා ඒ කාලශආ කළ 

ශේ පාලනීකථණය නිසා මන්ත්රීදරුන්ට දාහන 70ක් පමණ ලබා 

රකන්නා. අන්න ඒ දාහන ශකොශහ ර තිශබන්ශන් කියලාද  අපි 

රන්ශන් නැහැ. අපි ඒ ගැන ශසොයන්න ඕනම. ඒ දාශේම ගරු 

සභාපතිතුමනි, එම සශහෝරථ සමාගම හථහා තමයි ආර්ිකකශයන් 

සියයට 70ක් ශමශහයවූශආ. ඒ සශහෝරථ සමාගම විසින් 

අමාතයාා දලට ශදන් කථන ලර මුරලින් සියයට 70ක්ම ශදන් 

කශළ , මුරල් අමාතයාා ය, ආථක්ෂක අමාතයාා ය, ඒ දාශේම 

ආර්ිකක කටුතතු අමාතයා ය යන අමාතයාා දලටයි. ඒ 

අමාතයාා  නිසා තමයි අර ශම් ථට ශම් තථම් රකථට දැටිලා 

තිශබන්ශන්. ශම් ථට ශම් අගාධශයන් ශේථාගන්න තමයි අර අශප් 

ප්රධාන පක්ෂ ශරක එකතුශදලා දැඩ කථන්ශන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම දීර්ඝ ද ශයන් කථා කථන්ශන් නැහැ. 

ගරු අගමැතිතුමාට , ගරු ජනාධිපතිතුමාට , ඒ දාශේම අපි  

එක්ක එකතුශදලා ඉන්න ආඩුක්ශේ සියලුම පාර් ්දයන්ට අපි සුබ 

පතනදා. ශම් ථශට් අනාගතය ශදනුශදන් අපි දැඩ කථමු, අපි 

එක්ශදමු, තදරකථට  කටුතතු කථමු. ශමොන ගැටලු ඇති වුණ  ශම් 

ථශට් අනාගතය ශදනුශදන් අපි තමුන්නාන්ශස ලා  එක්ක 

ඉන්නදාය කියන එක ශබොශහොම පැහැදිලිද ප්රකා  කථනදා. ඒ 

දාශේම මම තද කාථණයක් ගැන සඳහන් කථන්න කැමැතියි. 
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ථජශආ මුරල් පිළිබඳ කාථක සභාශේ සාමාජිකශයක් විධියට  මම 

කටුතතු කථනදා. පාර්ලිශම්න්තු පනතක් මඟින් ථජශආ මුරල් 

පිළිබඳ කාථක සභාද හථහා Budget Office එකක් ස්ථාපිත 

කථන්න මම ගිය අවුරුේශේ ශයෝජනා කළා. මම අර ගරු 

අගමැතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කථනදා, ඉක්මනින් ඒ පන  

ශකටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදීලා, එම Budget Office 

එක ශම් අවුරුේශේ ආථම්භ කථන්න අදසථ ලබා  ශරන්න කියලා. 

එම ඉල්ලීම කථමින්, ඒ දාශේම මශේ ඉතිරි ශේලාද මශගන් පසුද 

කථා කථන මන්ත්රීදථශයකුට ලබා ශරන ශලස  ඉල්ලමින්, මශේ 

කථාශේ ඉතිරි ශකොටස ෙවාගත* කථන්න අදසථ පතනදා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ගරු විමල් වීථදා  මන්ත්රීතුමා. 

 
 

[පූ.භා. 11.52] 

 

ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශමම විදාරයට සහභාගි ශදන්න අදස්ථාද 

උරාකථ දීම පිළිබඳද මම පළමුශදන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත 

ශදනදා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම විශ  ෂශයන්ම අදධානය ශයොමු 

කථනදා, අශප් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද සම්බන්ධශයන් මතුවී 

තිශබන කරුණු කිහිපයක් ශකශථහි. ඕනමම ථාජයයකට, ඕනමම 

ථටකට ඒ ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද සුවිශ  ෂී ද ශයන් දැරග  

ශදනදා. 

නමු  ගරු සභාපතිතුමනි, අර අපට රකින්න සිේධ ශදලා 

තිශබන්ශන්, ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද තහවුරු වීම පිළිබඳ 

සාධකදලට දඩා ඒ අතින් සිරක දන යම් යම් බිඳ දැටීම් පිළිබඳදයි.  

ඊශආ දන විට ගිාශතොට ප්රශේ ශආ ඇති වී තිශබන සිේධිය 

සම්බන්ධශයන් මා ප්රථමශයන්ම සඳහන් කළ ුතතුයි. විශ  ෂශයන්ම 

ඉතාම සාමානය සිේධියක් පාරක කථ ශගන සිාහල, මුස්ලිම් 

ජනතාද අතථ වි ාල ගැටුම්කාරී ත  දයක් නිර්මාණය කථලා 

තිශබනදා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධශයන් විවිධ කට කථා 

පැතිථ යනදා. අපි ශම් ථශට් සිාහල සහ මුස්ලිම් සියලුශරනාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනදා ජාතිදාදී, ආශේගකාරී, විනා කාරී දයාපෘතියකට 

තුක් ශරන කිසිදක් සිරක කථන්න එපාය කියලා. නමු  ශම්දා පිටි 

පස්ශස  ඉන්ශන් කවුර කියන එක පිළිබඳද ශසොයන්න ඕනම, ගරු 

සභාපතිතුමනි. ශම් ගැටුම් ස්දාභාවිකදම ඇති දන සිේධීන්ර? 

එශහම නැ නම්, 1983 කව  ජූලිය නිර්මාණය කළා දාශේ රැනට 

සාකච්ඡා ශදමින් තිශබන මාතෘකා යටප  කථන්න, ජන අදධානය 

ශදනතකට ශයොමු කථන්න, පත්රදල මුල් පිටුදල රැන් පළදන ශීර්ෂ 

පාන ශදනුදට ශදන  ශීර්ෂ පාන පළ කථන්න සැලසුම් සහගතද 

කථන ඒදාර? රැන් ශම් රදස්දල ශීර්ෂ පාන පළ දන්ශන් footnote 

කල්ලිය ගැනයි. COPE එශක් ඉඳශගන අර්ජුන් ඇශලෝසියස් එක්ක 

රකථකථනශයන් උකුව  මුකුව  කථවා footnote මන්ත්රීදරුන් ගැන 

තමයි ශම් රදස්දල පත්රදල රූප සටහන් ඇඳලා, පින්තූථ  එක්ක 

පළ දන්ශන්.  

එක පින්තූථයක ඒ රකථකථන ඇමතුම් හුදමාරු වුණු විධිය 

ඇඳලා තිශබනදා මා රැක්කා. ඒදා රූප සටහන්දලින් ශපන්දනදා. 

ඒ මාතෘකා යට කථලා, ඒ ශදනුදට ශම් ථශට් ශදන  මාතෘකා 

ශගශනන්න ඕනම නම්, අන්න ඒකට ශම් ඇති කථන ජාතිදාදී 

ක්රියාරාමය ඉදහල් ශදන්න වාව දන්. ඒ නිසා ශමය පිටිපස්ශස   

ඉන්ශන් කවුර කියා ශසොයන්න. මා කියන්ශන් නැහැ, ශමයට දජිථ 

අශේදර්ධන ඇමතිතුමා සම්බන්ධයි කියලා. හීශනකින්ද  මා 

එශහම කියන්ශන් නැහැ. ශම් ථශට් ජන අදධානය ශකො ශහ ටර 

ශගන යන්ශන්? අග්රමාතයදථයා සුනරාට බැුනම්කථ ශකොමිසමට 

ශගශනනදා. ඒ අතථ ගිාශතොට ගිනි ගන්නදා. Footnote කල්ලිශආ 

රකථකථන සාදාර සියල්ලම එළියට එනදා. COPE එශක් දාර්තාදට 

ඒ ශගොල්ශලෝ එකඟ වුණා ලු. ඒ ශගොල්ශලෝ එකඟ වුශඩු නැහැ; 

footnote රැම්මා. ඒදාට එකඟ නැහැයි කියලා කිේදා. රැන් ඒදා 

එළියට එනදා. එතශකොට ගිාශතොට ගිනි ගන්නදා. ශම්දා අතථ 

තිශබන අන්තර් සම්බන්ධය ශසොයා ගන්න බැරි නම්, තමන්ට 

අදාසිරායක ත  දයකට මුහුණ ශරන්න ශම් ථශට් ජාතිදාදී ගිනි 

අවුව දනදා නම්, - 1983 කව  ජූලිය  කශළ   ඒකයි. එමඟින් 

තමයි ශම් ථශට් දිේගැසස්ුණු වි ාල විපතකට ඇරලා රැම්ශම්. අර  

ශදන  විධියකට කථ ශගන යන්ශන් ඒකයි. ආඩුක්ශේ එක 

කල්ලියක ඕනම කමට උඩ ශගඩි ශරන උරවිය හැම පැ ශ ම 

ඉන්නදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද කියන්ශන් 
මිනිසුන්ශේ ආථක්ෂාදයි. කිසිම ශකශනකුට බැහැ, තද  
ශකශනකුද කපා ශකොටා මථා රමන්න; තද  ශකශනකුශේ 
ශේශපොළ විනා  කථන්න, ගිනි තබන්න. එය පිටිපස්ශස  කිසියම් 
බලද  හස්තයක් නැ නම් එදැනි බලයක් මිනිස්සු අතට ගන්ශන් 
නැහැ. ඒ බලද  හස්තය කවුර කියන එක ශම් ථශට් ජනතාද රැන 
ගන්න ඕනම, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි. තමුන්නාන්ශස ලා ශම් ථට භාථ 
ගන්නශකොට භාථ ග ශ  සාමකාමී ථටක්; ුතේධයක් ශනොතිබුණු 
ථටක්; සාමකාමී දාතාදථණය තහවුරු වුණු ථටක්. නමු  අර 
ශමොකර ශදලා තිශබන්ශන්? ගරු සභාපතිතුමනි, "ශලොකු තල් 
ගහක් වුණ  ටික ටික කමශදො  කාලා ඉදථ කථන්න වාව දන්"ය 
කියන ශරමළ ප්රස්තාද පිරුළක් තිශබනදා. රැන් තමුන්නාන්ශස ලා 
ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද ටික ටික කනදා. එශහන් බුේධි අා ය 
සිථගත කථනදා. ගරු සභාපතිතුමනි, ශ්රී ලාකා නාවික හමුරාශේ 
නැ ශඟනහිථ පළාශ  හිටවා බුේධි අා  නිලධාරියාශේ -මශේ 
මතකය අනුද ඔහුශේ නම සුමි - බිරිඳශේ මද ඊශආ ශපශර්රා 
ළිඳට පැනලා මැරුණා. එයට ශහ තුද ශමොකක්ර? ඒ අම්මාට 
ශපශනන්ශන්, තමන්ශේ රකදශේ මහ තයා ුතේධය තිබුණු කාලශආ 
ශගරථ ආශේ  නැහැ, තදම හරිහැටි හරා ඉදථ නැති කබල් 
ශගරථකයි ජීද  දන්ශන් කියන එකයි. ඒ නිලධාරියාට තිශබන 
ශචෝරනාද තමයි, රරුදන් පැහැථ ශගන ගිහින් කප්පම් ග තාය 
කියන එක. කප්පම් ග තා නම් අක් ගණශන් ඒ මනුෂයයාශේ 
ශගයද  හැදිලා තිශබන්න ඕනම. කපථාරු ශනොකථවා ශගයකයි 
තදම ජීද  දන්ශන්. ඒ නිලධාරියාශේ දැටුප  නතථ කථලායි 
තිශබන්ශන්. ඒ බිරිඳයි, බිරිඳශේ අම්මායි, රරුදනු  බලා ශගන, 
දැටුපකු  නැතුද අන්තිම අමාරුශදන් ජීද  දන්ශන්. අන්තිමට 
බිරිඳශේ අම්මා ශමොකර කශළ ? ඒ මානසික පීඩනය ඉදසා ගන්න 
බැරිද බිරිඳශේ අම්මා ළිඳට පැන්නා. ුතර හමුරා බුේධි අා  පවුල්දල 
ඥාතීන්ට ළිඳට පැනලා මැශථන්න තමයි අර සිේධ ශදලා 
තිශබන්ශන්.  

මැශල්සියාශේදී අ  අඩාගුදට ග  ශකොටින්ශේ ගුදන් ප්රහාථක 
බල ඇණිශආ ශරදැනියා ශම් ථශට් ථහස් ශපොලීසිය යටශ  තබා 
ශගන සිටියා. අශප් ආඩුක්ද කාලශආදීයි ඔහු අ  අඩාගුදට 
ග ශ . ඔහුට විරුේධද නක් ශනොරමා එළියට රැම්මා. පසුගිය 
රදස්දල නක් ශනොරමා එළියට රැම්මා. ශකොටින්ශේ ගුදන් ප්රහාථක 
බල ඇණිශආ ශරශදනියාට තිශබන්ශන් එශහම ත  දයක්. 
හැබැයි, ශම් ථශට් නාවික හමුරා, ුතර හමුරා බුේධි අා  ප්රධානීන්ට 
තමුන්නාන්ශස ලා ශබොරු ශචෝරනා නඟනදා. ථහස් ශපොලීසිශආ 
 ානි අශේවිරමර කවුර නිලධාරියා ඕනමම අපත දැඩකට කථ 
ගහන අජූත නිලධාරිශයක්. උන්නැහැලා රාශගන ඒ රඩයම ඉතාම 
නින්දිත විධියට කථශගන යනදා.  
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————————— 
*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුද 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතථක් ශනොශදයි. බුේධි අා දලට 

ගහනදා කියන්ශන්, ුතර හමුරා ඔ තු ශස දා රකර්දල කථනදා 

කියන්ශන් ජාතික ආථක්ෂාද රකර්දල කිරීමක් ශනොශදයිර? ශමතැන 

අර ශදලා තිශබන්ශන් ශම්කයි. ශගෝනාභය ථාජපක්ෂද ශකොශහොම 

හරි හිශර්ට රා ගන්න ඕනම, හිශර්ට රා ගන්න නම්, ශපොටක් පාරා 

ගන්න ඕනම. ඒ ශපොට පාරා ගන්න නම්, හමුරා බුේධි අා ශයන් 

ශචෝරනා නඟලා ගන්න ඕනම. ඒ ශචෝරනා නඟන බුේධි අා  

නිලධාරින්ට කියනදා, "ශගෝනාභය ඕඩර් එක රකන්නා" කියලා 

කිේශදො  අපි තමුන්නාන්ශස ද අත හරිනදා කියලා. ඕක තමයි 

 ානිශේ ශමශහුතම. "GR" කියන අකුරු ශරක කිේශදො  අපි 

උඹලාද එළියට රාන්නම්. උඹලා කියපන් ශම්ක GR කශළ  කියලා. 

ශමන්න ශම් පාරඩ ශමශහුතම යන්ශන්.  GRර, MRර, ශමොන R ර   

කියන එක ශනොශදයි ශමතැන දැරග . ශම් ථශට් ජාතික 

ආථක්ෂාද තහවුරු කළ මිනිස්සු, මථණ ිනය නැති කථවා මිනිස්සු, 

ශම් ථශට් සාමකාමී දාතාදථණයක් ඇති කළ මිනිස්සු, ශකොළඹ 

ශබෝම්බ පිපිශථන එක නතථ කළ මිනිස්සු, අශප් රරුදන්ශේ ජීවිත 

ආථක්ෂා කථලා දීවා මිනිස්සු පන්න පන්නා ගිහින් රඩයම් කථලා 

හිශර් රාලා කිසියම් ආඩුක්දක් සතුටක් ලබනදා නම්, එශහම 

ආඩුක්දක් ශමොකටර? එශහම ආඩුක්දක් ශමොකටර?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා අර ජීද  ශදලා ඉන්ශන් ඒ 

මිනිස්සු හින්රා, මශේ පණ නල රැකිලා තිශබන්ශන් ඒ මිනිස්සු 

හින්රා, ශම් ගරු සභාශේ ඉන්න ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා රැකිලා 

ඉන්ශන් ඒ මිනිස්සු හින්රා. එශහම මිනිසුන්දර ශම් රඩයම් 

කථන්ශන්? ශමොකක්ර ශම් ථට? ුතේධයක් ඉදථ කථලා, සාමයක් 

හැදිලා අවුරුරක තුන හතථක් යන විට අා ක 180කින් අශනක් 

පැ ත හැරිලා, අශප් හමුරාද කියන්ශන් අපථාධකාථශයෝය කියන 

රෘෂ්ටිශයන් හමුරාද දිහා බලන්න වාව දන් ශදන්ශන් ශකොශහොමර? 

එශහම ශකොශහ ර ශදලා තිශබන්ශන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, හමුරාද පක්ෂයකට අයිති නැහැ, 

ආඩුක්දකට අයිති නැහැ. ඒක ථාජය හමුරාද, ඒක ථාජය හමුරාදඔ 

මහින්ර ථාජපක්ෂශේ ශකොන්ත්රා  හමුරාද කශළ  නැහැ. අර ගරු 

මමත්රීපාල සිරිශස න ජනාධිපතිතුමාශේ ශකොන්ත්රා  කථන්ශන  

නැහැ, හමුරාද. ඒක ජාතික ආථක්ෂාද සලසන ථාජය හමුරාද, 

පාලකයා කවුරු වුණ . එදන් හමුරාදක් දිහා අපි ශමදන් රෘෂ්ටි 

ශකෝණශයන්ර බලන්නට ඕනම?   

තමුන්නාන්ශස  රකින්නට ඇති, පසුගිය රදස්දල එක්ස  

ජාතීන්ශේ සාවිධානශආ ප්රධාන නිලධාරිශයක් ලාකාදට ආදා, ුතර 

අපථාධ ගැන ශසොයන්නට. රැනු  ඇවිල්ලා ඉන්නදා, 

කඩුඩායමක්. ඒ ආවා නිලධාරියා මාධය සාකච්ඡාදක් තිේබා. ුතර 

අපථාධ ශචෝරනා තිශබන ඕනමම හමුරා නිලධාරිශයකුට එශථහිද ශ්රී 

ලාකාද තුළ ශහෝ ඉන් පිටත අනිදාර්යශයන් පරීක්ෂණ කථනදා, 

අධිකථණ ක්රියාමාර්ගදලට යනදා කිේදා, කවුරු ශකොශහොම 

කිේද . ඔහු එශහම කිේදා. "එශහම නැහැ"  කියලා ආඩුක්ද ඒක 

ප්රතික්ශෂ ප කශළ  නැහැ. රැනටම  ශජනථාල් ජග  ජයසූරියට 

විරුේධද බ්රසීලශආ උසාවියක නක් පදථලා. මාගල සමථවීථ කියන 

හිටවා විශේ  ඇමතිදථයා ගිහින් අ සන් කළා, බලහ කාථශයන් 

අතුරුරහන් කිරීශමන් සියලුම වාේගලයන් ආථක්ෂා කිරීම පිළිබඳ 

ජාතයන්තථ සම්මුතියට. ඒ සම්මුතිය නීතියක් බදට ප  කථන 

පන  ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ආදා. මම හිතන විධියට 

ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ මැදිහ වීම මත තදම  ඒ පන  

ශකටුම්පත සම්මත කථ ගන්න බැරි ශදලා තිශබනදා. 

අනාගතශආදී සම්මත කථ ගනීර, නැේර කියලා අපි රන්ශන් නැහැ. 

ඒ පන  ශකටුම්පත සම්මත කථ ගැනීමට ඉඩ ශනොදීම ගැන අපි 

එතුමාට කෘතශේදී ශදනදා. ඒ පනත ශම් ථශට් මූලික නීතියට 

අශදො  ශමොකර ශදන්ශන්? රැනටම  සම්මුතියට අ සන් කථලා 

ඉදථයි. ඒ  සම්මුතියට අ සන් කළ ඕනමම ථටක උසාවියක 

අසතය ශචෝරනාදකින් වුණ  අධිකථණයට පැමිණිල්ල ශගොනු 

කථන්නට වාව දන්. ඒ ථශටන් ඉල්ලුශදො  ඒ ශචෝරනාද මත ශම් 

හමුරා නිලධාරියාද අ  අඩාගුදට අථශගන භාථ ශරන්න කියලා 

ආඩුක්ද ශමොක වුණ  අපි භාථ ශරන්නට බැඳිලා ඉන්නදා. ඒ 

ගැටය තමයි ගැහුශේ. ඇශමරිකා එක්ස  ජනපරයද  ඒ 

සම්මුතියට අ සන් කථලා නැහැ. ඒ ගැටය තමයි ගැහුශේ. 

තමන්ශේ ථාජයශආ හමුරාශේ උගුරු රඩුඩ මිරිකලා ශහෝ බලශආ 

ඉන්න වාව දන් නම් කියලා හිතන විශේ  ඇමතිදථශයක්. ඔහුට ඒ 

ඇමති වාටුද තිශබනදා නම්, "මට ශමොශකෝ හමුරාදට ශමොක 

වුණාම" කියලා හිතන නරුම මානසික දයක් තිශබන්ශන්, ගරු 

සභාපතිතුමනි. පක්ෂය ශමොක වුණ , අශප් අරහස් අතථ තිශබන 

පථස්පථය ශමොක වුණ  අපට හරදතක් තිශබන්නට ඕනම; ථටක්, 

ජාතියක් පිළිබඳ හැඟීමක් තිශබන්නට ඕනම. මතදල සිය රහස් 

ගණන් ශදනස්කම් තිශබන්නට වාව දන්, හැබැයි ශම් ශපොශළොද 

ගැන ආරථයක් තිශබන්නට ඕනම. ජාතයන්තථද ශම් ශපොශළොද 

ගැට ගහන්නට වාව දන් නම්, අශප් හමුරාද බිල්ලට ශරන  

ප්රඥප්තිදලට මිනිශහකුට පමනක් අථශගන අ සන්  කථන්නට 

වාව දන් නම් ඒ අත ශමොකක්ර, ඒ අත අයිති මිනිහා ශමොශකක්ර? 

ගරු සභාපතිතුමනි, අර ශම් ථශට් ආථක්ෂ අා  බථපතළ හිථ 

කිරීමකට ශකොටු කථලා ඉදථයි.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි, රැන් උතුශර් "ආදා" කල්ලිය කියයි, 

ආදා කල්ලිශයන් කැවාම් කාවා කල්ලි කියයි. අර ශමොකක්ර උතුශර් 

ශදලා තිශබන්ශන්? උතුශර් සාමානය ශරමළ, - TNA 

මන්ත්රීදරුන්ශගන් අහලා දැඩක් නැහැ. එතුමන්ලා ශේ පාලන 

ශකොන්ත්රා කාථශයෝ ටිකක්. - මිනිශහකුශගන් ඇහුශදො  කියයි, 

අර ඒ අය ඉන්ශන්  බිශයන් බද. ඒ ප්රශේ දල බලය මැථ 

කල්ලිදලට ගිහින්; ශපොලීසිය රකර්මු ශදලා. ශපොලීසිය ආුතධයක් 

අථශගන එළියට බහින්ශන් නැහැ. පරීක්ෂණයක් කථන්න ගියාම 

ශපොලීසියට එන්න ශදන්ශන් කුණු බැණුම් අහශගන. 

අර උතුරු පළාශ  ශපොලීසිය ශනෝාජල් ශපොලීසියක් බදට ප  

ශදලා ඉදථයි. තද ටික රදසක් යන ශකොට උතුරු පළාශ  ශපොලිස් 

නිලධාරින්ට TNA එශක් මන්ත්රීදරුන්ට විතථක් ශනොශදයි, නිකම් 

මිනිස්සුන්ට  salute  ගහන්න ශදනදා. නීතිය ක්රියා මක කිරීම ඒ 

තථමට පහළට දට්ටලා ඉදථයි. හමුරා කඳවුරු ඉද  කථන්ශන්  

උේශඝෝෂණ නිසා. අර්ජුන ථණතුාග ඇමතිතුමනි, ඉථණමක් හමුරා 

කඳවුථ ඉද  කළා, ශපරල් අර්බුරය තිශබන ශදලාශේ. ඔබතුමාට 

පින් සිරක ශදන්න ඒ අතශර් ඉථණමක් හමුරා කඳවුථ ඉද  කථ 

ග තා. කවුරු  බලාශගන හිටිශආ petrol shed එක දිහා.  ුතර 

හමුරා කඳවුථක් ගැලවීම ශහෝ ඇති කිරීම ුතර උපාය මාර්ගයකට 

අනුූලලදයි තීථණය ශදන්න ඕනම. කාශේද  බලපමම් නිසා, 

විශථෝධතා නිසා ඒදා කථන්ශන් නැහැ. එශහමනම් ඉතින් 

ශහෝමාගම මිනිස්සු  යන්න ඕනම ශහෝමාගම තිශබන හමුඳා 

කඳවුථ ගලදාපල්ලා කියන්න. අථ ඔක්ශකෝම bullets ටික විනා  

වුණු පනාශගොඩ කඳවුථ  ගලදාපල්ලා කියාශගන ඒ මිනිස්සු  

යන්න ඕනම. ශමොකක්ර ශම් කථන්ශන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද  එක්ක ශම් 

කථන පාපන්රක ශකළිය දහාම නැදැ විය ුතතුයි. රැනට ථට 

මමත්රීපාල සිරිශස න ජනාධිපතිතුමා භාථශආ තිශආවි. ඊට පස්ශස  

තද ජනාධිපතිතුශමක් ඒවි. ඊළඟට, තද  ශකනකු ඒවි. නමු , 

ශම් ථට අපි කාට  ඉතිරි ශදන්න ඕනම. ශම් ශපොශළොද අපි 

ආථක්ෂා කථ ශරන්න ඕනම.  ශම් ථශට් නීතිය හා විධානය 

ක්රියා මක  කිරීශම් බලය රකර්දල කථන්න බැහැ. අර ඒකයි 

ශදන්ශන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, TamilNet ශදේ අඩවිශආ තිබුණු 

දාර්තාදක සඳහන් දන කාථණයක් මා කියන්නම්. ඕනම ශකනකුට 

TamilNet ශදේ අඩවියට ගිහිල්ලා ශම්ක ශහොයා ගන්න වාව දන්. 

299 300 

[ගරු  විමල් වීථදා   මහතා] 
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ඒශක් තිශබන විධියට ශගෝලීය ශරමළ සාසරශආ - ශරමළ 

ඩයස්ශපෝථාශේ-  අය  රකුණු අප්රිකාද හා තද  ුතශථෝපා ථටදල් 

ශරකක අනුග්රාහක දය යටශ , 2013 දසශර්දී සිාගප්පූරුශේදී 

මුණ ගැසී තිශබන්ශන් කවුර? මාගල සමථවීථ මහ මයා, 

සුමන්තිථන් මන්ත්රීතුමා, (ආචාර්ය) ජයම්පති විරමථ න 

මහ තයා, ශකොළඹ වි ්දවිරයාලශආ නීතිපීනශආ තමිල්මාථන් යන 

අයයි මුණ ගැසී තිශබන්ශන්.  එශහම හම්බ ශදලා ශමොකක්ර 

කියලා තිශබන්ශන්? ඒශක් කියා තිශබනදා,  "මාගල සමථවීථ, 

ථාජපක්ෂ ශථජීමය පළදා හරින්න අශපන් හිඟන්ශනක් දාශේ 

උපකාථ ඉල්ලා හිටියා" කියලා.   

ඒ විතථක් ශනොශදයි.  "ඒශක්දී ප්රතිප ති 10කට එකඟ වුණා. 

ඒ ප්රතිප ති 10ට යට ද ථාජපක්ෂ ශථජීමය එළදන්න අපි එකඟ 

වුණා" කියල  කියා තිශබනදා. ඒ ප්රතිප ති 10 ශමොනදාර?  ගරු 

සභාපතිතුමනි, ඉන් පළමුදැනි එක තමයි ශල්බලය කුමක් වුද , 

ස්දයා පාලනය  ලැශබන අන්රශම් දයදස්ථා සාශ ෝධනයක් සිරක 

විය ුතතුය කියන එක.  ඒ ප්රතිප ති 10න් පළමුදැනි ඒක එකයි.  ඒ 

ශගොල්ලන්  කියන්ශන්, Singapore policy. හමුරා කඳවුරු ඉද  

කිරීම  ඒ ප්රතිප ති 10න් එකක්.  බුේධි අා  රඩයම  ඒ ප්රතිප ති 

10න් එකක්.  සිාගප්පූරුශේදී 2013දී ඒ අපත එකඟතාදට ඇවිල්ලා 

තමයි මාගල සමථවීථලා ශම් කටුතතු කථන්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් ථශට් සිාහල, ශරමළ, මුස්ලිම් ජන 

ශකොටස් අතථ සමඟිය දැශඩන්න ඕනම; සහජීදනය දැශඩන්න 

ඕනම. අපි තුන්ශගොල්ලන්ම එකම අම්මාශේ රරුදන් දාශේ ශම් 

ථශට් ජීද  ශදන්න ඕනම. හැබැයි, එක එක ජාතිදාදී බල 

කල්ලිදලට බලතල ශබරා දීලා, පාලනය බලය දීලා ඒක කථන්න 

බැහැ. අන්තදාරයට උඩ ශගඩි දීලා ඒක කථන්න බැහැ. ඒශකන් 

ශදන්ශන් තිශබන සමඟිය , තිශබන සාහිඳියාද  නැති ශදන 

එකයි.  මා ඉතා ඕනමකමින් ඒ බද මතක් කථන්න ඕනම. රැන් 

ආථක්ෂක හමුරාද හැම පැ ශතන්ම ශකොටු ශදලායි තිශබන්ශන්, 

තමන්ට එශථහිද තිශබන ක්රියාරාමයන් නිසා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් ශදලාශේ මා තද  කාථණයක් 

පැහැදිලි කථන්නම්.  අශප් ආඩුක්ද පැදති කාලශආ හමුරා 

නිලධාරියකු විශේ  ථටක වාහුණුදකට ගියාම -නාවික හමුරාශේ, 

ගුදන් හමුරාශේ, ුතර හමුරාශේ ශදන්න වාව දන්.-  ශඩොලර් 30,000ක 

පමණ දීමනාදක් ඔහුට ලැබුණා.  අර ඒක ශඩොලර් 20,000ට දඩා 

අක් කථලා තිශබනදා. ශඩොලර් 20,000කට දඩා අක් වාාචි දීමනාදක් 

බදට ඒක ශකොට කථලා, පටු කථලා තිශබනදා. හමුරා නිලධාරියකු 

විශේ  වාහුණුදකට ගියාම ශදනරා ශඩොලර් 30,000ක් ආඩුක්ශදන් 

ලැබුණු එක රැන් ලැශබන්ශන් ශඩොලර් 20,000යි. ඉතින් ඔහු ඒ 

වාහුණුද ලබන්ශන් ශකොශහොමර?  අතින් වියරම් කථශගනර? ඔහු ඒ 

වාහුණුද ලබන්ශන්, ථාජයයට ශස දය කථන්න ශනොශදයිර? ශම් 

කථන්ශන් තිබුණු ශේදල් කප්පාරක කථන එකයි.   

ආථක්ෂක ඇමතිතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමා  ශම් ගරු 

සභාශේ ඉන්න ශදලාශේ මා තද කාථණයක් කියන්නම්. 

ජනාධිපතිතුමනි, ුතර හමුරා ශසසු නිලයන්ශේ විදාහක සලාක 

දීමනාද කප්පාරක කථ තිශබනදා.  ඔබතුමා රැනුද දර, 

ශනොරැනුද දර කියලා මා රන්ශන් නැහැ. මීට ශපථ ුතර හමුරාශේ 

ශසසු නිලයන්ශේ විදාහක අයට මාසිකද රුපියල් 15,000ක පමණ 

දීමනාදක්  ලැබුණා. දිනකට රුපියල් 492.85ක මුරලක්. එම මුරල 

කඳවුශථන් ආහාථ ලබා ශනොගන්නා අයට පමණක් රකන්නා. ඒ නිසා 

ුතර හමුරාශේ ශසසු නිලයන්ශේ ශගොඩක් අයට ශම් මුරල ලැබුණා. 

සාමානයශයන් මාසයකට රුපියල් 15,000ක් විතථ. හැබැයි, 

2017.10.25 සහ 2017.11.01 දිනදල පනාශගොඩ ුතර හමුරා 

කඳවුශර් පැදැති දැටුප් හා ශල්න අධයක්ෂ මඩුඩල 

සාකච්ඡාශදන් පස්ශස  රැන් උපශරස් දීලා තිශබනදා, ඒ 15,000 

දීමනාද නතථ කථන්න. කනදා නම්, camp එශකන් කන්න 

කියලායි කියන්ශන්. රැන් ඒ රුපියල් 15,000 ශසසු නිලයන්ශගන් 

කපන්න තීථණය කථ තිශබනදා. ආථක්ෂක හමුරාශේ විදාහක 

නිලධාරිශයකුට රුපියල් 15,000ක ආහාථ දීමනාදක් රකන්නාට පේ 

නැහැ. දීවා ශරයක් උරකථා ගන්න එක ශනොශදයි කථන්න ඕනම. ඒ 

මිනිසුන් කථවා ශස දශආ හැටියට වාව දන්නම් තද ගණනක් ශරන්න 

ඕනම. ඒ මිනිසුන්ට නැඟිටින්න තද ශමොනදා ශහෝ ශරන්න වාව දන් 

ශරයක් තිශබනදාර කියලායි බලන්න ඕනම. හැබැයි, ශසසු 

නිලයන්ශේ විදාහක නිලධාරින්ට ආහාථ සඳහා ශරන රුපියල් 

15,000  කප්පාරක කථශගන යනදා. රැන්  හමුරාදන්දල ඒ විධියට 

කප්පාරක කිරීම් කථනදා. නමු , ශදන වි ාල දයාපෘති නම් 

ආථක්ෂක හමුරා ඇතුශළ  යනදා.  

මම රැක්කා,"The Sunday Times" වාද  පශ  තිබුණා, 

"නාවික හමුරාදට නැදක් ගන්න යනදා" කියලා. ගරු 

සභාපතිතුමනි, මම රන්න විධියට නම් නාවික හමුරාදට ඒ නැද 

ගැනීම සම්බන්ධශයන් කමිටු තුනක් රැම්මා. පළමු කමිටුද රියර් 

අේමිථාල් දම තමදශේ. ඒ කමිටුශදන් ප්රතික්ශෂ ප කළා. ශම් ගැන 

2017 සැප්තැම්බර් 24 දින "The Sunday Times" වාද  පශ  පළ 

වී තිශබනදා. එතශකොට රියර් අේමිථාල් දම තමද මහ තයාශේ 

කමිටුශදන් ප්රතික්ශෂ ප වුණා. ඊළඟට, රැන් ඉන්න Navy 

Commander  එස්.එස්. ථණසිාහ මහතාශේ මූලික දශයන් ුතතුද 

ශරදැනි කමිටුද රැම්මා.  

ඊළඟට, රැම්මා ශථොසයිශථෝශේ කමිටුද; ඒ රැන් ඉන්න Chief 

of Staff.  ඒ කමිටු තුශනන්ම ශම්ක ප්රතික්ශෂ ප වුණා. හැබැයි, 

කැබිනට් අනුමැතිශයන් ශම් නැද ගන්න යනදා. රැන් මම 

කියන්ශන්, ආථක්ෂක හමුරාදල විදාහක අයට ශරන රුපියල් 

15,000 දීමනාද ශමශහන් කප්පාරක කථනදා. අථශහන් කමිටු 

තුනකින් ප්රතික්ශෂ ප කථවා නැදක් ගන්න හරනදා. ඒ නැද 

රුසියාශදන් ගන්ශන්; මීටර් 120ක් දිගයි. ඒක ගන්න හරන්ශන් 

ශඩොලර් මිලියන 158කට. ගරු සභාපතිතුමනි, රුසියාද  එක්ක 

තිබුණා ණය ගනු-ශරනුදක ඉතුරු ශදච්ච ශඩොලර් මිලියන 135ක 

මුරලක්. ශඩොලර් මිලියන 135කට  දඩා දැඩි මුරලකට තමයි ශම් 

නැද ගන්න යන්ශන්. හිටවා නාවික හමුරාපති, රැන් ඉන්න හමුරා 

මාඩුඩලික ප්රධානීශේ කමිටුශදනු  ශම්ක ප්රතික්ශෂ ප වුණා. 

සින්නයියා කියලා නාවික හමුරාපතිදථශයක් හිටියා. එතුමා හිටිශආ 

මාසයක් ශහෝ ශරකක්. එතුමා  ශම්ක ප්රතික්ශෂ ප කළා. ඒ 

හැශමෝම ප්රතික්ශෂ ප කථවා නැදක්, අපි ශමොකටර ගන්ශන්? ශමොන 

ශේකටර ගන්ශන්? කල්පනා කථලා බලන්න.  

2016දී අපි ඉන්දියාද  එක්ක, ඒ දාශේම වරනය  එක්ක 

ගිවිසුම් ගත ශදලා තිශබනදා, ඉන්දියාශදන් නැේ ශරකකු , 

වරනශයන් එක නැදකු  ගන්න. ඒදා නාවික හමුරා අද යතා අනුද 

අලුශතන්ම සකස් කථන නැේ. ඒ නැේ රැන් ලැශබමින් පදතිනදා. 

ඉන්දියාශේ එක නැදක් ලැබුණා. වරනශආ නැද  රැන් ලැශබමින් 

පදතිනදා. අශප් නාවික හමුරාදට අර මහා සාගථ සටනක් නැහැ; 

ශේ  සීමා සටනක් නැහැ. ශම් එක නැදක දටිනාකම, ශඩොලර් 

මිලියන 70යි. රුසියාශදන් ගන්න හරන නැද ශඩොලර් මිලියන 

153යි. එතශකොට ගරු සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාශදන් හා වරනශයන් 

ශගන්දන්න 2016 ගිවිසුම් අ සන් කථවා එක නැදක් ශඩොලර් 

මිලියන 70ක් පමණ ශදන්ශන්. ශම්ක ශඩොලර් මිලියන 158ක්. ශම් 

ථශට් ආථක්ෂක හමුරාශේ විදාහක නිලධාරින්ශේ ආහාථ දීමනාද 

කප්පාරක දන ශකොට, විශේ  ථටක වාහුණුද ලබන ශකොට එතැන 

ශඩොලර් 30,000ක් හම්බ වුණ එක ශඩොලර් 2,000ට බහින ශකොට, 

ඒ කප්පාරක කිරීම් දන අතශර් ශම් ථශට් අනද ය ශේදල්දලට 

වියරම් කථන්න අපට සාධාථණ අයිතියක් තිශබනදාර?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට හිශතන්ශන් රැන් ශම් පල දීලා 

තිශබන්ශන් දිට්න ධම්ම ශේරනීය කර්මයක්. ශහොරු අල්ලනශදෝඔ 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ශහොරු අල්ලනශදෝඔ කියාශගන ආද අයියලා ටික රැන් ඉන්නදා 

බැුනම්කථය නිසා කකුළ කශට් රාශගන. නැට්ශට් ඉඳන් ශගොම. 

ඇශලෝසියස් එක්ක ශහොඳට රකථකථන ඇමතුම්. අශප් සුජීද  

ශස නසිාහ ථාජය ඇමතිතුමා ශපොතකු  ලිේදා, "මහ බැාකු 

බැුනම්කථ නිකුතුශේ ඇ ත නැ ත" කියලා. අශන්, මම රන්ශන් 

නැහැ රැන් ගශ  ඇුනම් තිශබනදාර කියලා. ජනාධිපතිතුමාට 

ස්තුතිදන්ත දනදා, බැුනම්කථ ගනු-ශරනුද පිළිබඳද ශහොයන්න 

ශකොමිසමක් රාවා එක ගැන. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමනි, ශම්ක 

සාමානය මිනිශහක් කළා නම් ශකොමිෂන් සභා නැහැ. ශකළින්ම 

උසාවි; ශකළින්ම හිශර්. ශපොරක ශේපළ පනත යටශ , එශහම 

නැ නම් මුරල් විශුේධිකථණය දැළැක්වීශම් පනත යටශ  ඔය 

දාශේ එකකට තමයි මුලින්ම ශකොටු ශදන්ශන්. කමක් නැහැ. 

එශහම එකක් නැති  එශක් ශමශහම එකක්ද  තිශයන එකට. රැන් 

කල්පනා කථලා බලන්න ශකෝ. ශම්ක නියම ශථොබරි කල්ලියක්. 

ශම් ථශට් ආර්ිකකශආ ප්රධාන මර්මස්ථානය වුණු මහ බැාකුදට  

දැශඩ් ශරන්න වාව දන් අයියලා ථශට් ආථක්ෂාදක් ගැන හිතනදාර? 

ඇවිල්ලා රදස් 20යි. "දින 100න් අලු  ථටක්" කිේදා. දින 20න් 

මහ බැාකුද සුේරයි. ශම් බලය අථශගන දීලා තිශබන්ශන්, 

ශථොබරිපාලලා ටිකකට ශන්. ඒ අයියලා ටික ශදන ශමොනද  

කථන්ශන් නැහැ ශන්.  

ශරවි හාමුරකරුදශන්ඔ ශදනරා පතෂණයක් ශහෝ දාචාදක් ගැන 

ශචෝරනාදක් ආශේ, ශමොනදා හරි දැඩක් කථවා එකකින් ශහොථා 

කමදා කියලායි. ඒ කියන්ශන්, යම්කිසි සාදර්ධන දයාපෘතියක්, 

ශදන  මිලදී ගැනීමක් හථහා ශහොථා කමදා කියලායි ශදනරා 

ශචෝරනා ආශේ. ශම්ක එශහම ශනොශදයි ශන්. ථශට් ආරායශමන් 

ශන් ශහොථා කාලා තිශබන්ශන්. බැුනම්කථ ණය කියන්ශන් ආරායම. 

ආරායශමන් ශන් ශහොථා කාලා තිශබන්ශන්. ඒශකන් ශපොලී 

අනුපාතය ඉහළ ගිශආ නැේර? අර ශම් ථශට් දයාපාරිකයාට, 

බැාකුදලට දැඩි ශපොලියට ණය ගන්න සිේධ ශදලා තිශබන්ශන් ඒ 

හින්රා ශනොශදයිර? ශපොලී අනුපාතය ඉහළ ගියා. මිනිස්සුන්ට 

ආර්ිකකය පද දාශගන යන්න බැරි කළා. ලක්ෂ්මන් යාපා 

අශේදර්ධන අමාතයතුමාම කිේදා, "ශම්ශකන් ශදලා තිශබන 

පාක්ද ට්රිලියනයකට දැඩියි." කියලා. තමුන්නාන්ශස ලාශේ හිටවා 

අමාතය විජයරාස ථාජපක්ෂ මැතිතුමා "ශරථණ 360" රූපදාහිනී 

සාදාරයකදී කිේදා, "මුව  ශලෝක ඉතිහාසශආම ශදච්ච ශලොකුම 

ශහොථකම බැුනම්කථ ශහොථකම" කියලා. අපි ශනොශදයි කියන්ශන්. 

"අශ  මාට්ටු", "බක්  එක්ක මාට්ටු" කියන්ශන් අන්න ඒදාටයි.  

එක්ශකශනක් අථශගන තිශබනදා Calls 258ක්. ඒශක් 

තිශබනදා, Viber කීයර; WhatsApp කීයර; SMS කීයර; calls 

කීයර කියලා. රූප සටහන් ඇතිද ශප්නදා. අර්ජුන් ඇශලෝසියස ්

එක්ක calls 258ක් අථශගන ශමොනදාර කශළ ? මම රැක්කා, 

ථන්ජන් ථාමනායක මැතිතුමා ර ශකොශහ ර කියලා තිබුණා, "ශම් 

ඔක්ශකෝම ඉල්ලා අස්ශදන්න ඕනම" කියලා. ඒ කට්ටිය විතථක් 

ශනොශදයි. රැන් ඇ තටම ශම් ආඩුක්දම ඉල්ලා අස්ශදන්න ඕනම. 

අගමැතිතුමා  ඉල්ලා අස්ශදන්න ඕනම. අගමැතිතුමා ඉල්ලා 

අස්වුණා කියන්ශන් ආඩුක්දම ඉල්ලා අස්වුණා තමයි. බක්  එක්ක 

ශහොරු අශ  මාට්ටු ශදච්ච ශමශහම ශථොබරියකට නායක දය දීවා 

අගමැති ශකශනක් එක්ක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දාඩි ශදලා ඉන්න 

වාව දන්ර? Footnote කල්ලිය  අගමැතිතුමා කියන හින්රා ශන් ඔය 

කරුමයට කථ ගහන්න ඇ ශ . බලන්නශකෝ, ථවි මහ මයාට 

apartment එකක් අථන් ශරන්න අර්ජුන් ඇශලෝසියස් සල්ලි රකන්නු 

එක  ශහළි වුණා. Calls 258ක් අථශගන ඇශලෝසියස් එක්ක 

හුථතල් ශදච්ච අයට ශමොනදා අථන් දීලා ඇේර? රයාසිරි ජයශස කථ 

මන්ත්රීතුමා නම් ශරපාථයි කථා කථලා තිශබන්ශන්. එතුමා විදෘතද 

කිේදා, "මශගන් ශමශහම ඉල්ලීමක් කළා. මම ඒකට එකඟ වුශඩු 

නැහැ." කියලා. එතුමාට ආශේ ඇමතුම් ශරකයි කියලා එතුමා 

කිේදා. එතුමා කිේද එක ඇ ත ශදන්න ඇති. නැ නම් ඇමතුම් 

ශරකට දඩා දැඩි ශදනදා. එතුමා එකඟතාදකට ගියා නම් ඇමතුම් 

ශරකට දඩා දැඩි ශදනදා. ඇමතුම් ශරශකන් නතථ ශදන්ශන් 

green light එකක් නැති නිසා ශදන්න ඇති. Green light එක 

රල්දවා අයට තමයි ඇමතුම් 258යි, ඇමතුම් 315යි, ඇමතුම් 165යි, 

SMS 1,000යි, Viber 60යි, WhatsApp 30යි ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන්. ශමන්න, බක් ටික. ඒ අයට රැන් ඔය තනතුරු රථන්න 

ශමොකක්ර තිශබන සරාචාථා මක අයිතිය?  ශම්ක අශ  මාට්ටු 

ශදච්ච ශහොථකමක්. ආශය  අමුතුශදන් ඔප්වා කථන්න කාථණා 

නැහැ. අශ  මාට්ටු.  

මම රන්නදා, තමුන්ශේ ආ ම ගරු දය ගැන හිතන 

මන්ත්රීතුමන්ලාට අර මුහුණ ශරන්න බැරි බද. අජි  පී. ශපශර්ථා 

නිශයෝජය ඇමතිතුමා එශහම ශකශනක්ර, නැේර කියලා මම 

රන්ශන් නැහැ. හැබැයි, අර එතුමාශේ කට හශේ ශදනරා තිබුණු 

සැථ ගතිය තිබුශඩු නැහැ. හරී නිවුණු තැන්ප  අජි  පී. ශපශර්ථා 

ශකශනක් අර මම රැක්ශක්. ශබොශහොම ශහමින් අර කථා කශළ . 

ශදනරා "ථාජපක්ෂ" කියාශගන කමගහශගන එනදා. අශන්ඔ අර ඒ 

ශමොනද  නැහැ, හරි හික්මීමක් තිබුණා. අර එතුමාශේ ශබොශහොම 

ශහොඳ හික්මීමක් තිබුණා. ඒ තමයි ඇති වී තිශබන විපර්යාසය. ශම් 

ටයි-ශකෝට් ගහග තු මහ දරු -ලේජයි- ශම් කථවා ශහොථකම මුව  

ආර්ිකකයටම බලපමදා. ඒ කාලශආ කිේදා, මහදැලිශයන් අහදලා 

ශහොථා කමදා කියලා. හැබැයි, ඒක මුව  ආර්ිකකයටම බලපමශේ 

නැහැ. අපි රන්ශන් නැහැ කමදාර, නැේර කියලා. නමු , එශහම 

තමයි කිේශේ. ලලි  ඇතුල මුරලි මහ මයා නැේදලින් කමදා 

කිේදා. කන්න ඇති. කමදාර, නැේර කියන්න මම රන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි, මුව  ආර්ිකකයටම ඒදා බලපමශේ නැහැ. නමු , ශම් 

බැුනම්කථ ශහොථකම මුව  ආර්ිකකයටම බලපමදා. අර ජීදන වියරම 

දැඩියි; බරක බථ දැඩියි; ණය බථ දැඩියි කියලා මිනිස්සු 

තමුන්නාන්ශස ලාට බණිනදා නම්, ඒ ඔක්ශකෝටම මූලික ශහ තුද 

ශදන ශමොකක්ද  ශනොශදයි, තමුන්නාන්ශස ලා බලයට ඇවිල්ලා 

දින 20න් දීවා ශම් ශථොබරියයි. එක ශථොබරියක් ශනොශදයි, ශථොබරි 

දැලක් ගියා. පළමුදැනි ශථොබරිය, ශරදැනි ශථොබරිය, බැුනම්කථ 

ගනු ශරනු කිහිපයක් සිේධ වුණා. අර්ජුන මශහ න්ද්රන් මහ මයා 

සිාගප්පූරුශදන් ආනයනය කළා. ඔහු අශප් ථට දැසිශයක් 

ශනොශදයි. ප්රාථමික නිකුතුදක් කථන සමාගමක ඇශලෝසියස් 

බමනා ඉන්නදා. මාමායි, බමනායි ශම්කට ශහොඳට පයිරුපාසානම් 

පැදැ තුදා; සැලසුම ගැහුදා; plan එක ඇන්රා.  

ඉතිහාසශආ පළමුදැනි දතාදට මහ බැාකුද අගමැතිතුමාශේ 

විෂය පථයට යට  කළා. හැමරාම මුරල් ඇමති යටශ  තිශබන 

මහ බැාකුද අගමැතිතුමා යටතට ග තා. ථවි කරුණානායක 

මහ මයා මුරල් ඇමති හැටියට  මහ බැාකුදට ගිහිල්ලා ශම්ශක් 

සාකච්ඡා පැදැ වූදා. මලික් සමථවිරම මහ මයා, කබීර් හාෂීම් 

මහ මයා මහ බැාකුදට ගිහිල්ලා ශම් ගැන කථා කළා. ඊට පසුද 

තමයි බැුනම්කථ නිකුතුද වුශඩු. ඉතිහාසශආ පළමුදැනි දතාදට 

බැුනම්කථ නිකුතුද ශදන කාමථයට මහ බැාකු අධිපතිදථයා ආදා. 

ශදනරා කදරාද  මහ බැාකු අධිපතිදථශයක් ඒ ගනු ශරනු සිරක 

ශදන ස්ථානයට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතිහාසශආ පළමුදැනි දතාදට 

මහ බැාකු අධිපතිදථයා ඒ ස්ථානයට ආදා. ශමන්න නියම ටයි-

ශකෝට් game. ශම් තමයි ටයි ශකෝට් ශථොබරිපාලලා. ශම් තමයි 

කුරුුනද ශ  ශථොබරි. ශමච්චථ කල් ශම් ථශට් ජනතාද 

කුරුුනද ශ  ශථොබරි රැකලා තිබුශඩු නැහැ. ශමන්න නියම 

කුරුුනද ශ  ශථොබරි. රුදන් විජයදර්ධන අශප් ථාජය ඇමතිතුමා 

ගරු සභාශේ ඉන්නදා. එතුමා දැරග  මහ මශයක්. අපි එතුමාට 

නම් එශහම ශචෝරනාදක් කථන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශරවි 

හාමුරකරුදශන්ඔ ඔබතුමාට වුණ  රැන් එළියට බහින ශකොට අමුතු 

විචිකිච්චාදක් එනදා. ඔබතුමාට ඒක රැශනනදා; රැශනන්න ඕනම; 

නාඩි දැඩ කථනදා නම් රැශනන්න ඕනම. නාඩි නැ නම් අපට 

කථන්න ශරයක් නැහැ. ස්නාුත පේධතිශආ සිුතම් ස්නාුත සියල්ල 
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[ගරු  විමල් වීථදා   මහතා] 
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හරියට පදතිනදා නම් අනිදාර්යශයන්ම රැශනන්න ඕනම. ඒ නිසා 

ශම් ත  දය යටශ  තමුන්නාන්ශස ලාට ශම් තනතුරු රථන්න 

අයිතියක් නැහැ. සරාචාථා මක අයිතියක් නැහැ. එක පැ තකින් 

ජාතික ආථක්ෂාද රකර්දල ශදනදා; බිඳ දැශටනදා. අශනක් 

පැ ශතන් ආථක්ෂක හමුරාද මානසිකද පස්සට තල්ලු කථ රාලා 

තිශබනදා. ුතර හමුරා බුේධි අා ශආ සාමාජිකයන් සිථගත කථලා 

තිශබනදා.  

අශනක් පැ ශතන් ශහොථකම මුව  මහ  ජාතිශආම ආර්ිකක 

ඉදිරි ගමන ආපස්සට රමලා, ශහොථකමින් මුව  ථටම ගිලශගන 

තිශබනදා.  ශමශහම ශම් ථටට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ශම් ථට 

ඉදිරියට යන්න නම් ශම් ගමශන් ශදනසක් ශදන්න ඕනම. ඒ 

ගමශන් ශදනසක් කථන්න බැරි නම්, ඒ ශදනස කථන්න බැරි 

සියලුශරනාටම ශම් පාපයට දග කියන්න ශදනදා. ශම් විධියට ශම් 

ථට අථශගන යන්න බැහැ. සිාගප්පූරුශේදී එකඟ ශදච්ච ශේදල් 

කථන්න ශනොශදයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුද තිශබන්ශන්. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුද ආඩුක්රම දයදස්ථා සම්පාරක මඩුඩලයක් 

කථලා, ආඩුක්රම දයදස්ථාදක් හරන්න යන්ශන් ජාතික 

ආථක්ෂාද ථකින්න ශනොශදයි. ඒ අතුරු දාර්තාද ආදා, ඒ 

ශමශහුතම් මඩුඩලශයන්. ඒ අතුරු දාර්තාශේ තිශබන්ශන් 

ශමොනදාර? අධයාපන විෂය පළා  සභාදට, උසස් අධයාපනය 

පළා  සභාදට, ශසෞයය පළා  සභාදට, කෘෂිකර්මය පළා  

සභාදට. සමගාමී ලැයිස්තුද නැහැ, මුව  බලතල ප්රමාණයම 

ශරනදා. උතුරු, නැ ශඟනහිථ ඒකාබේධ කථන්න  කථා කථනදා. 

ඉඩම් බලය ශරනදා, ශපොලිස් බලය ශරනදා; පථමාධිපතය බලය 

නිශයෝජනය කථන බලයක් ශරනදා. රැන් පථමාධිපතය බලය 

නිශයෝජනය කථන්ශන් විධායක ජනාධිපතිතුමායි, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ 225 මන්ත්රීදරු ශරනායි විතථයි. ඒක පළා  

සභාදට  ශරනදාය කියන්ශන් ගරු සභාපතිතුමනි ශමොකක්ර?  

පථමාධිපතය බලය කියන එකට විධායකය, දයදස්ථාරායකය, 

අධිකථණ සහ මැතිදථණ පැදැ වීම දැනි බලතල පහක් ඇතුළ  

ශදනදා.  

ස්පාඤ්ඤශආ කැටශලෝනියා ප්රාන්තයට  පථමාධිපතය බලය 

නිශයෝජනය කථන්න රකන්නා; ශපොලිස් බලය  රකන්නා. එශහම 

පථමාධිපතය බලය නිශයෝජනය කථන්න දීම නිසා ශමොකර වුශඩු? 

මධයම ථජශආ එකඟතාදකින් ශතොථද ජන මත විචාථණයක් 

තිබුණා. ජන මත විචාථණයක් තියලා, සියයට අනූදක් ශදන්වීමට 

කැමතියි කියලා ශපන්නුදා. ස්පාඤ්ඤ හමුරාද ගියා ජන මත 

විචාථණය නද දන්න. ඒකට ශපොලීසිය ඉඩ රකන්ශන් නැහැ.  ඒ 

ශපොලීසිය කැටශලෝනියා ප්රාන්ත බලධාරියාශේ අණ ක්රියා මක 

කළා. ඒ අනුද ජන මත විචාථණය තිේබා. ශදන් ශදන ශකොට 

ශදන් ශදන්ශන් ශපොශ  විධියට ශනොශදයි. කැටශලෝනියා 

ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ  තිශබනදා, ''ශබදී ශදන් වී යා 

ශනොහැක'' කියලා. ඒ දචනදලට පණ එන්ශන් නැහැ, ශදන් ශදන 

ශදලාදට. ස්පාඤ්ඤය කියන්ශන් ුතශථෝපා ථටක් නිසා 

කැටශලෝනියාද දැඩිශරශනක් පිළිඅථශගන නැහැ. හැබැයි, අශප් 

ථට කැඩිලා යන ශකොට ඒක පිළිගන්න, ශනෝර්ශේ ථට ඇතුව  

ඕනමතථම් ුතශථෝපා ථටදල් කට ඇථශගන බලාශගන ඉන්නදා. ඒ 

නිසා ආඩුක්රම දයදස්ථාශදන් ශම් ථට ඒ විපත කථා ශගන 

ගිශයො , ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාදක් ඉතුරු ශදන්ශන් නැහැ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා සහ අප අතථ ශමොන මත 

ශදනස්කම් තිබුණ , අපි ඔබතුමාශගන් ඉතා ඕනමකමින් 

ඉල්ලනදා, ශපොශළොන්නරුශේ ග්රාමීය ප්රශේ යකදී ඉපරකනු, හැරකණු-

දැක්ණු නායකයකු හැටියට,-[බාධා කිරීම්] ඇයි? ඔබතුමන්ලාශේ 

ජනාධිපතිතුමාට එශහම කියන ශකොට, ශමොකක්ර ඔබතුමන්ලාට 

තිශබන අමාරුද? [බාධා කිරීම්] ආඔ [බාධා කිරීම්] ඇයි, 

ඔබතුමන්ලා කැමැති නැේර එශහම කියනදාට? [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමන්ලා කැමැති නැේර ඔබතුමන්ලාශේ ජනාධිපතිතුමාට 

එශහම කියනදාට? [බාධා කිරීමක්] ඒ කියන්ශන්, ඔබතුමන්ලාශේ 

ජනාධිපතිතුමාට එශහම කියනදාට ඔබතුමන්ලා කැමැති නැේර? 

[බාධා කිරීම්] මහ තශයෝ, කුරුුනද ශ  ලාසි පැශපොල්දලට දඩා 

ශපොශළොන්නරුශේ බඩුඩක්කා ශහොඳයි; කුරුුනද ශ  ලාසි 

පැශපොල් ශගඩියට දඩා,- [බාධා කිරීමක්]        

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
සන්ශතෝෂයි.  

 
ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

සන්ශතෝෂ නම් මහ තශයෝ, හිනා ශදන්න; කම ගහන්න. 

[බාධා කිරීමක්] රැන් ජනාධිපතිතුමාට ශ ශථනදා ශන්, ඔබතුමා 

ගැන අපි ශපොඩි හරි ශහොඳ ශරයක් කියන ශකොට කලබල ශදන්ශන් 

කවුර කියලා. කලබල ශදන්ශන් ඇයි කියලා.  

ඔබතුමා ශපොශළොන්නරුශේ ඉපරකනු මනුස්සශයක් හැටියට අපි 

ඉතා ඕනමකමින් ඔබතුමාශගන් ඉල්ලනදා, ශම්   ශබරකම්දාදී 

ආඩුක්රම දයදස්ථාද ශම් ථශට් නීතිය බදට ප  කථලා, ඒ 

අපථාධය ශදන්න නම් ඉඩ ශරන්න එපා කියලා. ඒ අපථාධය 

ශදන්න ඉඩ රකන්ශනො  ඔබතුමාට ඒ පාප කර්මශයන් ගැලශදන්න 

බැහැ කියන එක අපි අනිදාර්යශයන් අදධාථණය කථලා කියනදා. 

[බාධා කිරීමක්] ආඔ මම ආසයි ඔබතුමන්ලා කියන ඒදා අහන්න. 

[බාධා කිරීමක්]  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිදා ආහාථය සඳහා සභාශේ දැඩ 

නැදැ වීමට විනාඩි හතහමාථක් තිශබනදා. 

 
ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපි  සේභාදශයන් ශම් ථට  ජාතිය  ගැන හිතලා කථන 

කතන්රථ, ශම් ථටට ආරථයක් නැති එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ 

උරවියට ශ රුම් ගන්න බැහැ. උන්නැහැලා එතශකොට නලියනදා. 

ඒක ශදන කථාදක්. ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථාද ගැන අශප් මතය 

කියන්න අපි ජනාධිපතිතුමා හම්බ ශදන්න  ගියා; ගිහිල්ලා අශප් 

කරුණු  කිේදා. ශම් ථටයි ජාතියයි එක්ක තිශබන ගනුශරනුශේදී 

අපට ඕනම ශකශනක් එක්ක කථා කථන්න වාව දන්.  

අගමැතිතුමා කියනදා නම්, ආඩුක්රම දයදස්ථාද ගැන කථා 

කථන්න මම ලැහැස්තියි  කියලා, එතුමා එක්ක  අපට කථා 

කථන්න වාව දන්. එතැනදී අගමැතිතුමා ගැන තිශබන අශප් 

ශේ පාලන නිර්දචනය අපට අරාළ ශදන්ශන් නැහැ; 

ජනාධිපතිතුමා ගැන තිශබන ශේ පාලන නිර්දචනය අරාළ 

ශදන්ශන් නැහැ. ඔය ආඩුක්රම දයදස්ථාද ශගනැල්ලා ශම් ථට 

ශබරකශදො , ඒ පරිප්වාද කන්ශන් පක්ෂ, විපක්ෂ අපි ඔක්ශකෝම; 

අශප් රරුශදෝ. ඒ නිසා ඒ පාපකර්මශයන් ගලදා ගන්න වාව දන් 

නම්, ඒ ශදනුශදන් ඕනමම ශකශනක් හම්බ ශදන්න අපි 

ලැහැස්තියි; කථා කථන්න ලැහැස්තියි; ඕනමම ශකශනකුශගන් ඒ 

ඉල්ලීම කථන්න ලමස්තියි. ඒක අශප් තිශබන මනස. ඒක 

තමුන්නාන්ශස ලාට ශ රුම් ගන්න බැරි එක ගැන අපට 

කනගාටුයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ජාතියක් හැටියට හිතමු. අපි 

අනාගතශආ ශම් ථට යන තැන ගැන හිතමු. එශහම නැතිද 

ශකොශහ ද  බලශේගදලට එකඟ ශදච්ච ශකොන්ශේසි අනුද ශම් 

ශපොශළොද ශබරන්න, ශම් ථශට් ඉරි ගහන්න, ශම් ථශට් ජාතික 

ආථක්ෂාද , ජාතික පැදැ ම  බිලි ශරන්න හරනදා නම්, ඒකට 

ඉඩ ශරන්න අපි ලමස්ති නැහැ. ශම් ථශට් ජනතාද  එක්ක ඒකට 

එශථහිද ඕනමම ආකාථයකට සටන් කථන්න අපි බැඳිලා ඉන්නදා. 

ඒක අපි ස්ශේච්ඡාශදන් පදථා ග ත දග කීමක්. ඒක කවුරුද  

අපට භාථ දීවා ශකොන්ත්රා තුදක් ශනොශදයි. ඒක නිථායාසශයන්ම, 

ස්ශේච්ඡාශදන්ම අපි අශප් හරදතට භාථ ග තු දගකීමක්. ඒ නිසායි 

අපි ශම් අනතුරු ඇඟවීම කථන්ශන්. නැදත  ඒ බද අදධානය 

කථමින් අශප් මාතෘ ි මිශආ ජාතික ආථක්ෂාද , ජාතික 

පැදැ ම , ඒකීය පැදැ ම  ආථක්ෂා ශදන විධියට කටුතතු 

කථන්න ඕනමය කියන කාථණය මතක් කථනදා. -නමට ඒකීය 

ශනොශදයි- දුහා මකද, සැබම ශලසම ඒකීය පැදැ ම  ආථක්ෂා 

කථ දීශම් දග කීම අපි කාට  තිශබනදා. ඒක ආථක්ෂක 

ඇමතිතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමාට  තිශබනදා. අගමැති හැටියට 

අගමැතිතුමාට  තිශබනදා. මන්ත්රීදරු, කැබිනට් ඇමතිදරු 

හැටියට තමුන්නාන්ශස ලාට  තිශබනදා. මන්ත්රීදරුන් හැටියට 

අපට  තිශබනදා. ශම් ථශට් සාමානය මනුස්සයාට  ඒ දග කීම 

තිශබනදා. ඔබතුමන්ලා රැන් ඒ දග කීශමන් ගැලවුණාට, අපි 

කාටද  ඒ දග කීශමන් ගැලශදන්න බැහැ. ශේ . ආර්. ජයදර්ධන 

මහ තයා රහතුන්දන ආඩුක්රම දයදස්ථාද හරන ශකොට ගහවා 

සක්ක ගල් ටික තමයි බමනා ගලදන්න හරන්ශන්. විශේදර්ධන 

පථම්පථාශේ රුදන් විශේදර්ධන මන්ත්රීතුමනි, බමනා ගලදන්න 

හරන්ශන් ජයදර්ධන මාමා ගහවා සක්ක ගල් ටික. 

ආඩුක්කාථදථයාශේ බලය ශබලහීන කළාම, අන්න ගැශලේදා, 

එක සක්ක ගලක්. සමගාමී ලැයිස්තුද අයින් කථ බලතල එහාට 

රකන්නාම අන්න ගැශලේදා, තද සක්ක ගලක්.  

ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ හතථදැනි දයදස්ථාශේ තිශබන 

ජනතා පථමාධිපතය බලය නිශයෝජනය කථන විධායකටයි, 

පාර්ලිශම්න්තුදටයි තිශබන බලය පළා  ආඩුක්දට රකන්ශනො , 

අන්න ගැශලේදා, තද සක්ක ගලක්. ශම් සක්ක ගල් ශරක, තුන 

ගැශලේදාට පස්ශස  'කැටශලෝනියා' ආරර් යට අනුද ඉතුරු ටික 

ශදනදා. ඒක අපට නද දන්න බැහැ.  ඒ නිසා ජයදර්ධන මාමා 

කථවා ශේද  අක් ගණශන් බමනාට කථන්න කියන්න. අක් ගණශන් 

මාමා හිටවා තැනද  ඉන්න කියන්න. ශම් බමනා හරන්ශන්, මාමා  

ශනොකථවා ශරයක් කථන්න. මාමා  ශනොකථවා ශේ කථනදා නම්, 

ශම් ශමොන බමශනක්ර? ශම් ශබොන බමශනක්ර? එශහම බමශනකුට 

ශම් ථශට් ඉථණම තීන්රක කථලා ඉඩ දීලා බලාශගන ඉන්න එකර 

අශප් ුතතුකම? එශහන්, මහ බැාකුදට  දැශඩ් ශරනදා. ශමශහන්, 

ථටට  දැශඩ් ශරනදා. ශරයියශන්ඔ ස්දභාද රහම -මහ ශපොශළොද- 

ශම්දා උහුලයිර? 

මහා සාඝ ථ නයට එශහන් නිගරු කථනදා. මම රැක්කා, අශප් 

ථන්ජන් ථාමනායක ඇමතිතුමා සාඝ ථ නය ගැන කියලා 

තිශබනදා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා කශතෝලික බැතිමශතක්. 

ඔබතුමා "BMW මුරලාලිලා, වරදථධාරින්" කියලා අපහාස කළා. 

ශම් ථශට් මහා සාඝ ථ නය කියන්ශන්, ශම් ථශට් සභය දශආ 

මුරකන් මුල. තමුන්නාන්ශස ට ඒක ශ ශථන්ශන් නැ නම් මම ඒ 

ගැන කනගාටු ශදනදා. මහා සාඝ ථ නය තමයි ශම් ථශට් 

ශිෂ්ටාචාථය හැරකශේ. මහා සාඝ ථ නය තමයි, ශම් ථශට් සභය දය 

හැරකශේ. ඒක තමයි ථජු මහ සඟරුදනට දඳින්ශන්. ථජුට දඳින්ශන් 

නැහැ, මහ සඟරුදන. ඒ සභයය දය ථකින මහ සඟරුදනට 

තමුන්නාන්ශස ලා ශම් ථශට් පාලකයන් හැටියට ගථහනදා නම්, 

අුතතු දචනදලින් දැරැදි ශරෝෂාශථෝපණ කථනදා නම්, ඒ ගහන්ශන් 

ශම් ථශට් මුරකන් මුලට. අනය ආගමිකයන්ට, අනය ජාතිකයන්ට ශම් 

ථශට් සැනසීශමන්, සතුටින් ජීද  ශදන්න වාව දන් වුශඩු දිුතණු 

සභයය දය නිසා. රළඳා හාමුරකරුශදෝ ඉදිරිපිට ්රිතානය 

අධිථාජයදාදින් කශතෝලික ශේදස්ථානයක් හරලා ගියාට පස්ශස , ඒ 

ශේදස්ථානයට ගල්මුල් ගහලා විනා  කථන්න ගිශආ නැහැ. 
  
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (ෙමාජ ෙවිබල ගැන්වීම්, 

සුබොධාන ෙහ කන්ද උඩර  උුමය ිළිතබු නිනයෝජය 

අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல், 

நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் பற்றிய பிரதி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment,  Welfare and  Kandyan Heritage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශමොකක්ර, ඔබතුමාශේ point of Order එක? 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මශේ නම සඳහන් වුණා. මම විමල් 

වීථදා  මන්ත්රීතුමාට ගරු කථනදා, එතුමා බැුනම්කථ දාචනිකයන් 

ගැන කථවා ශහළිරථේදට. ශමොකර මා  ඉන්ශන් ඒ සටශන් නිසා. 

එතුමා කිේදා කථාදක්. 

 

ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට මශේ ශදලාද ශරන්න.  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එතුමා ආගම ඈඳා ශගන කථා කළා. මම කිසිම තැනක 

ගරුතථ මහා සාඝථ නයට ශරොසක් කිේශේ නැහැ. බුේධ ථක්ඛිත 

දාශේ අය හිටියා. ශසෝමාථාම දාශේ අය හිටියා. 

එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බඩුඩාථනායක මහතා මථවා අය හිටියා. ඒ අය 

වරදථධාරිශයෝ. මම තදම  එක කියනදා. BMW හාමුරකරුදරු අර  

ඉන්නදා.  
 

ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් මශේ ශදලාද. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මහින්ර ථාජපක්ෂකශේ කකුල ශලදකන වරදථධාරින් ඉන්නදා. 
 

ගු විමේ වීරවංශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ථන්ජන් ථාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට මයික් 

එක දීලා නැහැ. ශබොරුදට කම ගහන්න එපා. ගරු නිශයෝජය 

ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමා එක්ක දාරයකට පැටශලන්ශන් නැහැ. 

අපට බැහැ, ශම් ථශට් සභය දශආ මුරකන් මුල ශමොකක්ර කියලා 

තීථණය කථන්න. අපට බැහැ, ිනක්ෂූන් දහන්ශස ශේ ප්රමිතිය 

තීථණය කථන්න. අපට බැහැ, ිනක්ෂූන් දහන්ශස ශේ ගුණ-අගුණ 

තීථණය කථන්න. ඒකට අපි උචිත නැහැ. ඒකට සාඝ සමාජශආම 
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රමශේර තිශබනදා. සාමශඩුථ හාමුරකරුශදෝ කවුර, මහා නායක 

හාමුරකරුශදෝ කවුර කියලා අපට තීථණය කථන්න බැහැ. සාඝ 

සමාජශආම ඒකට රමශේර තිශබනදා. ථහ  හාමුරකරුශදෝ කවුර, 

නුගුණ හාමුරකරුශදෝ කවුර කියලා අපට තීථණය කථන්න බැහැ. 

අපිට එශහම ශල්බල් ගහන්න බැහැ. කරුණාකථලා, ශම් ථශට් 

ඉතිහාසශආ සභය දය ශ රුම් ගන්න. එම සභය දය ශ රුම් 

අථශගන කටුතතු කථන්න. ඒක ඉතා දැරග . අථ ඉන්ශන්, සමස්ත 

ලාකා ශබෞේධ මහා සම්ශම්ලනශආ හිටවා සභාපතිතුමියශේ වාතා. 

එතුමා මූලාසනශආ ඉන්නදා නම්, පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපට 

වාව දන්ර, ශම් ථශට් මහ සඝ රුදනට ගථහන්න, ශම් ථශට් මහ සඝ 

රුදනට අන්දර්ථ නාමදලින් ගථහන්න? ථජශආ රූපදාහිනිය 

පසුගිය කාලශආ පූජය මැරශගොඩ අභයතිස්ස හාමුරකරුදන් 

විශේචනය කථලා ශකොපමණ පහථ රකන්නාර? එම ගැථහිල්ල 

ඇතුශළ  තිශබන්ශන් ශදන ශමොකක්ද  ශනොශදයි. ශම් ථට ශබරන 

දයදස්ථාද ශගශනන ශකොට, මහ සඝ රුදන ඊට එශථහිද එන 

ශකොට, මත්රනිකායික මහ නායක හාමුරකරුදරු ඊට විරුේධද ශපළ 

ගැශහන ශකොට අන්න, බුේධ වරදථයට සමාජය නැගිටුදන්න 

තිශබන බලය නැති කථන්න ඕනම අය එක-එක්ශකනා ලදා 

හාමුරකරුදරුන්ට විහිව -තහව  කථදනදා.  

මම කියන්ශන් ශම් කාථණයයි. මට අයිතියක් නැහැ, කිතුනු 

පූජකතුශමකුශේ ගුණාගුණ කියන්න.  මම ශබෞේධශයක්. ඒ නිසා 

මට අයිතියක් නැහැ, කිතුනු පූජකතුශමකුට ගථහන්න. ගරු 

ථන්ජන් ථාමනායක මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ශස  කශතෝලිකශයක්. 

ඒ නිසා තමුන්නාන්ශස ට කිසිම අයිතියක් නැහැ, අනය ආගමික 

සාස්ථාදක ිනක්ෂූන් දහන්ශස ලා ශකශථහි තමුන්නාන්ශස ලාශේ 

නිර්දචන ශරන්න. ඒකට කිසිම අයිතියක් නැහැ. අක් ගණශන් එම 

සරාචාථයද  ථකින්න. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා හැම 

පැ තකින් ඇර දැශටමින් තිශබන ශම් ථටට අ  වී තිශබන ශම් 

ඉථණමින් ශම් ථට ශගොඩගැනීම සඳහා  අපට කළ හැකි උපරිම 

කාර්ය භාථය අප ඉටු කථන බද අදධාථණය කථමින් මම මශේ 

දචන ස්දල්පය අදසන් කථනදා. ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දිදා ආහාථය සඳහා පස් දරු 1.00 රක්දා සභාශේ කටුතතු 

අ හිටුදනදා. 
 
ඳවෙනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.වා. 

1.00  නැවත පවත්වන ලී . 
அதன்படி, அைர்வு பி.ப.1.00 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. 

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී ටින න ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ, ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, there is a Privilege matter to be raised by the Hon. 

(Prof.) Ashu Marasinghe.  

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Would you like to allow him to speak now? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes.  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාථසිාහ මන්ත්රීතුමා. 
 

වරප්රොද   ''නකෝ්''' කමිටු මන්ත්රීන්නේ 

ුනරකථන ෙංවාද රහනෙේ ිළ පත් කිරීම 
சிறப்புொிமை : ககொப் குழு  உறுப்பினர்களின் 

ததொமலகபசி உமரயொடமல 

ஒற்றுக்ககட்டல்  
PRIVILEGE:  TELEPHONE TAPPING OF MEMBERS 

OF THE COPE 
 
 

ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සියලුම මන්ත්රීදරුන් 

සම්බන්ධද පැන නැගී ඇති දථප්රසාර ප්ර ්නයක් මතු කථන්න මා 

කැමැතියි. පාර්ලිශම්න්තු (බලතල හා දථප්රසාර) පනශ  

උපශල්නශආ "අ ශකොටස" තුළ සඳහන් ශදනදා, 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණය විසින් පමණක් ම රඬුදම් කළ හැකි දැථදි. එහි 8. 

යටශ  සඳහන් ශදනදා, "මන්ත්රීදථ යකු ද ශයන් යම් 

මන්ත්රීදථයකුශේ ක්රියා කලාපය ගැන යම් අපහාසා මක 

ප්රකා යක් පළ කිරීම"යනුශදන්. එම පනශ  උපශල්නශආ "අ 

ශකොටස 8." හි ඇති එම කාථණය සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුද 

රැනුද  කථන්න මා කැමැතියි.  

ශපොරක දයාපාථ පිළිබඳ කාථක සභාශේ සාමාජිකයන් කිහිප 

ශරශනකු හා අර්ජුන් ඇශලෝසියස් මහතා අතථ රකථකථන සාදාර 

කිහිපයක් සිරක වී ඇතැයි පදසමින් ඉදිරිප  කථ තිබුණු සාක්ෂි, 

බැුනම්කථ ගනුශරනුද සම්බන්ධද ප  කථ තිශබන ජනාධිපති 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාද ඉදිරිශආදී 2017 ශනොදැම්බර් මස 16 

දැනි දින සාකච්ඡා කථලා තිශබනදා. ශම් කථලා තිශබන්ශන්, 

ශකෝප් සාමාජිකයන්ශේ රකථකථන ඇමතුම් ථහශස  පිටප  කිරීම 

එශහම නැ නම් සාමානය භාෂාශදන් කියනදා නම්, tap කිරීම 

කියන එක තමයි අපට පැහැදිලි දන්ශන්. ශම් යටශ  

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන්ශේ දථප්රසාර කඩ කිරීමක් සිේධ ශදලා 

තිශබනදා. ඒ දාශේම තමයි තද  ශකොපමණ මන්ත්රීදරුන් 

සායාදකශේ රකථකථන සාදාර ශමශහම tap කිරීමකට ලක් ශදලා 

තිශබනදාර කියන එක  රැන් ශලොකු ප්ර ්නයක්. පැහැදිලි ශලසම 

ශම් කාථණය පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන් බිය ගැන්වීශම් අථමුණින් 

සිරක කථනු ලබන එක්තථා අදමාන තර්ජනයක් හැටියට තමයි අපට 

භාථ ගන්න සිේධ ශදලා තිශබන්ශන්.  

අර්ජුන් ඇශලෝසියස් මහතා කිසි විශටක ශකොමිෂන් සභාද තුළ 

ගරු ශහක්ටර් අප්වාහාමි මැතිතුමා ඉදිරිශආ ශහෝ ගරු අජි  පී. 

ශපශර්ථා මැතිතුමා ඉදි රිශආ ශපනී සිට නැහැ. ඒ නිසා ශකොමිෂන් 

සභාද හමුශේ ශමකී සාක්ෂි ඉදිරිප  කිරීශම්දී, ශමම මන්ත්රීදරුන් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

විසින් ඇශලෝසියස් මහතා පිළිබඳද විභාගය සිරක කථන අදස්ථාශේ 

එතුමන්ලා හා ඇශලෝසියස් මහතා අතථ අනිසි සම්බන්ධතාදක් සිරක 

වී තිශබනදා කියන කාථණය ඉස්මතු කථලා, ඒක නිර්මාණය 

කිරීශම් උ සාහයක නිථත ශදලා තිශබනදා කියන එක තමයි 

අපට පැහැදිලි ශදන්ශන්. ඒ නිසා ශම්ක දථප්රසාර කඩ කිරීමක් 

ශදනදා, ගරු සභාපතිතුමනි. ශමම මන්ත්රීදරුන්ශේ රකථකථන 

සාදාර tap කිරීමකට ලක් කශළ  කදථ පරනමක් මතර, එශහම  

නැ නම් කදථ බලයක් මතර කියන එක විමසා බලන්න ඕනම. ශම් 

සම්බන්ධද ශපොලිස්පතිදථයා කැඳදා විභාගයක් සිරක කථන ශලස 

අප ඉල්ලා සිටිනදා. අපිට ආථාචි වූශආ ශපොලිස්පතිදථයා ශම් සඳහා 

ඕස්ශේලි යාශදන් ලබා ග  software එකක් පාවිච්චි කථලා 

තිශබනදා කියන එකයි. එශහම වුශණො  ශම් සම්බන්ධද 

ඕස්ශේලියාශේ පාර්ලිශම්න්තුද  රැනුද  කථන්න අපට සිරක 

ශදනදා. අපිට ඕස්ශේලියාශදනු  විමසන්න ශදනදා, ශමදැනි 

කාථණයක් සිරක වුශඩු ශකොශහොමර, කියලා.  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. ශම් පිළිබඳද මම ගරු කථානායකතුමාද රැනුද  

කථන්නම්. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the problem here is, you can investigate it, but 

publication of the names is a violation of Privilege.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
This should not have gone public, in your opinion? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. The Commission or the Supreme Court has the 

right to investigate. Then, the police can follow the 
instructions, but releasing the names selectively is a 
violation of Privilege.  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Especially, of Members of Parliament. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, particularly Members of Parliament, because 

Commission එක ඉදිරිශආ කිසිශකශනක් දැථදිකාථයන් ශදලා 
නැහැ. ශකොමිෂන් සභාශදන් දාර්තාදක් පිටශදලා  නැහැ. 
ශතොථතුරු ශසොයමිනුයි ඉන්ශන්. දාර්තාදක් පිටශදන්න කලින්, 
ඒ දාශේම කිසි ශකශනක් දැරැේරක් ශකරුදා කියා පැහැදිලි 
නිගමනයක් නැතුද තිශබන අදස්ථාදක ශම් එකතු කථන 
ශතොථතුරු ප්රසිේධ කිරීම මන්ත්රීදරුන්ශේ දථප්රසාර කඩකිරීමක්. 
ශමොකර, මන්ත්රීදරු හැටියට අපට හැම පැ ශතන්ම calls 
එනදා. සහන ඉල්ලලා මිනිසුන් අපට කථා කථනදා. හැම 
මන්ත්රීදථශයකුටම එශහමයි. ඉතින් ශම් ලබාග  ශතොථතුරු 
ප්රසිේධ කිරීම මන්ත්රීදරුන්ශේ දථප්රසාර කඩකිරීමක්.  

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශම් ඉල්ලීම පිළිබඳ  ක්ෂණිකද අපි ගරු කථානායකතුමාද 

රැනුද  කථනදා.  

ශම් අදස්ථාශේදී, ගරු මුජිබුර් ථහුමාන් මන්ත්රීතුමාට  යම්කිසි 

කටුත තක් සඳහා සභාශදන් පිටද යන්න තිශබන බද කිේදා.  

ගරු රයාසිරි ජයශස කථ මන්ත්රීතුමා  ඉන්නදා.   කවුර රැන් කථා 

කථන්ශන්? [බාධා කිරීමක්] අශප් ශේවීපී එශක් ගරු මන්ත්රීතුමාට 

විනාඩි, -  [බාධා කිරීමක්]  එතුමා කථා කළාට පස්ශස  ඔබතුමා 

කථා කථන්න. ශමොකර, රැන් එතුමාට රැස්වීමකට යන්න සිරකශදලා 

තිශබනදා. [බාධා කිරීමක්] එතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් 

තිශබනදා.[බාධා කිරීමක්] ශකොළඹ දිස්්රික්කශආ ගරු මන්ත්රීතුමාට 

විශ  ෂ අදස්ථාදක් ලබා ශරනදා. 

 
[අ.භා. 1.06] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශකොළඹ දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කථන අශප් ගරු 

සභාපතිතුමා දිස්්රික්කය ගැන හිතලා අදස්ථාද ලබාදීවා එක ගැන 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ඒ දාශේම අශප් ගරු රයාසිරි ජයශස කථ 

ඇමතිතුමාට සහ ගරු (මදරය) නලින්ර ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමාට  

ස්තුතිදන්ත දනදා, අදස්ථාද ලබාදීම ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අර ශම් විදාරශආදී  විමල් වීථදා  

මන්ත්රීතුමා නාඩි ගැන එශහම කථා කළා. ශම් ශදලාශේ එතුමා 

හිටියා නම් ශහොඳයි කියලා හිශතනදා.  COPE දාර්තාද සහ  

COPE එශක් ඉන්න පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන් හා ශදච්ච 

telephone conversations ගැන තමයි අර හුඟක් රකථට ශම් විදාරය 

තුළ සාකච්ඡා වුශඩු.  ගරු සභාපතිතුමනි, විශ  ෂශයන් අපි 

කියන්න ඕනම COPE එශක් ඉතිහාසයට ගියාම ලාකාශේ 

පළමුදතාදට COPE එශක් සභාපති හැටියට විපක්ෂශආ 

මන්ත්රීදථශයක් අපි ප  කළා. විපක්ෂශආ මන්ත්රීතුමා සභාපති 

කථලා, එතුමා පරීක්ෂණ කථලා, ඒදා නිරීක්ෂණ කථලා ඊළඟට 

COPE එශක් ඉන්න සියලුම මන්ත්රීදරුන්ශේ එකඟ දය මත  ඒ 

දාර්තාද ඉදිරිප  වුණා. මන්ත්රීදරු ශමොන සාදාර කළ , 

අදසානශආ COPE එක ග  තීථණදලට සියලු ශරනා එකඟ වුණා. 

ඒ නිසා  එක දාර්තාදක් හැටියට ඉදිරිප  කථන්න වාව දන් වුණා. 

ශමොන සාදාර තිබුණ , මන්ත්රීදරු ස්දාධීනද තමන්ශේ අරහස ්

ප්රකා  කථලා, ඒ සියලු ශරනාශේ එකඟ දශයන් 

පාර්ලිශම්න්තුදට අදසාන දාර්තාදක් ඉදිරිප  කිරීශම් හැකියාද 

ලැබුණා. ඒ දාර්තාද පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කළාම, 

පාර්ලිශම්න්තුද තුළ සියලු මන්ත්රීදරු ඒක පිළිශගන කථා කළා. 

අපි අරහස් පළ කළා. පාර්ලිශම්න්තුදට ඒක ප්රතික්ශෂ ප කථන්න  

අයිතියක් තිශබනදා. නමු , පාර්ලිශම්න්තුද ඒ දාර්තාද 

ප්රතික්ශෂ ප කශළ  නැහැ.  

COPE දාර්තාද පාර්ලිශම්න්තුද පිළිශගන අග්රාමාතයතුමා 

විසින් ඉදිරි නක් කටුතතු සඳහා නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට 

යැේදා. අපි ශම් telephone conversations ගැන කථා කථන්න 

කලින් උේශඝෝෂණ ගැන කියන්න ඕනම. අශප් අගමැතිතුමා 

පැහැදිලිද ප්රකා යක් කළා, එතුමා ජනාධිපති විමර් න 

ශකොමිසමට ගිහින් සාක්ෂි ශරන්න ලමස්තියි කියලා. පළමුදැනි 

දතාදට ශම් ථශට් නායකශයක් ස්ශේච්ඡාශදන් ඉදිරිප  ශදලා 

තිශබනදා කියලා රැන් අපට ශපශනනදා. අපි රැක්කා මහින්ර 

ථාජපක්ෂ මහ මයාශේ පාලන කාලශආ සිරක වුණු යම් යම් ශේදල් 

සම්බන්ධද අල්ලස් ශකොමිසමට කටඋ තථයක් ශරන්න එන්න 
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කියනශකොට, FCID එකට කටඋ තථයක් ශරන්න එන්න  

කියනශකොට, තමන්ශේ පාක්ෂිකශයෝ ගිහින් FCID එක දට කළා; 

අල්ලස් ශකොමිසම දට කළා. ශේන්න එපා කියලා කිේදා. නාමල් 

ථාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා තමන්ශේ සශහෝරථයාද FCID එකට 

ශගනාදා කියලා ශපොලිස් නිලධාරිශයකුට තර්ජනය කළා. ශමන්න 

ශමදැනි ත  දයක් තිබුණා. අර එශහම ත  දයක් නැහැ. අර 

අගමැතිතුමා ස්ශේච්ඡාශදන් කටඋ තථ ශරන්න යනදා. අර හැම 

ශරයකම විනිවිර භාදයක් තිශබනදා. මීට කලින් එශහම තිබුශඩු 

නැහැ. පසු ගිය ආඩුක්ශේ තිබුණු ගනුශරනු, දාචා, මුරල් අදභාවිත 

කිරීම් කිසිම මාධයයක කථා කශළ  නැහැ. ඒදා දහශගන හිටිශආ. 

ඒදාශආ ර ත ගන්න බැහැ. ඒදාශආ විස්තථ ගන්න බැහැ. 

ශල්කම්දරු ශරන්ශන් නැහැ. ථජශආ නිලධාරින් රකන්ශන් නැහැ. එරා 

මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ මයාශේ පාලන කාලශආ ප්රාශේශීය සභාශේ 

මන්ත්රීදථශයක්ද ශපොලිසීයට ශගන්දන්න බැහැ. එශහම 

ශගනාශදො  transfer එකක් එයි කියලා ශපොලිසීශආ OIC 

මහ තයා බයයි. අර එශහම ත  දයක් නැහැ.  

අර ථශට් ජනාධිපතිතුමාශේ සිට පහළ මට්ටමට එනකම් ඕනම 

ශකශනකුට ඕනම ශරයක් අහන්න වාව දන්; විශේචනය කථන්න 

වාව දන්; ඕනමම ශරයක් පළ කථන්න වාව දන්. අර එශහම 

ශේ පාලන දාතාදථණයක් හරන්න අපට වාව දන් වුණා. ඒක තමයි 

ශම් යහ පාලන ආඩුක්ද ලබවා ශලොකුම ජයග්රහණය. ඒ 

දාතාදථණය තුළ ආඩුක් පක්ෂය හැටියට රැන් අපට අදාසි සිරක 

ශදලා තිශබනදා. අපට අදාසි සිරක වුණ , ශම් ථශට් සාධාථණ දය 

ශදනුශදන් අපි ශපනී ඉන්න ඕනම කියන ගමන අපි පටන් අථශගන 

තිශබනදා. ඒශකන් අපට අදාසි වුණ  අපට ප්ර ්නයක් නැහැ 

කියලා මන්ත්රීදරු ද ශයන් අපි පිළිශගන තිශබනදා. අර ශම් 

telephone conversation එක අථශගන බලන්න. ඒක CID එක 

ශසොයා ග තා. අපි  CID මහ දරුන්ශගන් අහන්න ඕනම, 

තාජුඩීන්ශේ ඝාතනය සිරක වුණු රදශස  රෑ අථලියගහ මන්දිථශආ සිට 

අනුථ ශස නානායකට, මදරය ආනන්ර සමථශස කථට, 

නාථාශහ න්පිට OIC මහ මයාට telephone calls 70-90 අතථ 

ප්රමාණයක් අථලියගහ මන්දිථශආ ඉඳන් ලබා දීලා තිශබනදා. ඒ 

රකථකථන ඇමතුම් අථලියගහ මන්දිථශආ ශමොන කාමථශයන් ගියාර 

කියලා තදම ශසොයා ගන්න බැහැ. එශහම ශකොශහොමර ශදන්ශන්? 

ශමතැන WhatsApp calls ශසොයා ගන්න වාව දන්; Viber calls 

ශසොයා ගන්න වාව දන්; හැම එකක්ම ශසොයා ගන්න අද ය 

තාක්ෂණය CID එකට  තිශබනදා. අථලියගහ මන්දිථශආ ඉඳන් 

ආනන්ර සමථශස කථටයි, DIG අනුථ ශස නානායකටයි, 

නාථාශහ න්පිට OIC මහ මයාටයි ගිය telephone calls ටික 

අථලියගහ මන්දිථශආ ශමොන කාමථශආ ඉඳන් ගියාර කියලා තදම 

CID එකට ශසොයා ගන්න බැහැ. ඒ පරීක්ෂණය එතැනින් 

නැදතිලා. පරීක්ෂණය යන්ශන් නැහැ. ''ශලොප්'' ශදලා තිශබන්ශන්.  

කාශේ කාමථශආ ඉඳන්ර ගිශආ කියලා ශසොයා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා  

CID එශක් ඉන්න මහ දරුන්ට අපි කියනදා, එශහම කථන්න 

එපා කියලා. තමුන්නාන්ශස ලා නීතිය ක්රියා මක කථන නිලධාරින් 

හැටියට අපි බලාශපොශථො තු ශදන්ශන් සාධාථණ විධියට නීතිය 

ක්රියා මක කිරීමයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට COPE එක ගැන   කියන්න ඕනම. 

විපක්ෂශආ සුනිල් හුනන්ශන ති මන්ත්රීතුමා COPE එශක් සභාපති 

කථලා මහ බැාකු ගනුශරනුද සම්බන්ධශයන් එතුමාට ස්දාධීනද 

කටුතතු කථන්න අදකා ය ලබා ශරන්න අපට වාව දන් වු ණා. 

මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ මයාශේ කාලශආ  ශකෝප් කමිටුද ප  

කළා. විජයරාස ථාජපක්ෂද සභාපති කළා. එතුමා සභාපති 

තනතුශර් ඉඳශගන පදතින ආඩුක්දට විරුේධද තිශබන ශහොථ 

දාචා ශසොයා ශගන යනශකොට, මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ මයා 

විජයරාස ථාජපක්ෂට අයින් ශදන්න කිේදා. එතුමා අයින් වුශඩු 

නැහැ. ශමොකක්ර කශළ ? පාර්ලිශම්න්තු සැසිදාථය අදසන් කළා. 

සැසිදාථය අදසන් කථලා විජයරාස ථාජපක්ෂ මහ මයාද අයින් 

කථලා, ඩිේ ගුණශස කථ මන්ත්රීතුමාද  - හිටවා මන්ත්රීතුමාද - COPE 

එකට ප  කළා. ඒකයි COPE එශක් ඉතිහාසය. එශහම 

ඉතිහාසයක් තිබුණු ආඩුක්ශේ සිටි විමල් වීථදා  මහ මයා අපට  

නාඩි දැශටන ඒදා ගැන කියලා ශරන්න එනදා. එතුමන්ලාට එරා 

නාඩි දැටුශඩු නැහැ. තදම දැශටන්ශන් නැහැ. අපට ශ ශථනදා 

ශහමින් ''ඩීල්'' ටිකක් රමන්න රැන් නාඩි දැශටනදා දාශේ කියලා. 

ශමොකර, නක් කිහිපයක් තිශබනදා ශන්. ඒ නිසා රැන් 

ජනාධිපතිතුමාට කියනදා, "ගශමන් ආවා එක්ශකනා, 

ශපොශළොන්නරුශේ ඉපරකශඩු, ශපොල් සම්ශබෝල කමශේ." කියලා.  

ඒදා ඔක්ශකෝම රැන් කියන්න පටන් ශගන තිශබනදා. ඇයි ඒ? 

රැන් නක් ශපෝලිමක් උසාවිශආ තිශබනදා. පාස්ශපෝට් නක් 

තිශබනදා; ශගදල් නක් තිශබනදා. එක එක නක් තිශබනදා. ඒ 

නිසා තමයි රැන් ඒ නක් කිට්ටු ශදනශකොට එතුමාට ඉශේම නාඩි 

දැශටන්ශන්. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තද  විනාඩි ශරකක කාලයක් 

තිශබනදා. 
 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විනාඩි ශරශක් කාලය තුළ මා අදසාන 

ද ශයන් කාථණයක් කියන්න ඕනම. කනගාටුරායක සිේධියක් 

ඊශආ ථා්රිශආ වුණා. ගිාශතොට ප්රශේ ශආ නැදත ජාතිදාදි කලබල 

ඇති කථලා, මුස්ලිම් ශගදල් 50කට ආසන්න ප්රමාණයක් විනා  

කථලා ති ශබනදා. ශේපළ විනා  කථ තිශබනදා. ගරු 

සභාපතිතුමනි, අශප් ශම් ථජය බලයට ආශේ ඇයි? අපි අර 

සාහිඳියාද ගැන  කතා කථනදා. අපි අර ජාතයන්තථය දිනාශගන 

තිශබනදා. අපි අර මානද අයිතිදාසිකම් දිනාශගන තිශබනදා. ශම් 

ථශට් ජාතික සමඟිය හරන්න ඕනම කියා ජනාධිපතිතුමායි, 

අගමැතිතුමායි ස්ිකථසාථද යම් දැඩසටහනක් කථශගන යනදා. අපි 

අලු  දයදසථ්ාදක් ශගශනන්න ඕනම කියා කියනදා. නමු  ඒ 

අතථතුථ ශම් ථශට් නැදත ජාතිදාදි කලබල ඇති කථන උරවිය 

ඊශආ ගාල්ශල් ගිාශතොට නගථය ගිනි තියන්න උ සාහ කළා. 

වි ාල ද ශයන් ශේපළ හානි කථ තිශබනදා. දාහනදලට හානි 

කථ තිශබනදා. අපට කනගාටුයි, අපට එය නද දාගන්න බැරි 

වුණා. ශමදැනි ත  දයකට ශම් ථට නැදත ශගන යන්න ඉඩ 

ශරන්න එපා. අර අප ථජශයන් ඉල්ලන්ශන්, ජනාධිපතිතුමාශගන්, 

අග්රාමාතයතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන් දහාම තදින් නීතිය ක්රියා මක 

කථන්න කියලායි. ශපොලිස්පතිතුමාශගනු  අපි ඉල්ලනදා, 

තථාතිථම බලන්න ශරන්න එපා, ඒ කලබල ඇති කථවා උරවිය 

දහාම අ  අඩාගුදට ගන්න, අ  අඩාගුදට අථශගන උසාවියට 

ශගශනන්න කියා. ශම්දාට බුරුල ශරන්න එපා. ආපසු ශම් ථට 

ම්ශල්ච්ඡ දයට ශගන යන්න ශරන්න එපා. ආශය  ශම් ථට 

ජාතිදාදි ගිනිරැල්දලින් අවුස්සන්න, ගිනි තියන්න අපට නැදත ඉඩ 

ශරන්න එපා.  

ඊශආ විශේපාල ශහට්ටිආථච්චි මන්ත්රීතුමායි, මමයි -අපි- රෑ 

12.00 ඉඳලා පාන්රථ 4.00 දන කල් ඒ නගථශආ සිටියා. අපි 

ගිහිල්ලා ජනතාද හමු වුණා. ජනතාද බිශයන් ජීද  වුණා, ශහට 

ශමොකක්ර ශදන්ශන් කියා හිතාගන්න බැරිද. ථාජපක්ෂ පාලනශආ 

තිබුණු බිය ජනතාද තුළ නැදත ඇති කථන්න එපා. අපි ඉල්ලනදා, 

දහාම නීතිය ක්රියා මක කථන්න කියා. ශමොකර, අප ශම් ආඩුක්ද 

හැරකශේ ඒ බලාශපොශථො තු  එක්කයි; ඒ බලාශපොශථො තු සපල 

කථගන්නයි. ඒ බලාශපොශථො තු නැති කථගන්න අපට ඉඩ ශරන්න 

එපා. අලු  ගමනක්, අලු  ථටක් ගැන අලුතින් හිතන්න ඕනම කියා 

අලුතින් පටන් ශගන අප ශම් ගමන යන අතථතුථදී ඒකට කකුල් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

මාට්ටු රමන්න, ඒක නද දන්න, පිටිපස්ශසන් ඇවි  පිහිශයන් 

අනින්න ශම් ථශට් යම් යම් බලශේග තදම දැඩ කථනදා. ඒ 

බලශේගදලට ආඩුක්දක් හැටියට හිස නමන්න අපට බැහැ. ඒකට 

විරුේධද දහාම නීතිය ක්රියා මක කථන්න කියා ථජශයන් ඉල්ලා 

සිටිනදා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ථජය ශදනුශදන් ප්රකා යක් කථන්න 

කැමැතියි. ඒ සිේධියට සම්බන්ධ සියලුශරනාට විරුේධද අපි 

පැහැදිලිද නීතිය ක්රියා මක කථනදා. අශප් ආඩුක්ද යහ පාලන 

ආඩුක්දක්. අපි අශප් දගකීම් රන්නදා. අපි නීතිය ක්රියා මක 

කථනදා.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ගරු රයාසිරි ජයශස කථ අමාතයතුමා.    

 

 

 [අ.භා. 1.16] 

 

ගු දයාටිරි ජයනෙේකර මහතා (ක්රීඩා අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர - விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අර රදශස  අශප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ආථක්ෂක අමාතයාා ය , නීතිය හා සාමය සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන 

අමාතයාා ය  සම්බන්ධද අරහස් ප්රකා  කිරීමට ලැබීම ගැන මම 

සන්ශතෝෂ ශදනදා. විශ  ෂශයන්ම මා මිත්ර අශප් විමල් වීථදා  

මන්ත්රීතුමා ශමතැන සිටියා නම් ශහොඳයි කියා මම හිතනදා. එතුමා 

කියවා කාථණා ගණනාදකට පිළිතුරු ලබා දීම ශහොඳයි කියා  මම 

හිතනදා. ඒකට ශහ තුදක් තිශබනදා. ඒ, ශම් ථශට් සිටින, 

එතුමාශේ කතාදලින් නිලාකාථ ශදච්ච සමහථ මිනිසුන් ශම්දා 

දැරැදි විධියට පාවිච්චි කථන්න වාව දන් නිසායි. ශමොකර, එතුමා 

ශබොශහොම ශහොඳ කිකකශයක්. ඒ දාශේම, එතුමා අඬු පඬු දිගු 

කථලා, අත පය දිගු කථලා, ශබල්ශල් නහථ වාප්පාශගන කතා 

කථනශකොට ජනතාද කල්පනා කථනදා ශම් කියන්ශන් ඇ තයි 

කියා. සමහථ කාථණා පිළිබඳද මම එතුමා  එක්ක එකඟ ශදනදා. 

සමහථ කාථණා  එක්ක ඇ තටම එකඟ ශදන්න බැහැ. ශරදන 

කාථණය තමයි, සමහථ කාථණා එශහම පිටින්ම ශබොරු ඒදා වීම. 

ශම් ථශට් ශබොරුදට තදරකථට  ඉඩක් තබනදාර, නැ නම් අපි 

ඇ ත කතා කථලා, සාකච්ඡා කථලා එය නිදැරැදිද දටහා 

ගන්නදාර කියන කාථණය ශකශර් අදධානය ශයොමු කශළො  

ශහොඳයි කියා මම වි ්දාස කථනදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඊශආ කතා කළ නැද පිළිබඳද 

පළමුශදන්ම කියන්න කැමැතියි. අර  ඒ කාථණය ගැන කතා 

කිරීමට ලැබීම ගැන මම කනගාටු ශදනදා. ඊශආ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ දැය ශීර්ෂය ගැන කතා කථනශකොට තාථක 

බාලසූරිය මැතිතුමා විසින් ඒ කාථණය මතු කථනු ලැබුදා. මා 

රන්ශන් නැහැ ශම් දැරැදි ශතොථතුරු ශකොශහන් ලැශබනදාර කියා. 

හැබැයි, ඒ දැරැදි ශතොථතුරු මත තමයි අශප් ඒකාබේධශආ 

ආරථණීය සශහෝරථදරුන්, මන්ත්රීදරුන් ගිහිල්ලා ශම් ථශට් 

ජනතාදට ඒ ශබොරුද කියන්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රුසියාද සමඟ එක්ද බාල නැදක් -අවුරුරක 

10ක් පථණ නැදක්- ගන්න දැඩ පිළිශදළක් සකස් කථ ඇති බදට 

කතාදක් තිශබනදා. ඒ කාලශආ -2010 දර්ෂශආ- මුලින්ම 

අේමිථාල් තිසථ සමථසිාහ මහ මයා තමයි ශම් කටුත තට එකඟ 

වුශඩු. මට ශම් කාථණය ආපසු කියන්න සිරක වීම ගැන මම 

කනගාටු ශදනදා.  

ශම් දැඩ පිළිශදළ තුළ එතුමා  එකඟ වුණා,  ථ ටක් විධියට 

අශප්  ශ්රී ලාකාද , රුසියාද  ශඩොලර් මිලියන  300කට රුසියාද 

හා  ශ්රී ලාකාද අතථ  යම්  ණය  මුරලක් සම්බන්ධද 

එකඟතාදයකට  -Line of Credit Agreement එකකට- එන්න. ඒ 

අනුද විවිධ භාඩුඩ  ග තා. විවිධ භාඩුඩ අථශගන   2010  

දර්ෂශආ පටන්  ග ත  එක ශම් අවුරුේශේ  ශරසැම්බර් මාසශආ 31 

දනරා දන විට අදසන් ශදනදා. එම නිසා  තද  ශඩොලර් මිලියන 

130ක්  ඉතිරි ශදලා තිශබනදා. ඒ ශඩොලර් මිලියන 130  පිළිබඳද 

තමයි රැන් කථා කථශගන යන්ශන්. ශකොශහොමර අපි ශම් ඉතිරි 

මුරල ගන්ශන් කියා. නැ නම්  ශමම මුරල ආපසු රුසියානු 

ආඩුක්දට යනදා. එම නිසා ශමම දැඩ පිළිශදළ තුළ අප ථශට්  

2025දී  ක්රියා මක  කථන්නට  බලාශපො ශථො තු දන  "Sri Lanka 

Navy's Maritime Strategy 2025"  සම්බන්ධශයන් වු ශම්  

ග්රන්ථය  ලියැ වුණා.  ශම්කට සම්බන්ධ වුණා,  එදකට අශප් 

නාවික හමුරාපතිතුමා හැටියට හිටවා දයිස්  අේමිථාල් 

විශේගුණථ න මැතිතුමා. එතුමා   සමඟ සාකච්ඡා කථ තමයි ශම් 

2015 දර්ෂශආ International Maritime Conference එ ශක්දී  - 

Galle Dialogue නැ නම්  ගාලු සමුව ශේදී- ශම් පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කශළ . ශම්  දැඩ පිළිශදළ අනුද ලාකා ශේ  ඉදිරි අනාගතයට  -

2025 දර්ෂයට- යන විට අශප්  strategy  එක  ශමොකක්ර, නාවික 

හමුරාශේ ඉදිරි   දැ ඩ පිළිශදළ ශමොකක්ර  කියා එම සමුව ශේදී  

සාකච්ඡා කළා. ශම් සාකච්ඡාශේදී ඒ අය විවිධ කාථණා 

ගණනාදක් ඉදිරිප  කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2009 දර්ෂශආදී ුතේධය අදසන් වුණාම,  

ුතේධය සීමාශදලා තිබුශඩු අශප් උතුරු මුහුශේ කුඩා 

ශබෝට්ටුදලින් නැ නම්  කු ඩා ප්රහාථක යානාදලින්.  එල්ටීටීඊ  

කුඩා නැේදලට  පහථ ශරන ඒදා,  ඒදා ගිල්දන ඒදා,   

කිමිරකම්කරුදන්ට විරුේධද පහථ ශරන  ඒදා, නැේ වාවාරුදන්නට  

එන අයට පහථ ශරන  ඒදා සඳහා  අද ය වුශඩු වි ාල නැේ 

ශනොශදයි. කුඩා නැේ; කුඩා ප්රහාථක යාත්රා. එම නිසා ශම්දා 

අථශගන ගිහිල්ලා  එතැනින් පසශ්ස  -2009 දර්ෂශයන් පස්ශස -  

අශප්  හමුරාද විධියට කල්පනා කළා, පහථ දී විනා  කථන -  fast 

attack   කුඩා නැේ ශදනුදට අශප්  කලාපය ආථක්ෂා කිරීම සඳහා 

දැඩ පිළිශදළක් සකස් කළ ුතතුයි කියා. ඒ සඳහා තමයි ඔවුන්  එරා 

ශම් දැඩ පිළිශදළ ශගනා ශේ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් දැඩ පිළිශදළ යටශ   ථශට් තිශබන 

ත  දය ශමොකක්ර කියා මා කියන්නට කැමතියි.  ඒ ගැන රන්ශන් 

නැතිද කථා කථ දැඩක් නැහැ. අශප් අනනය ආර්ිකක කලාපය  

දර්ග සැතවාම් පන්ලක්ෂ ශරොශළස්රාහයි. ඒ කියන්ශන්, අශප් ථශට්  

ි මිය දාශේ අට ගුණයක් අශප් අනනය  ආර්ිකක කලාපය 

තිශබනදා. ඒ දාශේම ඊට  එහා පැ ශ  අශප්  ලාකාශේ දාණිජ 

සහ අශනකු  නැේ යන මාර්ගය ග තාම  ලාකාද දාශේ විසි 

ශරගුණයක් අශප් සාගථ කලාපය වි ාලයි.  එම නිසා  එරා දාශේ  

එල්ටීටීඊ එකට ගහන්න හරවා  කුඩා ශබෝට්ටු අථශගන  ගිහින්  ශම් 

ථශට්  සාගථ කලාපය ආථක්ෂා කථන්න දැඩ පිළිශදළක් සකස් 

කථන්න බැහැ. එම නිසා තමයි ශම් දැඩ පිළිශදළ තුළ අපට අද ය 

කථන ක්රියාකාථකම් ථාශියක්  සාවිධානය කථ තිශබන්ශන්.  

ශම්  "Gephard 5.1"   ුතර   ශනෞකාද   ශබොශහොම පැහැදිලිද  

ශම් සියලු කාථණා දලට අද ය කථන දැඩ පිළිශදළක් තුළ  තමයි 

හරා තිශබන්ශන්. ශම් දැඩ පිළිශදළ සකස් කථ, ලාකා 

ශලොජිස්ටික්ස් ආයතනය නැ නම්  “Lanka Logistics and 

Technologies Limited”   සහ රුසියාශේ ජාතික  ආථක්ෂක 

315 316 

[ගරු  මුජිබුර් ථහුමාන්  මහතා] 



2017 ශනොදැම්බර්  18  

අමාතයාා ය ය ටශ  තිශබන  "Rosoboronexport"  කියන ඒ 

ආයතන  ශරකයි  ශම් සම්බන්ධද  සාකච්ඡා කශළ  කියන එක මම 

කියන්නට කැමතියි. ශම් දැඩ පිළිශදළ තුළ අපට ලාකාශේ ි මිය 

ශමන්  විසි ශරගුණයක්  වි ාල රැදැන්ත ප්රමාණශආ  Search and 

Rescue Region  එක ,  ඒ දාශේම අශනක් පැ ශතන් අශප් 

අනනය ආර්ිකක කලාපය  ආථක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි  දැඩ 

පිළිශදළ සකස් කථ තිශබන්ශන්.  ඒ අනුද අශප් ආථක්ෂක 

පේධතියට වි ාල නැේ ගණනාදක් අද ය ශදලා තිශබනදා.   

රැනට අපට "සුතථළ", "සුතථ", "සාගථ", "සමුරකථ", "නන්දිමිත්ර", 

"සුථනිමල" යන නැේ තිශබන බද මම  කියන්නට  කැමතියි. 

"නන්දිමිත්ර", "සුථනිමල"  නැේ ශරකටම  ඊශ්රායලශයන් ශගනා        

Fast Attack Missiles  සවි කථ තිබුණා.  අශප් නාවික භටයන්, 

නිලධාරින් ඒක හරලා, ශදන  දැඩ පිළිශදළක් එක්ක ඉස්සථහට 

ක්රියා මක කථශගන ගියා.  

අශප් විමල් වීථදා  මැතිතුමා  ශම් ක්රියාරාමය ගැන කථා කශළ  

ශම් දැථදි දැටහීම් තුළ ඉඳශගනයි. එතුමා කිේදා, "ඉන්දියාශදන් 

රුපියල් මිලියන 77කට එක් නැදක් මිලදී ග තා. ඊළඟට, 

වරනශයන් තද එකක් ලැබුණා. ඒ නිසා අපට තද  ශදන නැේ 

ශමොකටර, අපට ශදන කථන්න ශරයක් නැේර, ලාකාශේ 

ජනතාදශේ රකගී රකප්ප කම නැති කථන්න ශම් මුරල පාවිච්චි 

කථන්න බැරිර?" කියලා. ගිවිසුමක ප්රතිඵලයක් විධියට රුසියාශදන් 

අපට ශම් නැද රකන්ශන් හමුරාමය භාඩුඩ පරිහථණය කිරීම 

සඳහායි. ඉන්දියාශදන් ග ත ශම් OPV කියන ශනෞකා ශරක සමුද්ර 

නිරීක්ෂණ ශනෞකා ශරකක්. ඒ දාශේම මම කියන්න කැමතියි, 

ඒදාශආ කිසිම අවිආුතධයක් සවි කථලා නැති බද. ලාකාදට 

ශගනැල්ලා කුඩා අවි ශරක, තුනක් සවි කථලා තමයි මම කලින් 

කියූ වි ාල ප්රමාණශආ ලාකාශේ සාගථ කලාපය ථකින්ශන්. 

ඊළඟට, වරනශයන් ලබා ගැනීමට නියමිතයි, අවුරුරක 12ක පැථණි 

නැදක්. හැබැයි, ඒක අපට හම්බ ශදන්ශන් වරනශයන් ලැශබන 

ආධාථයක් -grant එකක්- විධියටයි. තද  ශමදැනි නැේ ශරකක් 

අද යයි කියලා රැනටම  නාවික හමුරාශදන් අපට පැහැදිලිදම 

කියලා දීලා තිශබනදා. ඒ විතථක් ශනොශදයි, අපි රුසියාශදන් 

මිලදී ගන්නා "Gepard-class frigate" කියන ශනෞකාද සියලු 

නවීන අවි ආුතධ සහිත අලු ම අලු  ශනෞකාදක්. ශම්ක අවුරුරක 

10ක් පථණ එකක් ශනොශදයි.  

මම කියන්න කැමතියි, රැන්- 
 

ගු කංචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

 

නැඟී ටින න ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාචන විශේශස කථ මන්ත්රීතුමනි, ගරු අමාතයතුමාශේ ශේලාද

- 

ගු කංචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇමතිතුමනි, බාධා කථනදා ශනොශදයි. 

 

ගු දයාටිරි ජයනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කියන්න, කියන්න. ඉක්මනින් කියන්න.  

ගු කංචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු අමාතයතුමනි, මම ඔබතුමාට  බාධා කිරීමක් කථනදා 

ශනොශදයි. මම ඔබතුමාශගන් ශමය අහන්ශන්, අපට ලැබිලා 

තිශබන ශතොථතුරු අනුදයි. "Gepard-5.1 frigate" කියන නැද 

සඳහා කමිටු දාර්තා 3ක් ඉදිරිප  කථලා තිශබනදා. ඒ තමයි, 

දම තමද කමිටු දාර්තාද, දර්තමාන නාවික හමුරාපති රියර් 

අේමිථාල් එස්.එස.් ථණසිාහ මැතිතුමාශේ කමිටු දාර්තාද සහ  

දර්තමාන Chief of Staff, Sri Lanka Navy රියර් අේමිථාල් 

ශථොසයිශථෝ  මහතාශේ කමිටු දාර්තාද. ශම් කමිටු දාර්තා 

තුශනන්ම ශම් නැද reject කළා කියලා තමයි ශතොථතුරු ලැබිලා 

තිශබන්ශන්. එම නිසා එම දාර්තා තුනම ශමම පාර්ලිශම්න්තුදට 

ඉදිරිප  කළා නම් කිසි ප්ර ්නයක් ශදන්ශන් නැහැ.  

 
ගු දයාටිරි ජයනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත ශදනදා, එම කරුණ ඉදිරිප  කිරීම 

ගැන. ඔබතුමාට ලැබිලා තිශබන ශතොථතුරු දැථදියි. කරුණාකථලා 

ඔබතුමන්ලා ගිථවු දාශේ ඒ ශතොථතුරු රූපදාහිනීදල  කියදන්න 

යන්න එපා. මම කියලා ශරන්නම්. ශමොකර, ශමතැනම එහා 

පැ ශ  ඉන්නදා, අශප්  හිටවා  නාවික හමුරාපතිතුමා -CDS-  ශම් 

අදස්ථාශේදී. එතුමා සමඟ මම ශම් සම්බන්ධශයන් කථා කළා. මම 

එතුමාශගනු  ශම් කරුණු ගැන ඇහුදා. ගරු සභාපතිතුමනි,  ශම් 

ථශට් මිනිසුන්ට අසතය කියන්න ශරන්න බැහැ. ශමශහම දාර්තා 

තුනක් ප්රතික්ශෂ ප වුශඩු නැහැ. ශම් සම්බන්ධද තදම  සාකච්ඡා 

කථමින් පදතිනදා. ශමොකර, අපට අද ය කථන ශේදල් ටික ශම් 

ශනෞකාද ඇතුශළ  තිශබන්න ඕනම. ශම් තුළ තිබිය ුතතු  අවි ආුතධ 

සායාද, ශමොන දාශේ අවි අුතධර තිශබන්න ඕනම කියන එක  

සම්බන්ධද සාකච්ඡා කථලා අදසන් තීන්රකදකට ශරසැම්බර් 31ට 

කලින් එන්න ඕනම.  

මම ඊශආ අශප් දර්තමාන හමුරාපතිතුමාට  කථා කළා. 

එතුමා  මට කිේදා, "ඇමතිතුමනි, මම ශම් කමිටුශේ මුල ඉඳලා 

හිටවා ශකශනක්. ඒ නිසා මම රන්නදා, ශම්ශක් ශමොකක්ර වුශඩු 

කියලා. අපට ශම්ශක් ශබොරු කථන්න ශරයක් නැහැ; ශහොථකම් 

කථන්න, මාශකොල්ල කන්න ශරයක් නැහැ. ශම් ථටට ශහොඳ ශරයක් 

කථන්නයි අපි හරන්ශන්" කියලා. ඒ නිසා ශම් විවිධ කමිටු දාර්තා 

ශපන්දලා, “ශම්ක ප්රතික්ශෂ ප වුණා, අථක ප්රතික්ශෂ ප වුණා" 

කියලා කවුරු කවුරු ශහෝ ශරන ශතොථතුරුදලට ශමතැනට 

ඇවිල්ලා ගිථවු දාශේ කථා කථන්න එපා කියලායි මම 

ශගෞථදශයන් ඉල්ලන්ශන්. ඒ නිසා මම ශබොශහොම පැහැදිලිද 

කියන්න කැමතියි, ශම්ක ප්රචාථය වුශඩු ශකොශහොමර කියන එක. 

ප්රචාථණය වුශඩු   "ඔන්නඔ ජනාධිපතිතුමා මැදිහ  ශදලා අවුරුරක 

10ක් පථණ නැදක් ශේන්න හරනදා" කියලා ශන්. ඒ කාලශආ 

අපට  එශහම ශන් මතක තිබුශඩු. "අථශහන් ගැහුදා, උඩුශඩන් 

ගැහුදා, ආථක්ෂිත එශකන් ගැහුදා, පිස්ශතෝලශයන් ගැහුදා, 

තුදක්කුශදන් ගැහුදා, ගහන්න තිශබන හැම එශකන්ම ගැහුදා" 

කියලා ඒ කාලශආදී   අපට කට කථා කිේදා ශන්. එශහම 

ශනොශදන්න ඇති; ශදන්න  ඇති. නමු  මම ශම් කාථණය 

පිළිබඳද පැහැදිලි අදශබෝධයක් ඇතිදයි කථා කථන්ශන්.  එම 

නිසා ඒ කාථණශආදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මඩක් ගැහුදා, 

"ඔන්න, එතුමාශේ යාව ශදෝ ටිකක්  ශසට් ශදලා නැදක් 

ශගන්දන්න හරනදා" කියලා.  

ඊළඟට කියනදා, "ලාකාශේ ශේශීය නිශයෝජිතශයෝ -

ඒජන්තදරු- තුන් හතථ ශරශනක් ඉන්නදා. ඔවුන් ජනාධිපතිතුමාද 

හැමරාම හම්බ ශදනදා; කථා කථනදා" කියනදා. ශමොකක්ර 

නාලිකාදකු  සම්බන්ධ කථලා තිශබනදා. එශහම සම්බන්ධ 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

කථලා මඩ ගහනදා. මතක තියා ගන්න, ශම්ක ථාජයයන් ශරකක් 

අතථ ඇතිශදන ගිවිසුමක් මිසක්, ලාකාශේ ඉන්න නිශයෝජිතයන් 

එක්ක ඇතිශදන ගිවිසුමක් ශනොදන දග. ඒක තමයි ත  දය. ඒ 

ගැන රන්ශන් නැතිද විවිධ කට කථා හරලා කිේදාම ශම් ථට විනා  

ශදනදා. ශම් වාේගලයන් තමයි ථට විනා  කථන්ශන්. ඒ නිසා මම 

කියන්න කැමතියි, කරුණාකථලා ශම් ගැන අදශබෝධ කථගන්න 

කියලා. ශම් සම්බන්ධද සාම සාකච්ඡා ශකරීශගන යනදා. ඊශආ   

අශප් නාවික හමුරාපති ථණසිාහ මැතිතුමා එක්ක කථා කළා. රැනට 

අශප් ්රිවිධ හමුරාශේ නායකතුමා විධියට කටුතතු කථන 

විශේගුණථ න මැතිතුමා එක්ක  කථා කළා. ශම් සියලුම ශේදල් 

එතුමන්ලා සමඟ කථා කළාම එතුමන්ලා කිේශේ, ශරසැම්බර් 31ට 

කලින් ඒ අය අනුමැතිය දිය ුතතුයි කියලා. ඒ සඳහා අද ය කථන 

කටුතතු ටික තමයි ශම් දැඩ පිළිශදළ තුළ කථන්ශන්.  

රැන් ශම් Gepard-5.1 frigate ශනෞකාද සම්බන්ධශයන් 

කාථණා මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. ශම් ශනෞකාදට මුථ සාචාථ, 

ශදන  නැේ ආථක්ෂා කිරීශම් ශමශහුතම්, මුහුශේ සිට ශගොඩබිමට 

ප්රහාථ එල්ල කථන ක්රියාන්විතදලදී නාවික හමුරාදට ආථක්ෂාද 

සැපයීම, මුහුරක සීමාදන්දල බිම් ශබෝම්බ ඇටවීම, ජාතික සාගථ 

සීමාදන් ආථක්ෂා කිරීම සහ අනනය ආර්ිකක කලාපය සුථක්ෂිත 

කිරීම, සියලු නාවික හමුරා ශමශහුතම්දලට රායක වීම, සාගථ 

පරිසථ පේධතිය සුථක්ෂිත කිරීම සහ අනතුථට ලක් වූ යාත්රා මුරදා 

ගැනීම කථන්නට තිශබනදා. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, සමහථ ශදලාදට අථ මම කිේද දාණිජ 

නැේ යන ප්රශේ ශආදී නැේ ශරකක් හැප්ශපන්න වාව දන්. එශහම 

නැ නම් අනතුථක් සිේධ ශදලා සියලු ශතල් ටික මුහුරට 

දැශටන්න වාව දන්.  ඒ නිසා ශම්දා ආථක්ෂා කිරීම සඳහා ඉතා 

දැරග  දැඩ පිළිශදළක් අපට තිශයන්න ඕනම. ඒ නිසා ශම් දාශේ 

නැේ පේධතියක් අපට අද යයි කියන කාථණය තමයි නාවික 

හමුරාද ප්රකා  කශළ . ඒ නිසා ශමතැන  ත පහක, ශහොථකමක්, 

දාචාදක් කථන්න කිසිම ශකනකුට ඉඩක් නැහැයි කියන එක මම 

පැහැදිලිද කියන්න කැමැතියි. ශම්ක ථජයන් ශරකක් අතථ ඇති 

දන දැඩ පිළිශදළක්. ශම්කට ජනාධිපතිතුමාශේ නම ගාශගන, 

එතුමාශේ යහව ශදෝ සම්බන්ධයි, ශගෝලශයෝ සම්බන්ධයි කියලා 

කිේදාට, ඒ කිසිම ශකනකුට ශකො ශහොමද ම ශම්කට අතගහන්න 

විධියක් නැහැ. ශමොකර, ඕස්ශේලියානු ථජය, මම කිේද ශම් ථශට් 

ථාජය ආථක්ෂක හමුරාශේ දැඩ කටුතතු කථන ලාකා ශලොජිස්ටික් 

සමාගම , ඒ ථශට් "Rosoboronexport" කියන ආයතනය  -

ඒක  ඒ ථශට් ථාජය ආයතනයක්- එක්ක තමයි ශම් දැඩ පිළිශදළ 

ක්රියා මක කථන්ශන්. ඒ නිසා ශම් ක්රියා මාර්ගය පිළිබඳද 

කරුණාකථලා මීට දඩා දැරග  විධියට, ඒ ගැන අදශබෝධයක් 

තියා ශගන කථා කථන්නය කියලා මම කියන්න කැමැතියි.    

ශම් ශනෞකාශේ සුවිශ  ෂී ලක්ෂණ ගණනාදකු  තිශබනදා. 

එහි දිග මීටර් 102.4යි; උපරිම විස්ථාපනය  ශටොන් 2,000යි; 

සාමානය ස්ථාපනය යටශ  ශේගය පැයට ශනොට් 23යි; කාර්ය 

මඩුඩලය 107යි. අද ය නම් ශම් සියල්ලම මට කියදන්න 

වාව දන්. සියලුම විස්තථ මශේ ළඟ තිශබනදා. ඒ නිසා 

කරුණාකථලා ශම් ක්රියාරාමය ගැන දැරැදි දැටහීමක් ඇති කථ 

ගන්න එපාය කියන කාථණය  පළමුශදන්ම මම මතක් කථන්න 

කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් හිටවා ඇමතිතුමා කාථණයක් මතු 

කළා. ඒ එක්කම තද  කාථණයක් ගැන කථා කළා. ඒක තමයි 

බලය ශබදීම පිළිබඳ කාථණය. ශම්ක   පටලදා ගැනීශම් තද  

විරමාන්විතයක් හැටියට තමයි මම කථා කථන්ශන්. රැන් 

ශමොකක්ර කියන්ශන්? "ශම් ථට ශබරන්නයි හරන්ශන්, ශම් ථට 

කැටශලෝනියාදක් කථන්නයි හරන්ශන්, කැටශලෝනියාදට 

පාර්ලිශම්න්තුදක් තිශබනදා, බලය ශබරාශගන ගිහිල්ලා, 

කඩාශගන ගිහිල්ලා ඒක ඔක්ශකොම ඉදථයි, උතුශර්  ඒක තමයි 

රැන් සිේධශදමින් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒකට විරුේධද දහාම හඬ 

නැඟිය ුතතුයි; ජාතිමාමක රරුශදෝ එකතු විය ුතතුයි; ශම් ආඩුක්දට 

විරුේධද ශපළගැසිය ුතතුයි." කියනදා.  ශම් විධියට කියමින් රැන් 

රකුශඩු සිාහල ශබෞේධ ජනතාද  කැකමශථමින් තිශබන ප්ර ්න  

එක්ක, - සමහථවිට ජීදන වියරශම් ප්ර ්න  එක්ක -  ඒ අය විනා  

කථන ත  දයට තමයි ප  කථ තිශබන්ශන්.  

කැටශලෝනියාද ගැන කියදලා තිශබනදාර? අක්ම තථමින් 

ස්පාඤ්ඤය ගැන අධයයනයක් කථලාර ශම් කථා කථන්ශන්? 

නැහැ. කැටශලෝනියාද කියන්ශන් ශමොකක්ර? කැටශපෝලයක්ද  

අල්ලන්ශන් නැති ශකශනක් ශකොශහොමර, කැටශලෝනියාද ගැන 

කථා කථන්ශන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ස්පාඤ්ඤශආ ඉතිහාසය ග තාම අපට 

ශපශනනදා, ථජ ශකනකු යටශ  තමයි ශම් කැටශලෝනියානු 

ප්රාන්තය ශදනම තිබුශඩු කියන එක. එහි සියයට 15ක් ඉන්ශන් 

ස්පාඤ්ඤ ජාතිකශයෝයි. මුව  ස්පාඤ්ඤශආම tax  දලින් සියයට 

20ක් ශගදන්ශන් ශම් ප්රාන්තශයනුයි. ඒ දාශේම  ස්පාඤ්ඤශයන් 

ශලෝකශආ ථටදලට, ුතශථෝපා ථටදලට කථන අපනයනදලින් 

සියයට 25ක් තීථණය දන්ශන් කැටශලෝනියානු ප්රන්තශයනුයි. ඒ 

දාශේම එහි විරැකියාද -unemployment- ර ම ගණනකට 

බැහැලා තිශබනදා. රැකියා විථහිතභාදය ඉතාම අක්යි.  ශමච්චථ 

ඉහළ තැනක සිටින ශම් කැටශලෝනියානු ප්රාන්තය ඉතාම 

ශපොශහොස  ප්රාන්තයක්. හැබැයි,  ශම් දැඩ පිළිශදළ යටශ  ඒ 

අයට ශරන්ශන් සමස්ත රළ ජාතික නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 14යි. ඒ 

ප්රාන්තයට ශරන්ශන් සමස්ත රළ ජාතික නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 

14යිඔ හැබැයි, ඒ ප්රාන්තය තමයි සප්ාඤ්ඤශආ  රැදැන්තම ආර්ිකක 

කලාපය. ඒක ඉතාම ස්දයාශපෝෂිත ප්රාන්තයක්. ඒ ප්රාන්තය 

ඇතුශළ  ඔවුන්ට බලය ඉල්ලලා තමයි ඔවුන් කථා කථන්ශන්. 

ඔවුන්ට බලය ශරන්න කියනදා, ඒ දාශේම රළ ශේශීය 

නිෂ්පාදිතශයන් තද ප්රමාණයකු  ශරන්න කියනදා. Tax එකක් 

විධියට සියයට 20ක් ගන්නදා නම්, ඒ සියයට 20ක් tax  එශකන් 

ඒ අයට යම් ප්රමාණයක් ශරන්න කියනදා. ශමන්න ශම්දා තමයි 

ඒශගොල්ලන්ශේ ඉල්ලීම්. ශදන  එකක් ශනොශදයි ඉල්ලන්ශන්. 

ශදන් ශදන්න ශනොශදයි ඉල්ලන්ශන්. ශම් ක්රියාකාරි දය තුළ,  

ස්පාඤ්ඤ ශආ ගැටලුද විසඳා ගන්න කවුරුද  කථා කශළ  නැහැ. 

ශම්කට මැදිහ  වුශඩු නැහැ. එහි ඉන්න ප්රධානියා මරියාශනෝ 

ථශජෝයි කියන අගමැති. ශම් පිළිබඳද එතුමා හිතුදක්කාරී ශලස 

කටුතතු කිරීම තුළ  කැටශලෝනියානු පාර්ලිශම්න්තුද ශදනම 

ශයෝජනාදක් ශගනැල්ලා කැටශලෝනියානු ප්රාන්තය 

ස්පාඤ්ඤශයන් ශදන් ශදන්න කථා කළා.   

කථා කථලා ජයග්රහණය කළා.  ඒක ශලොකු ශරයක් ශනොශදයි. 

ඒ ශගොල්ලන්ට ඒක දිනන්න වාව දන්. ඒක නිකම් හරියට උතුරු 

පළා  සභාද රැස්වීමක් තියලා රකුශණන් ශදන් ශදන්න කථා 

කථනදා දාශගයි. ඒ ශගොල්ලන් ඒක කථ ග තා. හැබැයි ශමොකර 

වුශඩු? ස්පාඤ්ඤශආ ථශජෝයි අගමැතිදථයා ශකළින්ම 

පාර්ලිශම්න්තුද විසුරුදා හැරියා. ඒක ශකොශහොමර, ලාකාශේ 

ජාතික ගැටලුදට සමාන ශදන්ශන්? ලාකාශේ උතුරු ප්රාන්තය, 

නැශඟනහිථ ප්රාන්තය පිළිබඳ කථාශේදී ඒක බලපාන්ශන් 

ශකොශහොමර? අපි ශහට රහතුන්දන ආඩුක්රම දයදස්ථා 

සාශ ෝධනය අශහෝසි කශළො  එශහම ශමොකක්ර ශදන්ශන්? ඔය 

කථා කථන, යටි ගිරිශයන් කම ගහන කට්ටිය කියන්න, ශමොකක්ර 

ශදන්ශන් කියලා. අපි මහා රැදැන්ත ුතේධයක් අදසන් කළා. අපි 

හැම ශදලාශේම කියන කාථණය තමයි ශම් ුතේධශයන් ත්රස්තදාරය 

පථාජය කළා කියලා.  
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ශමොකක්ර කිේශේ, ශහක්ටර් ශකොේබමකක්ද මහ මයා? 2009 

දසශර්දී ශම් ුතේධය අදසන් වුණාම, ඒ ුතේධය අදසන් කථවා අශප් 

ආරථණීය ථණවිරුශදෝ ශමොකක්ර කිේශේ? ඒ අය කිේශේ එක 

කාථණයයි. "අපට දීවා දගකීම අපි ඉෂ්ට කළා, රැන් 

ශේ පාලනඥයින්ශේ දගකීම ඉෂ්ට කථන්න" කියලා කිේදා. "අපි 

අශප් දගකීම ඉෂ්ට කළා, නන්දිකඩාල් කළවාශේ ප්රභාකථන් 

සතපදලා දැශඩ් ඉදථ කළා, හැබැයි, රැන් ඊළඟට 

ශේ පාලනඥයන් ශරමළ ජනතාදශේ ප්ර ්නය ඉදථ කථන්න" 

කියලා කිේදා. රැන් අපි ශම් ප්ර ්නය ඉදථ කථමින්ර ඉන්ශන්? 

නැහැ. අපි ශම් ප්ර ්නය තද තද හාථ-හාථා, අවුස්ස-අවුස්සා 

ඉන්නදා. ගිජුලිහිණිශයෝ මළ සිරුථක් කනදා දාශේ ඒක තමයි 

රැන් අශප් කට්ටියශේ දැඩ පිළිශදළ බදට ප  ශදලා තිශබන්ශන්. 

ශම්ක කදරාද  ඉදථ කථන්න බලාශපොශථො තුදක් නැහැ. එන 

එන ශේ පාලන පක්ෂ ශම්ක පාවිච්චි කථලා අථ කථා කියනදා; 

ශම් කථා කියනදා.  

රැන් කිේදා, මාගල සමථවීථ මහ මයා ගිහිල්ලා 2010ර, 

2012ර, 2015ර සිාගප්පූරුශේ කට්ටියක් හම්බ වුණාලු. මාගල 

සමථවීථ මහ මයා ගිහිල්ලා හම්බ ශදන්න ඇති. මාගල සමථවීථ 

මහ මයා ලාකාශේ ජනාධිපති ශනොශදයි ශන්. ථශට්  ජනාධිපති 

මමත්රීපාල සිරිශස න මහ මයා. ශම් දැඩ පිළිශදළ තුළ අශප් 

පක්ෂ ශරකක් කථා කථශගන යනදා; අශනක් පක්ෂදල 

සියලුශරනා කථා කථශගන යනදා. කලින් ජනතා විමුක්ති 

ශපථමුණ හිටිශආ ශදනම අර්ථයක. ජාතික ගැටලුද පිළිබඳද 

එතුමන්ලාශේ යම් යම් මතදාර තිබුණා. හැබැයි අර එතුමන්ලා  ඒ 

ක්රියාරාමය තුළ  ක්තිම ද ඉන්නදා. බලය ශබදිය ුතතුයි, හැබැයි 

ථශට් ඒකීයභාදය ආථක්ෂා විය ුතතුයි, ථට එක ථටක් විධියට තියා 

ගන්න ඕනමය කියන කාථණශආ අපි සියල්ශලෝම අර ඉන්නදා. 

මාගල සමථවීථ මහ මයා තනියම ගිහිල්ලා සිාගප්පූරුශේ එක 

එක්ශකනා එක්ක කථා කථලා ආදාය කියලා, ථට ශබරලා 

කමල්ලක් කඩලා, උතුථ කාට හරි දීලා නිකම් ඉන්න වාව දන්ර? 

එශහම කථන්න බැහැ. මාගල සමථවීථ මැතිතුමා ගිහිල්ලා කථා 

කථන්න ඇති. ඒ ගැන මම රන්ශන් නැහැ. ශමොකක්ර වුශඩු කියලා 

රැකවා කට්ටිය ඉන්නදා නම් කියන්න. ඒක අරාළ නැහැ. නමු  ඒ 

ක්රියාරාමය ශනොශදයි අර ථට ඇතුශළ  ක්රියා මක ශදමින් 

තිශබන්ශන්.  

අපට රැන් අද ය ශදලා තිශබනදා, නිදැථදි ශලස ශම් ථශට් 

බලය ශබදීශම් දැඩ පිළිශදළක් ක්රියා මක කථන්න. ශම් ථශට් 

මධයම ආඩුක්ශේ බලය පරිධිය රක්දා ශබදී යාම දැරග ය කියලා 

කථා කථලා තිශබනදා. මම රැක්කා, අශප් ප්රසන්න ථණතුාග 

මන්ත්රීතුමා ඊශආ ශපශර්රා කියලා තිබුණා, ශම් දයදස්ථාද ථට 

ශබරන දයදස්ථාදක්; ශම්කට ගිනි තියන්න ඕනම; ශම්කට අත 

ඔසදන කට්ටිය උල තියන්න ඕනමය කියලා. උල තියන්න කලින් 

එතුමා කල්පනා කථන්න එපායැ ශරවියශන්ඔ තමන් ශමශහුතම් 

කමිටුදට ගිහිල්ලා, කමිටුශේ සභාපති ථනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා 

එක්ක ඉතාම කුලුපගද ඒ කමිටුද ඇතුශළ  කථා කථවා ඒදාට- අපි 

රන්ශන් නැහැ, කථා කශළ  ශමොනදාර කියලා-  ශහොඳට එකඟ 

ශදලා, එළියට ගිහිල්ලා ජනතාදට කියනදා, දයදස්ථාදට අත 

ඔසදන කට්ටිය උල තියන්න ඕනමය කියලා. හරියට balance 

ශදලා ඉඳ ගන්න වාව දන්ර කියලාද  මම රන්ශන් නැහැ. නමු  

ඒක තමයි ශදලා තිශබන්ශන්. හැබැයි එශහම ගිහිල්ලා ශමොකක්ර 

ශම් කථා කථන්ශන්? ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථා මඩුඩලය ඇතුශළ  

අපි කථා කළා, මාස අටක්-රහයක් තිස්ශස  එකතු ශදලා කථා කළා. 

ඒ අතින් මම විමල් වීථදා  මැතිතුමාට ස්තුතිදන්ත ශදනදා. 

ශමොකර, එතුමන්ලා අන්තිම හරිශආදී ශහෝ එළියට ගියා, "ශේම් එක 

ශරන්නම්" කියලා. ශම් කාථණය ශහොඳට අදශබෝධ කථ ගන්න 

කියලා මම කියනදා. ශම් සියලු ශේදල් තුළ අපි ශම් දැඩ පිළිශදළ 

සකස් කථන්ශන්, කැටශලෝනියානු පාර්ලිශම්න්තුද විසුරුවීශම් 

ක්රියාරාමය පිළිබඳද අපි ශහොඳ අදශබෝධයක් අථශගනයි. ඒ දැඩ 

පිළිශදළ තුළ, බලය ශබරන ගමන් අපි ශබොශහොම පැහැදිලිද ඒ 

කාථණා රමලා තිශබනදා. ශම් අතුරු දයදස්ථාද කියදන්න කියලා 

අශප් විමල් වීථදා  මැතිතුමාශගන් මම ශගෞථදශයන් ඉල්ලනදා. 

අතුරු දයදස්ථාශේ 27දන පිටුද කියදන්න. 27දන පිටුශේ 

ශබොශහොම පැහැදිලිද තිශබනදා, ඒකීය ථාජයයක සියලු කරුණු 

ආථක්ෂා ශදන ගමන් ශමහාට යම් බලය ශබදීමක් කළ ුතතුයි 

කියලා. හැබැයි ඒ දාශේම කිසියම් ශදලාදක උතුථ ශහෝ 

නැශඟනහිථ පළා  සභාද තමන්ශේ ස්දයා පාලන අයිතිය 

පිළිබඳද කථා කථලා ඒ අය ශදනම ශදන් ශදන්න කථා කශළො , 

එය නැදැ වීශම් දැඩ පිළිශදළ  ශම් අතුරු දයදස්ථාශේ 27දන 

පිටුශේ පැහැදිලිද සඳහන් කථලා තිශබනදා. අපි ඒක තමයි 

කථන්න හරන්ශන්. 

 එරා කැටශලෝනියාශේ පාර්ලිශම්න්තුද විසුරුදන්න 

ස්පාඤ්ඤශආ ථශජෝයි අගමැතිතුමාට බලය තිබුණා දාශේ අපි 

කියන්ශන් අශප් ථශට් ජනාධිපතිදථයා විධියට ජනාධිපති 

මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමාට  එදැනි බලයක් තිශබන්න 

ඕනමය කියලායි. උතුථ ශහෝ රකුණ ශහෝ නැ ශඟනහිථ ශහෝ තමන්ට 

අද ය විධියට දැඩ කටුතතු කථන්න ගිහිල්ලා ථශටන් ශදන් 

ශදන්න හරනදා නම්, එය විසුරුදා හැථ බලය අතට ගැනීශම් දැඩ 

පිළිශදළක් ශම් දයදස්ථාශදන් අපි හරන්න ඕනම. ඒ 

සම්බන්ධශයන් කාටද  කථා කථන්න බැහැ. එක පැ තකින් අපි 

බලය ශරන ගමන්, ඉතාම  රැඩි ශලස එළියට යන්න හරනදා නම්, 

එය ශදනස් කිරීම සඳහා අද ය දන කාර්ය භාථය  ශම් 

දයදස්ථාද ඇතුශළ  අපි සකස් කථලා තිශබනදා. සමහරු එළියට 

ගිහිල්ලා යටි ගිරිශයන් කම ගහලා ශම් කාථණා කිේදාට ශම්ක 

තමයි තිශබන ඇ ත ත  දය. අථයා එනශදෝඔ ශමයා එනශදෝඔ 

අපිද අල්ලනශදෝඔ ශදනම ඊළමක් හරශනෝඔ කියලා කම ගැහුදාට, 

ශම් සිටින අය තමයි ඒකට උඩ ශගඩි ශරන්ශන් කියලා කථා කළාම 

සිාහල ශබෞේධ ජනතාද අතථ පමණක් ශනොශදයි, අශප් නායක 

හාමුරකරුදනු  කල්පනා කථනදා, "ශරවියශන්ඔ ශමොකක්ර ශම් 

ශදන්ශන්" කියලා. කරුණාකථ අපි ශම්ක ශ රුම් අථශගන කථා 

කථමු.  

ශම් සම්බන්ධශයන් අපි කථා කථන්ශන් නැ නම් සිරක දන්ශන් 

ශමොකක්ර? ශම් ජාතික ගැටලුද තද  පථවාථකට යමමයි. ශම් 

ජාතික ගැටලුද අදසන් කථන්න අපි 1948 සිට කථා කථනදා. 

1977 දසශර් පාර්ලිශම්න්තුද පටන් ග  රදශස  ඉඳලා  ශම් 

සම්බන්ධශයන් කථා කථනදා. කිකකයන් ශම් දාශේ කථා වි ාල 

ද ශයන් කථලා ඇති. හැබැයි, කදරාද  ශම් ගැටලුද විස ශඳන්ශන් 

නැහැ. තද  පථම්පථාදකට  ශම් ගැටලුද ඉතිරි කථලා තමයි 

අපට ශගරථ යන්න දන්ශන්. කරුණාකථ අන්න ඒ පාප කර්මයට 

අත ගහන්න එපාය කියලා තමයි අපි ශම් ථශට් සියලුම 

ජනතාදශගන් ඉල්ලන්ශන්. තමන්ශේ ශේ පාලන අථමුණු 

ශදනුශදන්, තමන්ශේ ශේ පාලන දයාපාථය ශදනුශදන් ශම් ථශට් 

ජාතික ගැටලුද තදරකථට  ෆුට් ශබෝලයක් කථ ගන්න එක නතථ 

කථන්න කියලා තමයි අපි ශගෞථදශයන් ඉල්ලන්ශන්. 

තද  කාථණයක් සම්බන්ධශයන් විමල් වීථදා  මැතිතුමා 

කථා කළා. ඒ, Iranamadu Camp එක ඉද  කිරීම ගැන. එශහම 

එකක් කථලා නැහැ. ශනොකථවා ඒදා අල්ලා ශගන තමයි එතුමා ශම් 

කියදන්ශන්. එතුමා කිේදා, Iranamadu Camp එක ගලදා ඉද  

කළා, රැන් ඒක අදසන් කියලා. Iranamadu Camp එකට 

ශමොකක්ර ශදලා තිශබන්ශන්? ඉථණමක් ප්රශේ ශආ තිබුණා, 

දාරිමාර්ග ශරපාර්තශම්න්තුදට අය  නිදස්නයක්. ඒක 

අලු දැඩියා කථලා දාරිමාර්ග ඉන්ජිශන්රුදථයා හථහා දාරිමාර්ග 

ශරපාර්තශම්න්තුදට ගිය මාසශආ භාථ දීලා තිශබනදා. හැබැයි, 

ඉථණමක්ශේ ඉඳලා ශකොළඹට ඇවිල්ලා ශකොළඹින් විමල් වීථදා  

මැතිතුමාශේ ශගරථට පණිවුඩය යනශකොට "Iranamadu Camp 

එක ගලදලා" කියලා තමයි පණිවුඩය යන්ශන්. එශහම තමයි 
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පණිවුඩය යන්ශන්. හැබැයි, ඇ තටම ශදලා තිශබන්ශන් 

ශමොකක්ර? ඉථණමක් ප්රශේ ශආ තිබුණු දාරිමාර්ග නිදස්නය හරලා 

හමුරාශදන් ඒක දාරිමාර්ග ශරපාර්තශම්න්තුදට භාථ දී තිශබනදා. 

හැබැයි, පාර්ලිශම්න්තුදට ඇවිල්ලා කියනදා, "මාථ ප්ර ්නයක් 

ශදලා තිශබන්ශන්. Iranamadu Camp එක ගලදනදා. ශම්ක 

ජාතික ආථක්ෂාදට තර්ජනයක්. ශමශහම කඳවුරු ගලදන්න 

ශරන්න එපා. තමුන්නාන්ශස  ශම්ක බලන්න." කියලා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාට රැන් 

කියනදා.  

මා තද  සිේධියක් කියන්න කැමැතියි. ශම්ක  ඉථණමක් 

සිේධිය දාශේමයි. බැසිල් ථාජපක්ෂ මැතිතුමා උතුථට ගිහිල්ලා 

කිේශේ ශමොකක්ර? බැසිල් ථාජපක්ෂ මැතිතුමා කිේදා, "අපි එක 

බිම් අඟලක්ද  ග ශ  නැහැ"යි කියලා. එතුමා කිේදා, "ශම් 

සියලු කඳවුරු ඉද  කථන්න ඕනම" කියලා. එතුමා උතුරු පළාශ  

යාපනයට ගිහිල්ලා කියනදා, "ශම් තිශබන සියලු හමුරා කඳවුරු 

ඉද  කථන්න ඕනම" කියලා. හැබැයි, විමල් වීථදා  මහ තයා 

ශමතැන කියන්ශන් ශමොකක්ර? දාරිමාර්ග ශරපාර්තශම්න්තුදට 

නිදස්නය හරා රකන් එක Iranamadu Camp එක ඉද  කිරීමක් 

විධියට තමයි එතුමා රකින්ශන්. එකම පිශල් සිටින ශරශරශනක් 

කියන්ශන් ශරකක්. එක් ශකශනක් උතුථට ගිහිල්ලා එකක් 

කියනදා; රකුණට ගිහිල්ලා තද එකක් කියනදා; නැ ශඟනහිථට 

ගිහිල්ලා තද  එකක් කියනදා. ශම් ශේ පාලනය තමයි අපි 

හුනනාගත ුත ශ  කියලා මා කියන්න කැමැතියි.  

්රිවිධ හමුරාද සඳහා ලබා ශරන විශේශීය වාහුණු දීමනා අක් 

කිරීම සම්බන්ධශයනු  විමල් වීථදා  මහතා කථා කළා. වරනය, 

ඉන්දියාද, පකිස්තානය දැනි ථටදල අනුග්රාහක පරනම මත ශම් 

දැඩ පිළිශදළ ලබා ශරනදා. ශනොශයක් ථටදල වාහුණුවීම් ලබා 

ශරනශකොට ඒ ඒ වාහුණුවීම් ලබා ශරන දැඩ පිළිශදළ තුළ සමහථ 

ශදලාදට සමහථ ථටදලින් පානමාලා ගාස්තු දැනි දීමනා ශරන්ශන් 

නැහැ.  

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අදසන්. 

 
ගු දයාටිරි ජයනෙේකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු විජි  විජයමුණි ශසොයිසා මැතිතුමාට නියමිත විනාඩි 

25න්, විනාඩි කීපයක් මට ගන්න කිේදා. ශමොකර, එතුමා විනාඩි 

25ම කථා කථන්ශන් නැහැයි කිේදා. 

පානමාලා ගාස්තු, ආහාථ, නදාතැන් දීමනා ආදී දීමනා සමහථ 

ථටදලින් ශරන්ශන් නැති නිසා අපි ඒ ටික ශරනදා. එතශකොට අපි 

 ශරන මුරල ශඩොලර් 20,000ක් ශහෝ ශඩොලර් 30,000ක් ශදන්න 

වාව දන්. විශ  ෂශයන් වරනය, ඉන්දියාද, පාකිස්තානය දැනි 

ථටදලට ගියාම එම දීමනා ශරන්න වුදමනා නැහැ. ශමොකර, ඒ අය 

අශනයෝනය පරනම - reciprocal basis - මත ශම් ශේදල් ලබා 

ශරනදා. එම නිසා ඒ ථටදලට වාහුණුවීම් සඳහා ගියාම පානමාලා 

ගාස්තු, ආහාථ සහ නදාතැන් දීමනා අපි ශදනම ශගදන්න අද ය 

දන්ශන් නැහැ. ඒ විධියට සමහථ ථටදලට ගියාම ඒදා ලබා 

ශරනදා. ඒ දාශේම ඒදා ලබා ශනොශරන ථටදලු  තිශබනදා. 

ශමන්න, ශම් ථට ඒ ශේදල් රකන්ශන් නැහැයි කියලා එතුමා 

කිේශදො  අපට අශප් හමුරාපතිතුමාට කථා කථලා ඒ ක්රියාරාමය 

සකස් කථන්න වාව දන්. 

ඒ දාශේම, ශසසු නිලයන්ශේ සලාක දීමනාද අක් කිරීම ගැන 

එතුමා කියා තිබුණා. ඒ කිසිම සලාක දීමනාදක් අක් කථ නැහැ. 

හැබැයි ඒ කඳවුශර් ශස දය කථන අදස්ථාශේ කමම රකන්ශනො , ඒ 

මුරල නම් අක් කථනදා. උරමසන, රදල් සහ ථාත්රී ආහාථ ද ශයන් 

ඒ මුරල ශදන් ශදන් අගයක් අථගන්නදා. ඒ අනුද තමයි ඒ දැඩ 

පිළිශදළ සකස් ශදලා තිශබන්ශන්.  

එක කාථණාදක් කියන ශකොට මට තද කාථණයක් මතක් 

ශදනදා, ගරු සභාපතිතුමනි. විමල් වීථදා  මැතිතුමා තද  

කාථණා කීපයක් මතු කළා.  එතුමා බුේධි අා  පිළිබඳද කියා 

තිබුණා. ශම් ක්රියාරාමය ගැන අපි අදදිශයන් ඉන්ශන්. බුේධි අා  

හිථ කිරීශම් ක්රියාදලියක් තිශබනදාර, ඒ තුළ යම් දැරැදි ක්රියාරාම  

සිේධ ශදනදාර කියා අපි  රැඩි ශලස කම්පනශයන්   බලාශගන 

සිටිනදා. ශම් ථශට් ුතේධය අදසන් කථන්න වි ාල රායක දයක් 

ලබාරකන්ශන් බුේධි අා ය තමයි. ඒ සම්බන්ධ යම් දැඩ පිළිශදළක 

දැරැේරක් සිේධ ශදනදා නම්, ඒ සමහථ කාථණා පිළිබඳද අපි 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ කථා කථනදා; අශප් සාගල 

ථ නායක ඇමතිතුමා සමඟ කැබිනට් මඩුඩලශආදී අපි කථා 

කථනදා. නැ නම් අප ශපෞේගලිකද එතුමා හම්බ ශදලා කථා 

කථලා අහනදා, ශම් සම්බන්ධද තිශබන ත  දය ශමොකක්ර 

කියලා.  ඒ සම්බන්ධද ග ත ක්රියාමාර්ග පිළිබඳද එතුමා අපට 

පැහැදිලි කථ දීලා තිශබනදා.  

ශම් ථශට් සිේධ වුණු ශේදල් පිළිබඳද අපි සියලුශරනාම 

අදදිශයන් ශන්, සිටිශආ. අපි ශම් ථශට් සිේධ දන ශේදල් දිහා ඇස් 

ඇථලා බලාශගන ශන් හිටිශආ. අපි ශගදල්දලට ශදලා බුදියාශගන 

සිටි අය ශනොශදයි ශන්. මම කාලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විපක්ෂශආ මන්ත්රීදථයකු ශලස සිටියා.  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ආඩුක් පක්ෂයට ආශේ 2015 

අශගෝස්තු මාසශයන් පස්ශස . හැබැයි ඊට කලින් මම දයඹ පළාශ  

මහ ඇමතිදථයා ශලස කටුතතු කළා. හැබැයි විපක්ෂශආ සිටි කාල 

දකදානුද තුළ , ආඩුක්ශේ සිටින විට  -අර - අපි ශම් 

සම්බන්ධද ඉතාම රැඩි ශලස කල්පනා කථලා දැඩ කථන අය. ශම් 

ක්රියාරාමශආදී අපි රැඩි ශලස විශේචනයට ලක් වුණා.  2009දී ශම් 

ථශට් ුතේධය අදසන් කළා. එරා මහින්ර ථාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ශම් ථටට රැදැන්ත නායක දයක් ලබා රකන්නා. ඒ දාශේම, ඒ 

කාලය තුළ මර්රනය පිළිබඳ  දැඩ පිළිශදළ  ථාශියක් ක්රියා මක 

වුණා; මර්රනය පිළිබඳද වි ාල කාර්යභාථයක් සිේධ වුණා. කවුරු 

ශහෝ ඒක නැහැ කියනදා නම්, ඒක දහන්න හරනදා නම්, "එශහම 

එකක් ශදන්න ඕනම, ඒ කාලශආ එශහම එකක් වුණාට කමක් 

නැහැ, ශමොකර ඒ ශගොල්ශලෝ ශමශහම කට්ටිය" කියලා කියනදා 

නම්, ඒ අය ශම් ථශට් මිනිස් ජීවිතදල දටිනාකම පිළිබඳද 

කල්පනා ශනොකථන අය.   

ඒ කාලශආ එක්නැලිශගොඩ අතුරුරහන් වුණා. 2009 අශගෝස්තු 

27දැනි රා එතුමාශේ පළමුදැනි පැහැථ ගැනීම සිේධ ශදනදා. 

2010 ජනදාරි 24දැනි රා ශරදැනි පැහැථ ගැනීම සිේධ ශදනදා. 

ශරදැනි පැහැථ ගැනීශමන් පසුද ප්රගී  එක්නැලිශගොඩ අතුරුරහන් 

ශදනදා. අරට  ඔහු ශසොයාගන්න නැහැ. ඒ අදස්ථා ශරශක්දීම 

බුේධි අා  විසින් පැහැථශගන ගිය බදට සාක්ෂි සහිතද අර ඒ 

නක්දල ශබොශහොම පැහැදිලිද ඔප්වා ශදමින් තිශබනදා.  

ඊළඟට බලන්න, තාජුඩීන් ඝාතනය. අපි ඒ ගැන ඒ කාලශආ 

කල්පනා කශළ  නැහැ. හැබැයි රැන් ඒක මතු ශදමින්, මතු ශදමින් 

කවුර කශළ  කියලා ශහොයාශගන ශහොයාශගන යන ශකොට 

අහුශදමින් තිශබනදා. ඊළඟට, අපි ශමන්න ශම් සිේධිය ගැන  

රන්නදා. හැබැයි ශනොරන්නදා දාශේ ඇස් ශරක පියාශගන 

ඉන්නදා. ශපෝේරල ජයන්ත පැහැථශගන ගිහින් ඔහුශේ කකුල 

කඩා රැම්මා. ලසන්ත විරමතුාග ඝාතනය කළා. එතුමා මථණයට 

323 324 

[ගරු  රයාසිරි ජයශස කථ  මහතා] 



2017 ශනොදැම්බර්  18  

ප ශදන ශදලාශේ කව ශබෝවිල ශථෝහලට එතුමා අථශගන ගිශආ 

අපියි. මට තදම මතකයි,  එතුමා හුස්ම ග ත විධිය; එතුමා 

අථශගන ගිය විධිය.  ඒ විතථක්  ශනොශදයි, ථ මලාශන් ඒ සිේධිය 

වුණු ස්ථානයට  අපි ගියා. එතුමා මහ රදාශල් ඝාතනය කළා.   

ඊළඟට, "සිථස" මැදිරි සාකීර්ණයට කී පාථක් පහථ රකන්නාර? 

මම එතැනට යනශකොට පාන්රථ ශරකහමාථයි, තුනයි. සිථස මැදිරි 

සාකීර්ණයටම පහථදීලා, ගිනි තියලා විනා  කථලා රැම්මා.  

ඔක්ශකොම එකතු ශදලා, දට කථලා, මහ රදාශල් ඒකට ගල් 

ගැහුදා . ඒදා සිේධ වුශඩු නැහැ කියලා කවුරු ශහෝ කියනදාර? 

ඊළඟට "සියත" රූපදාහිනී මැදිරි සාකීර්ණයට ගිනි තිේබා, අව  

ශදලා යන්න. ශකොළඹ නගථය මැර තමයි ඒ සිේධිය වුශඩු. ඊට 

එහා පැ ශ  තිබුශඩු අථලියගහ මන්දිථය. රැදැන්තම ආථක්ෂක 

කලාපශආ පිහිටා තිබුණු රූපදාහිනී මැදිරි සාකීර්ණයක් තමයි ශම් 

විධියට ගහලා, ගිනි තියලා, විනා  කථ රැම්ශම්. "උරයන්" වාද  

ප  කාර්යාලයට ගිනි තියලා විනා  කථලා රැම්මා. අජි  

අලහශකෝන්ට පහථ රකන්නා. කී  ශනොයාර්ට පහථ රකන්නා. ශම්දා 

සිේධ වුශඩු නැහැ කියනදාර  කවුරු හරි? ඒදා සිේධ වුණා. 

ශරයියශන්,  අපි සියලුශරනාම ඒදා ගැන කල්පනා කථන්න ඕනම. 

 ශම් ආඩුක්ශදන් වුණ  දැරැදි සිේධ ශදනදා නම් මම ඒදා 

ගැන ශකළින් කථා කථන මිනිශහක්. මම කදරාද  ඒ ශේදල් 

දහන්න සූරානම් ශදන්ශන් නැහැ. ඒදා දැරැදියි නම් දැරැදියි 

කියන්න අපට ශකොන්රක් තිශබනදා. ශම් පහථ දීම් ගැන, ශම් 

ඝාතන පිළිබඳද තමයි දිගින් දිගටම මහින්ර ථාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ ආඩුක්දට විරුේධද  ශචෝරනා එල්ල වුශඩු. ඒදා 

තමයි අදසානශආ එතුමාශේ ආඩුක්ද පථාජයට ප  ශදන්න ශහ තු 

බදට ප වුශඩු . ඒ නිසා තමයි, එක්ස  ජාතික පක්ෂය ඇතුව  

පක්ෂ 49ක් ගරු මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමා එක්ක එකතු 

ශදලා, එතුමා ථශට් ජනාධිපතිදථයා බදට ප  කශළ . අපි එතුමාට 

දැ ඩ කශළ  නැහැ. අපි දැඩ කශළ  මහින්ර ථාජපක්ෂ මැතිතුමාට. 

හැබැයි, අපි ඒ කාලශආ  ඒ ශේදල් ගැන කථා කළා. එක රදසින්; 

රෑ නක් අහලා පහුද රා පාන්රථට එළි ශදන  ශකොට ශිථානි 

බඩුඩාථනායක මහ මිය තනතුශථන් එළියට රැම්මා. 

සථ  ශෆොන්ශස කා මහ මයා අවුරුරක ශරකක් හිශර්ට රැම්මා. 

අපි එතුමා ශදනුශදන් පාශර් පයින් ගියා. නමු , එතුමා අර කථන 

සමහථ ප්රකා   එක්ක මම එකඟ ශදන්ශන් නැහැ. ඒක ශදනම 

කථාදක්. හැබැයි, එතුමා ඒ ක්රියාරාමය තුළ වි ාල රකකක් වින්ර 

ශකශනකු බදට ප වුණා. ඒදා අශප් ආඩුක්ද කථවා ශේදල්. ඒදා 

දළක්දන්න තමයි අපි දැඩ පිළිශදළක් සකස් කථලා ශගනාශේ.  

ඒදා පිළිබඳද ශසොයන එක ශම් ආඩුක්ශේ ක්රියාකාථකමක් බදට 

ප ශදලා තිශබනදා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ක්රියාරාමශආදී දැථදි 

සිේධ ශදනදා නම්, අක් පාක් සිේධ ශදනදා නම් ඒ ගැන ශසොයන්න 

ඕනම.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් පැහැථ ගැනීම් ගැන -වාේගලයන් 

28ශරශනක් අතුරුරහන් කිරීම ගැන- පැමිණිල්ල කශළ  කදරාර? 

2009.05.28 එදකට නාවික හමුරාපති ද ශයන් කටුතතු කළ 

දසන්ත කථන්නාශගොඩ මහ මයා තමයි ඒ පැමිණිල්ල කශළ . 

එතුමා පැහැදිලිද කියනදා, 28ශරශනක් අතුරුරහන් ශදලා 

තිබශනදා, බුේධි අා  විසින් ශහෝ නැ නම් ශදන  අය ශයොරදලා 

ශසොයා බලන්න කියලා. කාටර ඒ පැමිණිල්ල කථන්ශන්? එදකට 

ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ ශල්කම් ශගෝනාභය ථාජපක්ෂ 

මැතිතුමාටයි පැමිණිල්ල කථන්ශන්. එතශකොට, ආථක්ෂක 

අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා ඒ සඳහා දැඩ පිළිශදළක් සකස ්

කථනදා. ඒ 28ශරනාශගන් 11ශරශනකුශේ අතුරුරහන්වීම පිළිබඳ 

ශසොයා ගැනීශම් දැඩ පිළිශදළ තමයි 2009දී ශගෝනාභය ථාජපක්ෂ 

මහ මයා ආථම්භ කශළ . 28ශරනාශගන් 11ශරශනක් ගැන පමණයි 

ශහේශේ. ශසොයන්න ගිය , ඉතිරි අය ගැන කවුරුද  රන්ශන් 

නැහැ. ඒ අය ශකොශහ ර කියලාද  ශසොයාගන්න බැහැ. ඒ අය 

තමයි අර මමත්රීපාල සිරිශස න ජනාධිපතිතුමා යාපනයට 

යනශකොට සිදාජිලිාගම්ලා දාශේ කට්ටිය  එක්ක එකතුශදලා 

පාථ දිශේ කම ගසමින් ඉන්ශන්. ඒ නිසා ශම්දා ගැන ශසොයා 

බැලීශම් දග කීමක් අපට  තිශබනදා. ඒ දාශේම, ඔවුන්ට ඇප 

ලබා දීශම්දී යම් ක්රියාරාමයක් ආථම්භ කළ ුතතුයි කියලා අපි 

වි ්දාස කථනදා. කරුණාකථ ඔවුන් තද රකථට  හිථශගයි තුළ 

ථඳදා තබාගන්ශන් නැතුද නක් අහලා අදසන් කථලා ඔවුන්ට 

විරුේධද යම් කිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න කියා මම කියන්න 

කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තද විනාඩියක්, ශරකක් අථශගන 

බැුනම්කථ ගනුශරනුද ගැන ඔබතුමාට කාථණයක් මතක් කථන්න 

කැමැතියි. ඒ සඳහා මට තද විනාඩියක්, ශරකක් ශරන්න ගරු 

සභාපතිතුමනි. ශමොකර ශහ තුද, 2015 ශපබථදාරි 27 රා පළමුදැනි 

බැුනම්කථ ගනු ශරනුද යනශකොට මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීදථශයක් ශනොශදයි. මම බැුනම්කථ සිේධිය පිළිබඳද 

විමර් නය කළ පළමුදැනි COPE එශක් සාමාජිකශයකු  

ශනොශදයි. 2013න් පස්ශස  මම නැදත පාර්ලිශම්න්තුදට ආශේ 

2015 සැප්තැම්බර් මාසශආයි. එතැනින් පසු මම නැදත අලු  

පාර්ලිශම්න්තුශේ -8දැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ- C O P E  

සාමාජිකශයක් විධියට බැුනම්කථ ගනු ශරනුද පිළිබඳද ශසොයන්න 

ශදනම දැඩ පිළිශදළක් සකස් කළා. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුදම 

එකතු ශදලා ගරු සුනිල් හුනන්ශන ති මන්ත්රීතුමා COPE 

සභාපතිදථයා විධියට ප කළා. එතුමා ඉතාම ශහොඳ දැඩ 

පිළිශදළක් ක්රියා මක කථශගන ගියා. බැුනම්කථ ගනු ශරනුද 

පිළිබඳද මුල ඉඳලා පටන් අථශගන ප්ර ්න අහලා වි ාල දැඩ 

පිළිශදළක් අථශගන ගියා. පැහැදිලිදම ශම් බැුනම්කථ ගනු 

ශරනුශේ ශහොරු ටික අල්ලා ගැනීම සඳහා තමයි පාර්ලිශම්න්තුද 

ඇතුශළ  , පාර්ලිශම්න්තුශදන් පිට , COPE  එශක්දී   මම  

මහන්සි වුශඩු. ඒකට සම්බන්ධ අශප් ඇමතිදරුර, ඒකට සම්බන්ධ 

අශප් නිශයෝජය ඇමතිදරුර, ඒකට සම්බන්ධ අශප් පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීදරුර, එශහම නැ නම් විපක්ෂශආ මන්ත්රීදරුර ඒකට 

සම්බන්ධ කියන එක අපට අරාළ කාථණයක් ශනොශදයි. ශම් ථට 

තුළ රුපියල් බිලියන ගණනක ශහොථකමක් සිේධ වුණාම, ඒ 

ශහොථකම ශසවීම ශදනුශදන් අපි ශපනී සිටියා. අපි ශපනී සිටිශආ 

ශහොරු ආථක්ෂා කථන්න ශනොශදයි, ශහොරු  ශසොයන්න. ශහොරු 

ටික ශසොයන්නයි අපි ශපනී සිටිශආ. COPE  දාර්තා ටික අථශගන 

බලන්න,  verbatim reports අථශගන බලන්න,  රයාසිරි 

ජයශස කථ ශපනී ඉඳලා තිශබන්ශන් අර්ජුන ඇශලෝසියස් ආථක්ෂා 

කථන්නර, නැ නම් අර්ජුන ඇශලෝසියස්ට විරුේධදර කියලා.  

ඒ කාථණය තමයි දැරග  ශදන්ශන්. හැබැයි, අවුරුරක ගණනක 

ඉඳලා තමයි අපි අර්ජුන ඇශලෝසියස් සහ ඔහුශේ ඥාතින් 

හුනනන්ශන්. හැබැයි, COPE එක ක්රියා මක වුණු කාල දකදානුද 

තුළ තමයි ඔහු මට ශටලිශෆෝන් ශකෝල් ශරකක් අථශගන කථා 

කථලා තිබුශඩු. එක් දතාදක් ඔහු මට කථා කළා. ආපහු මම ඔහුට 

කථා කළා. ඊට පස්ශස  ඔහු ඇවිල්ලා මා හමුවුණා. හමු වුණාම ඔහු 

ප්රකා යක් කළා. "මම නිර්ශරෝෂීයි, මම ශම්කට සම්බන්ධ නැහැ. ඒ 

නිසා කරුණාකථලා ඔබතුමා ශමොකක් හරි කථන්න" කියලා. මම 

කිේදා, "මට ශමොකු  කථන්න බැහැ, රැන් තිශබන ත  දය 

අනුද ඔබතුමන්ලා කථ මුලින්ම අහුශදලා තිශබන්ශන්. තද 

ශමොනදාර කථා කථන්ශන්" කියලා. Verbatim reportsදල 

ශබොශහොම පැහැදිලිද ඒක තිශබනදා. මම කිේදා, "මට ශම් ගැන 

කථා කථන්න බැහැ, කරුණාකථලා ශමතැනින් පස්ශස  මශග  

එක්ක ශම්  ගැන කථා කථන්න එන්න එපා" කියලා. එතැනින් 

පස්ශස  නැදත දතාදක් මම Viber calls අථශගන  නැහැ, 

WhatsApp calls අථශගන  නැහැ, අථයා හථහා කථා කථලා  

නැහැ, ශමයා හථහා කථා කථලා  නැහැ. හැබැයි, පළා  සභා 

මැතිදථණදලදී ඔහු අපට උරේ කථලා තිබුණා. ඒකශන් අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

කියන්ශන් ශම් මැතිදථණ රමය අශහෝසි කථන්න කියලා 

ශරයියශන්ඔ ආසන රමය යටශ  ඡන්රය පැදැ තුදා නම් අපට 

එක එක මුරලාලිලා පස්ශස  යන්න ඕනම නැහැශන්. එශහම ශන්ර 

ගරු  නලින්ර ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි? 

ඉස්සථ ජනතා විමුක්ති ශපථමුණ කැට ශහොල්ලලා තමයි 

මැතිදථණ කශළ . ඒ  රැන් කැට ශහොල්ලන්න ඕනම නැහැ. 

එතුමන්ලා ළඟට  ඇවිල්ලා උරේ කථන්න කැමති අය ඉන්නදා. 

ශමොකර, ඒ ශගොල්ශලෝ සාධාථණ දය ශදනුශදන් කථා කථන 

නිසා. දසන්ත සමථසිාහ මහ මයා නැේ හිමියන්ශේ ප්ර ්නය 

පිළිබඳද ගිය සතිශආ කථා කළා. එශහම නම් අපට කියන්න 

වාව දන්, නැේ හිමිශයෝ එතුමාට  මුරලක් දීලා කියලා. නමු  අපි 

එශහම කියන්ශන් නැහැශන්. 

ශම්ක තමයි ඇති වී තිශබන ත  දය. එම නිසා මා කියන්න 

කැමැතියි, කරුණාකථ ශම් පිළිබඳද දැඩ පිළිශදළක් සකස් 

කථන්නය කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ COPE එශක් 

සාමාජිකයන් විතථක් ශනොශදයි, 41ශරනකුශේ නම් එයට ගමවිලා 

තිශබනදා. ඒ 41ශරනාශේ නම් කරුණාකථ එළියට ශරන්න. ඒ අය 

කථා කථවා හඬ පට ටික කරුණාකථලා ශම් ථශට් ජනතාදට 

ශරන්න. අපි සියයට 200ක් ඒකට අත උස්සන්න සූරානම්. ඒ සඳහා 

දැඩ පිළිශදළක් සකස් කථන්න. ඊශආ අශප් ඒකාබේධ විපක්ෂශආ 

මන්ත්රීදරු ගිහින් අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් 

සභාශේ පැමිණිල්ලක් රමා තිබුණා. අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාශේ අධයක්ෂ ජනථාල්තුමාට මා කියනදා, 

කරුණාකථලා පැමිණිල්ල විභාග කථලා අපද කැඳදන්න, අපි 

ඇවි  එයට උ තථ ශරන්න සූරානම්ය කියලා. ශම් ථශට් 

ජනතාදශේ ශේශපොළ මා ශකොල්ල කන්න, ශහොථකම් කථන්න 

කාටද  ඉඩ තබන්ශන් නැහැ. එයට අත උස්සන්න අපි සූරානම් 

නැහැ. ඒ පිළිබඳ දථප්රසාර ප්ර ්න ශගශනන්නද , ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කථන්නද  බැහැයි 

කියලා කියන්න , ඒ සම්බන්ධද කිසිම ශදලාදක මැදිහ  

දන්න  අපි සූරානම් නැහැ. නිදැරැදිද ශහොරු ටික ශසොයා ශරන්න. 

ශහොරු ටික ශසොයා ශරන රදසට තමයි අශප් නිර්ශරෝෂීභාදය ඔප්වා 

දන්ශන්. ඕනම ශකනකුට මඩ ගහන්න වාව දන්. ශම් රදස්දල 

Facebook එශකන් මඩ ගහනදා, අථයාට කථා කළාය, ශමයාට 

කථා කළාය කියලා. අපි කිසිම ශකනකුට ශහොශථන් කථා කථලා 

නැහැ. අපි apartments අථශගන නැහැ. Apartmentsදලට ශනෝනා 

ලදා කුලිය අථශගන නැහැ. කිසිම ශරයක් කථලා නැහැ. 

කරුණාකථලා ඒ සම්බන්ධශයන් තිශබන දැරැදි ශසොයලා 

දැරැදිකරුදන්ට රඬුදම් කථන්න කටුතතු කථන්න. ඒක තමයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුද කළ ුතතු දැරග ම කාර්ය කියන ප්රකා ය කථමින් 

මශේ දචන ස්දල්පය අදසන් කථනදා. 
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි.  

ඊළඟට, ගරු (මදරය) නලින්ර ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.54] 

 

ගු (මවදය) නලින්ද ජයක ෙනෙ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් අය දැයට අශප් විරුේධතාදය ප්රකා  

කථන ප්රතිප තිමය, හථයා මක විශේචනය අය දැය ශරදන දථ 

කියවීශම් දී අපි ඉදිරිප  කළා. ඒ නිසා එය වානරුච්චාථණය 

කථන්න මා බලාශපොශථො තු දන්ශන් නැහැ. නමු  අර දින 

සාකච්ඡා කථන ථශට් ආර්ිකකයට දැරග  දන, ථශට් ආථක්ෂාදට, 

ථශට් නීතිය හා සාමය ආථක්ෂා කථන්න දැරග  දන ශමම 

අමාතයාා  තුන පිළිබඳද, අමාතයාා දල තිශබන යම් යම් 

අක්පාක්කම් පිළිබඳද සහ ඒදාශආ ශස දය කථන සහ ශස දය ලබන 

ජනතාදශේ හඬක් ඉදිරිප  කථන්න මා කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් අය දැය ශල්නයට අපි කවුරු 

පක්ෂද, විපක්ෂද ඡන්රය රකන්න , අදසානශආ දී මුරල් ලියවිල්ල 

සම්මත ශදලා ඒ අනුද සාදර්ධන දැඩ කටුතතු සඳහා ඒ ඒ 

දිස්්රික්කදලට මුරල් ලැශබනදා. අපි ජනතාදශේ ඡන්රශයන් 

ඍජුදම ප  වුණු මහජන නිශයෝජිතශයෝ, එශහම නැ නම් 

ජනතාද විසින් ඒ ඒ පක්ෂදලට ලබා රකන් ඡන්රදලින් ජාතික 

ලැයිස්තුශදන් ප  වුණු මන්ත්රීදරු. ශම් අය විසින් තමයි ශම් අය 

දැය ශල්නය සම්මත කථන්ශන්.  

අශප් ථාජය යන්ත්ර ණශආ නිලධාරින් විසින් තමයි ශම් සාදර්ධන 

දැඩ කටුතතු ක්රියා මක කථන්ශන්. ඒ නිසා ශම් දැඩ කටුතතු 

පහසු කථ ගන්නට රැන් අශප් දිස්්රික්කදල ශගොඩ නඟා තිශබනදා, 

දිස්්රික් සම්බන්ධීකථණ කමිටු සහ ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ 

කමිටු. ඒදාශආ ක්රියා මක කිරීශම් බලධාරියා දිස්්රික් 

ශල්කම්දථයා යටශ  ඉන්න ථාජය නිලධාරින් වුණාට, එයට 

සහාය දන්නට එයට යම් ශේ පාලන නායක දයක් ලබා 

ශරන්නට, එයට ජනතාදශේ අරහස් එකතු කථන්නට ඒ ඒ 

දිස්්රික්කදලට සහ ප්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්නාස මට්ටශමන් 

මහජන නිශයෝජතයන්ට අදස්ථාදක් ලැබී තිශබනදා. ඒ අනුද 

තමයි 1996 සිට ඒ චරශල්ය ක්රියා මක දන්ශන්.  

දිස්්රික් සහ ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ කමිටු සලකා 

බැලුශදො , ශම් දනශකොට දිස්්රික් සම්බන්ධීකථණ කමිටු 25ක් 

ක්රියා මක දනදා, ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ කමිටු 331ක් 

ක්රිය මක දනදා. ශම්දායින් ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ කමිටු 

82කම ඉන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු, පළා  සභා ශහෝ ප්රාශේශීය සභා 

මන්ත්රී ර ථ ශනොරථන අයයි. ශම් ගැන මා ශම් අවුරුේශේ ජූලි 

මාසශආ 05දන රා ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ප්ර ්නයක් ඉදිරිප  කළාට 

පස්ශස  නිශයෝජය ඇමතිදථයා උ තථ රකන්නා. ඒ උ තථ 

ශරනශකොට දජිථ අශේදර්ධන ඇමතිතුමා පැනලා කියනදා මම 

අහශගන සිටියා, අථ කලින් තිබුණු චරශල්ය ශදනස් කළාය, 

එශහම ශදනස් කථලා අගමැතිදථයාශේ සහ ජනාධිපතිදථයාශේ 

නිශයෝජිතයන්ට  ඒ ආයතනදල සම සභාපති ර ථ රථන්න අදසථ 

ලබා රකන්නාය කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ප්ර ්නය තිශබන්ශන් 

ශම්කයි. ඒ අය අගමැතිශේ ශහෝ ජනාධිපතිශේ නිශයෝජිතයන්ය 

කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කථන ලර ශල්නශආ 

ශකොශහ ද  සඳහන් දන්ශන් නැහැ. උරාහථණයක් ද ශයන් මා 

ගම්පහ දිස්්රික්කය පිළිබඳද කරුණු ඉදිරිප  කථන්නම්. ඒක 

නථකටම තිශබන තැන තමයි, ගම්පහ දිස්්රික්කය.  

අශප් රුදන් විජයදර්ධන ථාජය ඇමතිතුමා  නිශයෝජනය 

කථන දිස්්රික්කය තමයි ගම්පහ දිස්්රික්කය. ගම්පහ දිස්්රික්කශආ 

ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ කමිටුදල සම සභාපතිදරුන්ශේ නම් මා 

ඉදිරිප  කථන්නම්. ගම්පහ - පඩුක් බඩුඩාථනායක, ශ්රී ලාකා 

නිරහස් පක්ෂ ශආ ගම්පහ ආසන සාවිධායක. ජාඇල - ෆීලික්ස් 

ශපශර්ථා, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ ජාඇල ආසන සාවිධායක. 

කැලණිය - තිලක් දථාශගොඩ, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ කැලණිය 

ආසන සාවිධායක. මිනුදන්ශගොඩ - රුදන් ථණතුාග, ශ්රී ලාකා 

නිරහස් පක්ෂශආ මිනුදන්ශගොඩ ආසන සාවිධායක. මීරිගම - 

සාජය සිරිදර්ධන, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ මීරිගම ආසන 

සාවිධායක. මීගමුද - ලලි  ශඩන්සිල්, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ 

මීගමුද ආසන සාවිධායක. අ තනගල්ල - චන්ද්රිකා 

බඩුඩාථනායක කුමාථතුාග, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ 

327 328 

[ගරු  රයාසිරි ජයශස කථ  මහතා] 
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අ තනගල්ල ආසන සාවිධායක. ශම් අය තමයි ගම්පහ 

දිස්්රික්කශආ ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ කමිටුදල සභාපති දය 

රථන්ශන්, ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂය ශදනුශදන්.  

එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ අය ශමන්න. ජා-ඇල - ශජෝ ප් 

මහිකල් ශපශර්ථා, යූඑන්පී එශක් ජා-ඇල ආසන සාවිධායක. මහථ 

- ක්රි ාන්ත ජයශකොඩි, එතුමා මහථ යූඑන්පී ආසන සාවිධායක. 

අ තනගල්ල - චන්ද්රශසෝම සථණලාල්, අ තනගල්ල ආසන 

සාවිධායක. ගරු සභාපතිතුමනි, ගම්පහ දිස්්රික්කශආ ශම් ආසන 

13 ග තාම,  කිසිරක ප්රාශේශීය සභාදක, පළා  සභාදක ශහෝ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීදරුන් ශනොදන ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ 

කමිටු සභාපතිදරුන් 10 ශරශනකු ඉන්නදා. එශහම අය තමයි 

ප්රාශේශීය ශල්කම්දථයා, දාරිමාර්ග අධයක්ෂදථයා ඇතුව  ථජශආ 

නිලධාරීන්ට නිශයෝග නිකු  කථන්ශන්. ගම්පහ විතථක් ශනොශදයි 

ථට වාථාම ශමශහම තමයි. ථට වාථාම ශමශහමයි.  

මම අහන්ශන් ශමයයි. අපි මහජන නිශයෝජිතයන් විධියට දින 

26ක් සාදාර කථලා; සාකච්ඡා කථලා; දාර විදාර කථලා අය දැය 

සම්මත කථලා ශරනදා.  ථශට් මුරල් ප්රතිප තිය ක්රියා මක 

කථන්නට කිසිරක ආකාථයක දථමක් නැති, මහජන නිශයෝජිත 

භාදයක් නැති පක්ෂදල ආසන සාවිධායයින් ප  කථලා 

තිශබනදා. ශම්කට උ තථයක් විධියට එරා ගරු දජිථ අශේදර්ධන 

ඇමතිතුමා කිේදා, "මනාප රමය යටශ  මනාප කිහිපයක් අක් 

ශදලා තමයි සමහථ අයට පාර්ලිශම්න්තුදට එන්න බැරි වුශඩු, 

නමු  ඒ අය නුසුරකස්ශසෝ ශනොශදයි. ඒ නිසා ඒකට කමක් නැහැ" 

කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජා-ඇල ප්රාශේශීය සම්බන්ධීකථණ 

කමිටුශේ සම සභාපතිදරුන් ශලස ඉන්ශන් ෆීලික්ස් ශපශර්ථා සහ 

ශජෝ ප් මයිකල් ශපශර්ථා. නමු  ශම් පාර්ලිශම්න්තුද නිශයෝජනය 

කථන, ජනතාදශේ ඡන්රශයන් ප  වුණු එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ 

ගරු කවින්ර ජයදර්ධන මන්ත්රීතුමා සම්බන්ධීකථණ කමිටුශේ පසු 

ශපළ වාටුදක දාඩි ශදලා ඉන්නදා. ඡන්රශන් පැථරකණු ශ්රී ලාකා 

නිරහස් පක්ෂශආ ආසන සාවිධායකයි, එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ 

ආසන සාවිධායකයි ඒ සභාද ශමශහයදනදා. එතශකොට ශමොකක්ර 

මහජන නිශයෝජිත භාදයට තිශබන තැන? ශම් ශමොන 

ප්රජාතන්ත්රදාරයක්ර? මම ප්රථම ශකොටම ගරු අගමැතිතුමාශේ 

අදධානයට ශයොමු කථන්නට කැමැතියි,  ශම් ආකාථයට ථජශආ 

නිලධාරින් අදමානයට, අපහසුතාදට, නින්රාදට ප  දන 

ආකාථශආ ශේ පාලන ප වීම් දීලා ශම් ක්රියාදලිය අඩපණ 

කථන්නට එපා කියලා.  ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු 

අමාතයාා ශයන් තමයි ඒක ශමශහය දන්ශන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  මා ඔබතුමාශේ අදධානයට තද  

කාථණාදක් ශයොමු කථදනදා. ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක 

කටුතතු අමාතයාා ශයන් රැන් උපාධිධාරීන් බඳදා ගැනීම සඳහා 

අයරකම් පත්ර කැඳදලා තිශබනදා. 2012 මාර්තු මාසශආ 30ශදනි 

රායින් පසුද අශප් ථශට් වි ්දවිරයාලදලින් පිට වුණු උපාධිධාරීන්ට 

රැකියා ලබා දීලා නැහැ. ඒ අනුද රැකියා විථහිත භාදශයන් 

උපාධිධාරීන් 60,000ක් පමණ ඉන්නදා. සමහථ පළා  සභාදලින් 

විටින් විට අහඹු ශලස උපාධිධාරින් බඳදාශගන තිශබනදා. නමු  

පසුගිය අවුරුරක 5 තුළ විධිම  ආකාථයට උපාධිධාරීන් බඳදාශගන 

නැහැ. වි ්දවිරයාල ශිෂයශයක් අවුරුරක තුනක් ශහෝ හතථක් තිස්ශස  

උපාධිධාරිශයක් බදට ප  කථන්නට අපි ජනතාදශේ බරක 

මුරල්දලින් රුපියල් ලක්ෂ පහක්, හයක්, සමහථවිට  රුපියල් ලක්ෂ  

8ක් රක්දා මුරල් ප්රමාණයක් වියරම් කථනදා. ඔවුන් එම උපාධිය 

ලබා ගන්ශන්,  උපාධියට ගැළශපන ආකාථශආ  රැකියාදක් කථලා 

ශම් ථශට් ආර්ිකක සාදර්ධන ක්රියාදලියට රායක ශදන්නයි. 

ඔවුන්ශේ බලාශපොශථො තුද ඒකයි. නමු  අදාසනාදකට දාශේ 

පසුගිය අවුරුරක 5ක් තිස්ශස ම ඔවුන්ට බලාශගන ඉන්න සිේධ වුණා, 

රැකියාදක් නැතිද. තමන් ඉශගන ග ත ශේ, තමන් වාහුණු වුණු 

ශේ මහ මඟට දිය කථන්නට ඒ අයට සිේධ වුණා. නමු  පසුගිය 

රදසක,  2017 සැප්තැම්බර් මාසශආ 08ශදනි රා ජාතික ප්රතිප ති 

හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය විසින් අයරකම් ප  කැඳවූදා දයස 

අවුරුරක 21 සිට 35 රක්දා රැකියා විථහිත උපාධිධාරින් සාදර්ධන 

නිලධාරින් ද ශයන් බඳදා ගන්නදා කියලා. ශම්ක ශහොඳ දැඩක්. 

නමු  ප්ර ්නය තිශබන්ශන්, ශම්ක ක්රියා මක කිරීශම්දී නැදත  

ශේ පාලන අත ශපවීම්, ඇඟිලි ගැසීම් ඇවිල්ලා තිබීමයි. ගම්දල 

කථාදක් පතුරුදා තිශබනදා; ඒ දාශේම උපාධිධාරින් ඒකට 

අහුශදලා තිශබනදා, ශම් උපාධිධාරියකු ස්දාධීනද අමාතයාා යට 

ශයොමු කථන තමන්ශේ අයරකම් පත්රශආ පිටපතක් සහ උපාධි 

සහතිකශආ පිටපතක්,  අරාළ ප්රශේ ශආ  ආඩුක් පක්ෂශආ 

සාවිධායකයා ශදත ශයොමු කළ ුතතුයි කියලා.  

ගරු සාගල ථ නායක ඇමතිතුමනි, එම නිසා ඒ උපාධිධාරින් 

අතථ බථපතළ අශප්ක්ෂා භාග දයක්, සැකයක් ශගොඩ නැඟිලා 

තිශබනදා.  අවුරුරක තුනක්, හතථක් මහන්සි ශදලා උපාධියක් ලබා 

ග තාට, ඒකට රැකියා ලබා ශරනදා කියලා ආඩුක්ශදන් කිේදාට,  

අදසානශආ ඒක  ශේ පාලන ප වීම් විධියටර සිේධ ශදන්ශන් 

කියන සැකය ඇති ශදලා තිශබනදා.  එම නිසා අපි රැනගන්නට 

කැමැතියි, ශම් රැකියා ලබාදීශම්දී ශේ පාලන හිතද කම් 

සැලකිල්ලට ගන්නට ආඩුක්ද කැබිනට් මඩුඩලය ඇතුශල් 

තීන්රකදක් ග තාර කියලා. ඒ දාශේම රැන් අවුරුරක 5ක සිට රැකියා 

ලබා ශනොදීම නිසා දයස අවුරුරක 35 ඉක්ම දන, සමහථ විට එක 

රදසක, ශරකක, සතියක ශදනස නිසා ශම් සඳහා අයරකම් කථන්නට 

බැරි දන උපාධිධාරින් ප්රමාණයකු  ඉන්නදා. ඒ අය පිළිබඳද 

සැලකිල්ලට ගන්නය කියලා අපි කියනදා. අශනක් පැ ශතන් ශම් 

සියලු කාථණා තිබියදී, ශම් උපාධිධාරින් බඳදා ගැනීම සඳහා 

ජාතික ප්රතිප තියක් සකස් කථන්නය කියලා  ශම් අදස්ථාශේදී 

ශයෝජනාදක් හැටියට ඉදිරිප  කථන්න කැමැතියි.   

ඒ විතථක් ශනොශදයි. අගමැතිතුමාශේ අමාතයාා ය යටතට 

එන තද  කාථණයක් මා  ඉදිරිප  කථන්න කැමැතියි.  ඒ, 

එතුමාශේ අමාතයාා ය යටශ  පාලනය දන ශ්රී ලාකා සුරැකුම්ප  

හා විනිමය ශකොමිසම ගැනයි. ඊළඟට, මහ බැාකුද ට වුණු ශේ 

ශදන්න නියමිත ශදලා තිශබන්ශන්, ශ්රී ලාකා සුරැකුම්ප  හා 

විනිමය  ශකොමිසමයි.  ශම්ක  රැන් මහ බැාකුද ගිය පාශර්ම 

ගමන් කථමින් ඉන්නා බදක් ශපන්නුම් කථනදා.  ශම් ආයතනයට 

පසුගිය ආඩුක් කාලශආ බලපමම් තිබුණු බද තමුන්නාන්ශස ලා 

රන්නදා. ශකොටස් ශදශළඳශපොශළ  සමහථ ශකොටස් මිල කෘ්රිමද 

ඉහළ රමන්නට පසුගිය ආඩුක්ද කටුතතු කළා. ඊට පස්ශස  ඒ 

ශකොටස් දැඩි මිලට අශප් ශස දක අර්ථසාධක අථමුරශල් මුරල් 

ශයොරදා මිලදී ග තා. ක්ෂණිකද හා කෘ්රිමද මිල ඉහළ රැමූ නිසා 

අදසානශආ ශකොටස් මිල පහළ යන ශකොට ශස දක අර්ථසාධක 

අථමුරලට බිලියන ගණනින් පාක් සිරක වුණා. ඒ පිළිබඳද විධිම  

පරීක්ෂණ කථලා නැහැ.  ඒදාට සම්බන්ධ ශබොශහෝ බලගතු 

වාේගලයින් තදම නිරැල්ශල් ඉන්නදා. එශහම තිබියදී, ශ්රී ලාකා 

සුරැකුම්ප  හා විනිමය ශකොමිසමට රැන් ප  කථ තිශබන, 

උපශේ කයන් තුන්ශරනකු පිළිබඳද මා ඔබතුමන්ලාශේ 

අදධානයට ශයොමු කථනදා.  ඒ උපශේ කදරුන්ශේ හැකියාදන් 

සහ ඔවුන්ශේ පරිචය ශකශස  ශදත , ඔවුන්ට තිශබන ඥාති 

සම්බන්ධකම් විසින් නැදත දතාදක් අශප් ථශට් ආර්ිකකශආ මහා 

බථපතළ ගැටලුදක් ඇති ශදන්න නියමිතද තිශබනදා.  

ශම් ප  කථලා තිශබන උපශේ කයන් තුන්ශරනා අතථ - මා 

නම ශනොකියා සඳහන් කථන්නම්. - ඉන්න එක් උපශේශිකාදකශේ 

සැමියා  Orient Fund Management Company Limited හි 

ප්රධාන විධායක සහ අධයක්ෂදථයකු ශලස කටුතතු කථනදා.  

ඊළඟට, එහි සිටින  උපශේ කයකුශේ බිරිඳ Nation Lanka 

Equities Private Limited  හි උපශේශිකාදක් විධියට කටුතතු 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

කථනදා.  ශම් ප  කථවා තුන්දැනියාශේ වාතා Bartleet Religare 

Securities Private Limited හි නිලධාරියකු හැටියට කටුතතු 

කථනදා. ඒ නිසා මහ බැාකුශේ බැුනම්කථ සිේධිශආදී වුණා දාශේම 

ශතොථතුරු පිටට යාශම් බථපතළ අනතුථක් තිශබනදා. ශමොකර, ශම් 

ආයතන තුනම ශම් ගනු ශරනුදලට සම්බන්ධ ආයතන. ඒ නිසා 

ශකොටස් ශදශළඳ ශපොශළ  සාශේදී ශතොථතුරු පිටට යන්නට, 

සුරැකුම්ප  හා විනිමය ශකොමිසශම් සිරක කථන අභයන්තථ 

පරීක්ෂණ ශතොථතුරු පිටට යන්නට, ශකොමිසම ගන්නා 

ප්රතිප තිමය තීථණ කලින් ඒ ශගොල්ලන්ට ආථාචි ශදන්නට, 

ශකොමිසම කථන දැටලීම් පිළිබඳද කලින් ආථාචි ශදන්නට, ශම් 

ආදී ශතොථතුරු පිටට යාශම් විභදතාදන් ශගොඩක් තිශබනදා. ඒ 

නිසා  ශම් අමාතයාා ය භාථද කටුතතු කථන අගමැතිතුමාශගන් 

ශහෝ ථාජය ඇමතිතුමාශගන් මා රැන ගන්න කැමැතියි, මා ඉහත 

සඳහන් කළ උපශේ යකයන් තුන්ශරනා - ශමොකර, ඔබතුමන්ලාට 

ශම් සම්බන්ධශයන් කරුණු 2017 ඔක්ශතෝබර් මාසශආම 

ලියාපදිාචි තැපමශලන් යම් වාේලයන් විසින් රැනුම් දී තිශබනදා. -   

බඳදා ගැනීම සඳහා ශකොමිසශම් අනුමැතියක් තිබුණාර? රැන් ශම් 

එකකින් -මහ බැාකු බැුනම්කථශයන්-  පරිප්වාදක් කාලා, නාශගන 

යන ශදලාශේ ආශයම  දතාදක් ශම් දාශේ අය, ඒ කියන්ශන්  

සෘජුදම ශකොමිසශම් ලියාපදිාචි තැරැේකාථ සමාගම් සහ ආශයෝජන 

කළමනාකරුදන් එක්ක සම්බන්ධකම් තිශබන අය,  ඥාති 

සම්බන්ධකම් තිශබන අය ශයොරා ශගන ශම් යන්ශන  අථ පථණ 

ගමන ශනොශේර කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ඊළඟ 

ජනාධිපති ශකොමිසම ශම්කට ප  කථ ගන්න ඉඩ ශනොදී,  ශම් 

පිළිබඳද දහාම පරීක්ෂා කථන්නය කියලා මා ශම් ශදලාශේ ඉල්ලා 

සිටින්න කැමැතියි.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි. රැන්  මහ  ආන්ශරෝලනයට තුක් දී 

තිශබන අශප් අගමැතිතුමාශේ යටශ  තිශබන ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුදට අරාළ බැුනම්කථ සිේධිය පිළිබඳද  දචනයක්, ශරකක් 

කියන්නට ඕනම. මා COPE එශක් සාමාජිකශයක්. අශප් 

පක්ෂශයන්  සභාපතිදථයා ඇතුව ද හතථශරනකු ඒ කමිටුද 

නිශයෝජනය කථනදා. ඒ කමිටුශේදී අපි රැක්කා, විශ  ෂශයන් 

එක්ස  ජාතික පක්ෂය නිශයෝජනය කථන මන්ත්රීදරුන්ශේ 

හැසිරීම ශමොන දාශේර කියලා. COPE එශක් බැුනම්කථ ගනු ශරනුද 

පිළිබඳද පරීක්ෂා කථශගන යන ශකොට සමහථ වාද  ප  ඒ COPE 

එශක් සිේධ ශදන ශේදල්  එළිශයන් රැනශගන දාර්තා කථලා 

තිබුණා.  

ගරු සුජීද ශස නසිාහ ථාජය ඇමතිදථයා එක අදස්ථාදක 

කියනදා, "මහ බැාකු බැුනම්කථ ගනු-ශරනුදට අරාළ 'ශකෝප්' 

රැස්වීශම් ශතොථතුරු මාධයදල පළ කිරීම සම්බන්ධශයන් එම මාධය 

ආයතන හා මාධයශේදීන් කැඳදා ප්ර ්න කළ ුතතුයි" කියලා. එය 

සඳහන් කථ තිශබන්ශන්, "දිදයින" ප තථශආ. ඒ කාලශආ 

ශබොශහෝ වාද  ප දල ප්රධාන ශීර්ෂ පානය බදට ප දන ශකොට 

ශම් "ශකෝප්" එශක්  කථා කථවා ශේදල් ශහෝ එහි යම්කිසි 

ආකාථයක විමර් නයක්, ඒ මාධයශේදීන් කැඳදා ප්ර ්න කථන්න 

ඕනම කියලා සුජීද ශස නසිාහ ථාජය ඇමතිතුමා ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමාශගන් ඉල්ලුදාය කියලා ශම් වාද  පශ  සඳහන් 

දනදා; ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක ඉල්ලුශද  ඔබතුමාශගන් කියලා 

සඳහන් දනදා. ශතොථතුරු පිටට ගියාය කියලා, ඒ ශතොථතුරු 

දාර්තා කළාය කියලා ප තශර් පළ කළාය කියලා මාධයශේදීන් 

රඩයම් කථන්න හරන සුජීද ශස නසිාහ ථාජය ඇමතිතුමන්ලා 

ශකොශහොමර අර්ජුන ඇශලෝසියස්ලා  එක්ක ගනු-ශරනු කශළ  

කියන එක රැන් SMSදලින්, callදලින්, WhatsAppදලින්, 

Viberදලින් යස අශේට ඔප්වා ශදමින් යනදා. ඒ දාශේම තමයි 

රැන් ශම් ඒ පරීක්ෂණය යන අතශර් ශම් පිළිබඳද සභානායක 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුදට කියනදා, 

"විනි ්චයකාථශයකු ද ශයන් කටුතතු කථන අශයක් කිසිරක 

අදස්ථාදක වාද  ප  සාකච්ඡාදක් පද දා තම මතය ප්රකා  

කිරීම සරාචාථා මක ශනොශේ. එශමන්ම යම්කිසි විනි ්චයක් 

ශකොට තීන්රකදක් ලබා ශරන ශකශනකුර ඔහු ඉදිරිශආ විනි ්චය දන 

කාථණය සම්බන්ධශයන් ප්රසිේධිශආ අරහස් පළ ශනොකළ ුතතුය. 

ශම් සියලු කරුණුදලින් සනාථ දන්ශන් පූර්ද නිගමනයක් සහිතද 

යම් කඩුඩායමක් "ශකෝප්" කමිටු විනි ්චයට සහභාගී වූ බදයි. ඒ 

ආකාථශයන් ක්රියා කිරීම සරාචාථා මක ශමන්ම නීති 

මූලධර්මයන්ට පටහැනි ශේ". ගරු සභානායකතුමා රැන් ශම් 

කියන්ශන්, "ශකෝප්" කමිටුශේ සභාපති අශප් හුනන්ශන ති 

මන්ත්රීතුමා වාද  පතකට සාකච්ඡාදක් රකන්නාය; එහිදී බැුනම්කථය 

ගැන කථා කළාය; එය සරාචාථයට සහ නීතියට  පටහැනිය 

කියලායි. විනි ්චය පද දන අය ඒ දාශේ ශදලාදක ප්රදෘ ති 

සාකච්ඡාදක් තියලා ශම්ශකන් දාචාදක් ථටට සිේධ වුණාය කියන 

එක දැථදියි කියලා.  

රැන් මම අහන්ශන් ශමයයි.  විනි ්චය රක්දන අය මාධයයට 

එශහම කියවා එක දැථදි නම් ගරු සභානායකතුමනි, ඒක විනි ්චය 

කථවා අය චූදිතයා  එක්ක ශටලිශෆෝන්  එශකන් 200, 300 දාථ 

ගණන් කථා කථවා එක ශමොන සරාචාථයටර දැශටන්ශන්? ඒක 

කාටර ගැළශපන්ශන්? මාධයශේදිශයක් ප්ර ්නයක් ඇහුදාම ඒකට 

උ තථයක් රකන්නා. ශමොකර, හුනන්ශන ති මන්ත්රීතුමාට අයිතියක් 

තිශබනදා. එතුමා ''ශකෝප්'' කමිටුශේ සභාපති ශදන්න කලින් 

තමයි  මාධය සාකච්ඡාදක් තියලා 2015 මාර්තු මාසශආ කිේශේ, 

"පළමුදැනි බැුනම්කථ ගනු-ශරනු දාචාද සිේධ වුණාය" කියලා. 

මාධයදලින් ඇහුදාට පස්ශස  ඒක තමයි එතුමා කිේශේ. හැබැයි 

සභානායකදථයා එය පාර්ලිශම්න්තුශේදී විශේචනය කථනදා, 

"ඒක විමර් නය කථන අතශර් මාධයදලට එශහම කියවා එක 

දැථදියි" කියලා. "විනි ්චයකාථදරු" ඒ කියන්ශන්, අපිට. රැන් ඒ 

විනි ්චයකාථදරුන් චූදිතය  එක්ක රකථකථනශයන් කථා කථන 

එක ශහොඳර? ගරු රයාසිරි ජයශස කථ ඇමතිතුමා කියනදා නම්, 

එතුමාට ඇශලෝසියස් එක සැථයක් call  එකක් රකන්නා, එතුමා 

 ආශආ   call එකක් ග තා කියලා, ඒ ගනු-ශරනුද එතැනින් එහාට 

ගිශආ නැහැ කියලා පිළිගන්න වාව දන්කමක් තිශබනදා. හැබැයි, 

60 - 70 හා 200 - 300 දාථ ගණනක් රකථකථනශයන් කථා කථන 

ශකොට, නිකම්ම කථා කළා ශදන්න බැහැ ශන්. එම නිසා අපි 

කැමැතියි සභානායකතුමාශගන් රැනු  රැන ගන්න, එතුමාශේ 

ශකොයි සරාචාථයටර ශම්ක ගැළශපන්ශන් කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ''ශකෝප්'' කමිටුශේදී එක්ස  ජාතික 

පක්ෂ මන්ත්රීදරුන්ශේ හැසිරීම ශමොකක්ර කියලා මම ශබොශහොම 

පැහැදිලිද කියන්න ඕනම. ඔවුන් හිටිශආ ප්රධාන කාථණ ශරකක් 

මුල් කථශගන, "බැුනම්කථශආ දාචාදක් වුශඩු නැහැ කියලා" ථටට 

ඔප්වා කථන්න. පළමුදැනි එක, බැුනම්කථශආදී ක්ෂණිකද 

බැුනම්කථ මිලදී ගැනීශම් ක්රියාදලිය ශදනස් කථවා එක. ඒක 

නිදැථදියි කියන්න උ සාහ කළා. ඒක තමයි සම්ප්රරාය කියන්න 

හැරකදා. ඒක වාාචි කාලයකට ශදනස් කථලා තිබුණා. ඒක හරි 

තැනට ශගනාශේ ඒශගොල්ශලෝ කියන්න උ සාහ කළා. ඒ අාක 

එක.  

ශරදැනි එක, ශතොථතුරු පිටට ගිශආ අර්ජුන් මශහ න්ද්රන්ශගන් 

විතථක් ශනොශදයි කියන්නයි උ සාහ කශළ . ඒ කරුණු ශරක මත 

තමයි ඒශගොල්ලන්ශේ තර්ක ටික ශගොඩනැඟුශඩු. ඔවුන් ඒ 

ශදනුශදන් මථාශගන මැශථන්න ශපනී සිටියා. රැන් තමයි අපට  

හරියටම ශ ශථන්ශන්, ඒ තථම් ප්රමාණයකින් ඒකට කථ ගැහුශේ 

ඇයි කියලා. අපි  බැලුදා, ශමච්චථ ඇස් පනා පිට ශපශනන 

සතයයක් විකෘති කථන්න, අසතය කථන්න, ශබොරු බදට ප  

කථන්න, ඇයි ශම් ශබල්ල තියන්ශන් කියලා. රැන් ශපශනනදා 

ශබල්ල තැබීශම් ශහ තුද. කාථක සභාද ඇතුශළ දී ඒක දහ ගන්න 

බැරි දන ශකොට "ශකෝප්" කමිටු දාර්තාද එළියට එනශකොට ඒ අය 
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උ සාහ කළා, අශප් දාර්තාද බාලයි; ඊට දඩා එහාට ගිහිල්ලා 

ඒශගොල්ශලෝ ඒ ශදනුශදන් ශපනී ඉන්නදා කියලා ශපන්දන්න.  

මට මතකයි අජි  පී. ශපශර්ථා නිශයෝජය ඇමතිතුමා කිේදා, 

"COPE දාර්තාශේ සඳහන් කථ තිශබන්ශන් ශම්කට අර්ජුන් 

මශහ න්ද්රන් දග කියන්න ඕනම." කියලායි. ශම් දාර්තාශේ 6දැනි 

කාථණාද විධියට අපි සඳහන් කථලා තිශබන්ශන්, "ශමම ප්රස්තූත 

බැරකම්කථ ගනුශරනුද සඳහා හිටවා මහ බැාකු අධිපති අර්ජුන් 

මශහ න්ද්රන් මහතා ඍජුදම දග කිදුතතු අතථ, ඔහුට සහ මහ 

බැාකුශේ අරාළ නිලධාරින්ට එශථහිද නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

නිර්ශේ  කථයි." කියලයි. ඇ තටම COPE එකට කථන්න 

වාව දන් ඔච්චථයි. හැබැයි, ශම් අය එළියට ගිහිල්ලා ශමොකක්ර 

කිේශේ? ශම් අය එළියට ගිහිල්ලා කිේදා, "ශම්ක පණ මදි. ශම්කට 

දග කියන්න ශනොශදයි, COPE එශකන් ඔහුද ශකළින්ම චූදිතයා 

කථන්න ඕනම. චූදිතයා කථලා හරියන්ශන් නැහැ, අපථාධ නීතිය 

යටශ  එයාට රඬුදම් කථන්න ඕනම." කියලා. COPE එක 

ශකොශහොමර තීන්රක කථන්ශන් ශමොන නීතිය යටශ  ර රඬුදම් 

කථන්න ඕනම කියලා. ශමොන නීතිය යටශ  රඬුදම් කථනදා ර 

කියලා COPE එකට තීන්රක කථන්න බැහැ. COPE එශක් අරාළ 

දපසරිය යටශ  තමයි අපි කිේශේ, "අරාළ නිලධාරින්ට එශථහිද 

නීතිමය ක්රියා මාර්ගයන් නිර්ශේ  කථනදා." කියලා. හැබැයි, ශම් 

අය එළියට ගිහිල්ලා කිේදා, "ශම් ථශට් ශහොථකමට එශථහිද 

නිතථම ශපනී සිටින ජනතා විමුක්ති ශපථමුණ  ශම්ශක් සැථ 

ටිකක් බාල කථලා තමයි රකන්ශන්." කියලා. නැහැ,  ශමතැනදී අපට 

කථන්න වාව දන් දැශඩ් ශමච්චථයි. එශහම කියවා අය ශමොනදාර 

කථලා තිශබන්ශන් කියලා රැන් ශප්නදා ශන්. එශහම කියවා අයට 

ශම් තථම් චූදිතයා  එක්ක සම්බන්ධකම් තිබිලා තිශබන්ශන්, ශම් 

දාර්තාද ශනොමඟ යදලා, ශම්ක අවුල් කථලා, ශම් දාර්තාද හමල්ලු 

කථලා, අධිකථණය ඉදිරිශආ ප්රතික්ශෂ ප කථන ත  දයට ප  

කථන්න කියන එක ශම් සිරකවීම්දලින් රැන් ශපශනනදා. ඒ නිසා 

ශබොශහොම පැහැදිලිද මම කියන්න කැමැතියි, ශම් මහ බැාකු 

බැුනම්කථ ගනුශරනුදට ශදන කවුරුද  ශනොශදයි අගමැතිදථයා 

ඍජුද දග කියන්න ඕනම කියලා. අගමැතිදථයා ඍජුද ශම්කට දග 

කියන්න ඕනම. 

මම කරුණු 10ක් යටශ  කියන්නම් අගමැතිදථයා දග 

කියන්න ඕනම ඇයි කියලා. පළමු දන කාථණාද තමයි, කදරාද  

නැති විධියට මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ මයා නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුදයි, නීති ශකටුම්ප  ශරපාර්තශම්න්තුදයි තමන් 

යටතට පදථා ග තා දාශේ, මුරල් අමාතයාා ය යටශ  තිබිය ුතතු 

මහ බැාකුද අගමැතිදථයා යටතට පදථා ග ත එක. ඒක තමයි 

පළමුදැනි කාථණාද. ශරදැනි කාථණාද තමයි, අශප් ථශට් 

වාථදැසිශයක් ශනොදන ශකශනක්, -සිාගප්පූරු වාථදැසිශයක්- මම 

රන්නා තථමින් කැබිනට් මඩුඩලශආ විශථෝධතාදක් සහිතද මහ 

බැාකු අධිපතිදථයා බදට ප  කළ එක. තුන්දැනි කාථණාද තමයි, 

ශම් සම්බන්ධශයන් ථශට් මහ  ආන්ශරෝලනයක් ඇති ශදලා 

තිශබේදී එය විභාග කථන්නට කිසිරක බලයක් නැති, කිසිරක ආර්ිකක 

රැනුමක් නැති සිරිශකොශ  නීතිඥ මහ දරුන් තුන්ශරශනක් ප  

කළ එක. හතථදැනි කාථණාද තමයි, ශම් රමශේරය විමර් නය 

කථමින් යේදී එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ හිටවා ශේලු කුමාර් 

මන්ත්රීදථයා හදිසිශආම COPE එශක් සාමාජික දශයන් ඉද  

ශදලා, බැුනම්කථශආ දාචාදක් වුශඩු නැතිය, දාචාදක් වුශඩු 

නැතිය කියලා විතථක් ශනොශදයි ඒ සම්බන්ධශයන් ශපොතකු  

ලියවා, ඒ පිළිබඳද විමර් නය ශනොකළ ුතතුයි කියලා අධිකථණයට 

ගියවා සුජීද ශස නසිාහ මැතිතුමා හිටි ගමන් COPE එශක් 

සාමාජිකශයක් විධියට ප  කළ එක.  

පස්දැනි කාථණාද තමයි, අගමැතිතුමා දශථක , අර්ජුන් 

මශහ න්ද්රන් මහතා උවාටා රක්දමිනු  පිළිග තා බැුනම්කථ මිලදී 

ගැනීශම් රමශේරය ශදනස් කශළ  තමන් කියලා. හයදැනි 

කාථණාද තමයි, COPE එශක් විමර් න කටුතතු සිේධ ශදේදී අථ 

footnote කල්ලිශආ හැසිරීම විසින් ඔප්වා කළා, ශම්කට 

අගමැතිදථයා දග කියන්න ඕනම කියලා. මම නම කියලා 

කියන්නම්, ගරු ශහක්ටර් අප්වාහාමි මන්ත්රීදථයා  COPE එශක් 

දාඩි ශදන්න කලින් බැුනම්කථ සිරකවීම සම්බන්ධශයන් ඔහු අර්ජුන් 

මශහ න්ද්රන්ද රන්ශනද  නැතිද ඇති කියලා මම හිතනදා. මම 

හිතනදා, ඔහු අර්ජුන මශහ න්ද්රන්ද රන්ශන් නැතිද ඇති කියලා. 

එතුමාශේ කිසිම සම්බන්ධයක් ඊට ශපථ අර්ජුන් මශහ න්ද්රන් එක්ක 

ශනොතිශබන්න ඇති කියලා මම හිතනදා. හැබැයි, ශම් මන්ත්රීදරු 

කඩුඩායම එශහම හැසිරුශඩු තමතමන්ශේ වුදමනාදට 

පමණක්ම ශනොශදයි, අගමැතිදථයාශේ වුදමනාදට අනුදයි. 

නැ නම් ඔවුන් ඒ විධියට හැසිශථන්ශන් නැහැ කියලා මම 

හිතනදා. හ දැනි කාථණාද තමයි, මම කලින් කිේදා දාශේ 

COPE දාර්තාදට බලයක් නැති විවිධ කරුණු එකතු කථන්න 

උ සාහ කළ එක. අටදැනි කාථණාද තමයි, ශමශහම 

විමර් නයක් යනශකොට සරාචාථය ගැන හිතලාද  අර්ජුන් 

මශහ න්ද්රන් මහතාද ඉද  කථන්න තමන්ට බලයක් තිබියදී, ඔහුද 

ඉද  ශනොකථ ඔහුශේ කාලය අදසන් දන තුරු හිටවා එක. 

නදදැනි කාථණාද තමයි, COPE එශක් දාර්තාද එළියට ඇවිල්ලා 

පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කළාට පස්ශස දී, අශප් තිනියාදල පාලිත 

හාමුරකරුශදෝ COPE එශක් දාර්තාදට අිනශයෝග කථලා 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට ශප සමක් ඉදිරිප  කළ එක. තිනියාදල 

පාලිත හාමුරකරුශදෝ කියන්ශන් එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ ිනක්ෂු 

ශපථමුශඩු නායකයා. උන්දහන්ශස  ලේදා ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට 

ගියා.   

ථවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට අල්ලස් රකන්නා කියලා 

ශහළිරථේ ශදලා තිශබනදා. ඒ දාශේම, telephone calls සිය 

ගණන් හුදමාරු ශදලා තිශබනදා. ශම් කිසිශදකුට එශථහිද යම් 

ක්රියා මාර්ගයක් ගන්න යනදාර කියලා අපි රන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

ශම් කරුණු සියල්ල බැලුදාට පස්ශස  ගරු සභාපතිතුමනි, මහ 

බැාකුද තමන් යටතට  පදථා ගැනීශම් සිට ශම් අර ශහළිරථේ දන 

සිරකවීම්දලට සම්බන්ධ අයට කිසිරක ආකාථයක ක්රියා මාර්ගයක් 

ශනොගැනීම රක්දා දන ශම් කරුණු ශපළම ග තාට පස්ශස , 

ශමයට දග කිදුත ශ  අගමැතිදථයාම තමයි; අගමැතිදථයාම 

තමයි. ඒ නිසා ඔහුට ශමයින් ගැලශදන්න බැහැ; ඔහුට ශම්කට දග 

කියන්න සිේධ ශදනදා. රැන් ශම් කදථ කථා කිේද ; කදථ 

ආකාථයකට නිදැරැදි ශදන්න උ සාහ කළ , රැන් ශම්ක ඇස් 

පනාපිට ඔප්වා ශදලා ඉදථයි.  අගමැතිතුමාශේ අමාතයාා ය ගැන 

මම මීට දඩා කථා කථන්න සූරානම් නැහැ. මම ශමශතක් ඉදිරිප  

කළ කරුණු සම්බන්ධශයන් යම් සාධනීය පිළිතුථක් ලැශබයි 

කියලා මම හිතනදා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය සම්බන්ධශයන් 

කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිප  කථන්න කැමැතියි. ශ්රීම  ශජෝන් 

ශකොතලාදල ආථක්ෂක විරයා පීනශආ ශේථහැථ  ශථෝහල 

ශගොඩනඟන්නට ශමදථ  තමුන්නාන්ශස ලා රුපියල් මිලියන 

3,000ක් -රුපියල් බිලියන 3ක්- ශදන් කථලා තිශබනදා. ශම් 

දයාපෘතිශආ බථපතළ ප්ර ්න තිශබනදාය කියලා අශප් රුදන් 

විජයදර්ධන මැතිතුමා රන්නදා ඇති. කිසිරක ශටන්ඩර් කැඳවීමකින් 

ශතොථදයි ශම් ශථෝහල ඉදිකථන්නට පසුගිය ආඩුක්ද කාලශආ 

ආථම්භ කශළ ; ශටන්ඩර් එකක් නැහැ. කැබිනට් මඩුඩලය විසින් 

රුපියල් මිලියන 26,000ක දයාපෘතියක් තීන්රක කථලා, ශටන්ඩර් 

කැඳදන්ශන් නැතිද විශේ  සමාගමකට රකන්නා. ඒ දාශේම, ශම් 

ඉදිකිරීශම් උපශේ ක ශස දාද සඳහාද  ශටන්ඩර් කැඳවීමක් 

කථලා නැහැ. මාසයකට රුපියල්  ශරලක්ෂ විසිපන්රහස ගණශන් -

සාශප්ක්ෂද ශපොඩි ගණනක්- දසථකට රුපියල් රහතුන්ලක්ෂ 

පනස්රහසක් ශටන්ඩර් කිරීමකින් ශතොථද උපශේ ක සමාගමකට 

ශගේදා. ශමහිදී මුරල ශනොශදයි දැරග  ශදන්ශන්. ඒ ක්රියාශදන් 

රමශේරය කඩලා තිශබනදා. ශම් ශථෝහල සඳහා අක්කථ 47ක 

333 334 



පාර්ලිශම්න්තුද 

ඉඩමක්. අශප් COPE එකට දාර්තා වුණු ආකාථයට, පසුගිය 

කාලශආදී -2016 මැර කාලය දනතුරු - ඒ ඉඩම නිසි පරිදි 

ආථක්ෂක අමාතයාා යට පදථා ශගන තිබු ශඩු නැහැ. ඒ දාශේම 

තමයි, පසුගිය ථාජපක්ෂ ආඩුක්ශදන් කථන ලර ශබොශහෝ 

දයාපෘතිදල දාශේ, ශම් දයාපෘතියට  පරිසථ අධයයන දාර්තාදක් 

නැහැ. මධයම පරිසථ අධිකාරිශආ ආදථණ අනුමැතියට යට ද 

තමයි ශම් ඉදිකිරීම කථලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා, ශම් දයාපෘතිය  

අථ උමා ඔය දාශේම තමයි. රමශේරයට පටහැනිදයි කථලා 

තිශබන්ශන්. මම රන්ශන් නැහැ ශම්දා නිදැරැදි කථ ගන්නට 

ආඩුක්ද කටුතතු කථනදාර කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් ථජශආ බරක මුරලින් සැලකිය ුතතු 

ප්රමාණයක් සමම අවුරුේරකම ශකොතලාදල ආථක්ෂක 

වි ්දවිරයාලයට වියරම් කථනදා. ඒ නිසා අපි හිතනදා, ශම් 

ආයතනය  අශප් ථශට් අධයයන ශපොරක සහතික පත්ර (උසස් ශපළ) 

සම  දන රරුදන්ට පානමාලා හරාථන්නට ශනොමිශල් පැදැ ශදන 

වි ්දවිරයාලයක් බදට ප විය ුතතුයි කියලා. ජනතාද බරක 

ශගදනදා; ඒ බරක ශගදන ජනතාදශේ රරුදන්ට ශනොමිශල් ඉශගන 

ගන්න අදස්ථාදක් ශරන්න ඕනම. හැබැයි, ශම් ක්රියාදලිය සිේධ 

ශදන්ශන් එශහම ශනොශදයි. කැශඩට් නිලධාරින් වාහුණු කථනදා 

කියලායි අපට කියන්ශන්. හැබැයි, කැශඩට් නිලධාරින් ගණන අක් 

ශදලා, මුරල්මය පරනම මත බරදා ග ත ශේශීය සහ විශේශීය 

ශිෂයයන් එන්න එන්නම දැඩි ශදලා තිශබනදා. මම උරාහථණයක් 

හැටියට කිේශදො , 2011 දර්ෂශආ මදරය පීනයට  කැශඩට් 

නිලධාරින් හිටිශආ 26ක් විතථයි. මුරලට කවුරු  බඳදා ග ශ  

නැහැ. 2012 කැශඩට් නිලධාරින් 47යි. මුරල් ශගදා ඉශගන ගන්නා 

විශේශීය ශිෂයයින් 9යි. 2013 කැශඩට් නිලධාරින් 39යි. මුරල් 

ශගදලා ඉශගන ගන්නා විශේශීය ශිෂයශයෝ 7යි. 2014 කැශඩට් 

නිලධාරින් 40යි. මුරල් ශගදා ඉශගන ගන්නා විශේශීය ශිෂයශයෝ 

57යි. 2015 කැශඩට් නිලධාරින් 43යි. මුරල් ශගදලා ඉශගන 

ගන්නා විශේශීය ශිෂයයින් 54යි. 2016 ශදන ශකොට කැශඩට් 

නිලධාරින් 51යි. මුරල් ශගදලා ඉශගන ගන්නා විශේශීය ශිෂයශයෝ 

23යි.  

2016ට කලින් ග ශතො , 2011 ඉඳලා බඳදා ග  කැශඩට් 

නිලධාරින් ප්රමාණයට  දඩා 2015 ශදනශකොට මුරල් ශගදලා 

ඉශගන ගන්නා විශේශීය ශිෂයශයෝ දැඩි ශදලා තිශබනදා. අපි 

රන්නදා, ශම් ආයතනශආ මදරය ශිෂයයින් සියයකට ඉශගන 

ගන්න පහසුකම් තිශබන බද. කැශඩට් නිලධාරින් සායාද අක් 

නම්, -ඉන්ශන් 50 නම්-  අශප් අධයයන ශපොරක සහතික පත්ර (උසස් 

ශපළ) සම  ශදන ශිෂයයින්ශේ Z-score එක අනුද ඉතිරි 50ට 

අදස්ථාද ලබා ශරන්න තමුන්නාන්ශස ලාට වාව දන්. අපි ශම් 

අවුරුේරක් ගණශන් බරක මුරල් ශපොම්ප කථලා, නැදත දතාදක් 

මුරල් අය කථන ආයතනයක් පද දා ශගන යන්ශන් ඇයි? 

සමස්තයක් හැටියට ග ශතො , 2011 දර්ෂශආ ශම් ආයතනශආ 

හිටිය ශිෂයයින්ශගන් 106ක් කැශඩට් නිලධාරින්. 159ක් මුරල් 

ශගදලා ඉශගන ගන්නා අය. 

2012 දර්ෂශආ 263ක් කැශඩට් නිලධාරින්; 506ක් මුරල් 

ශගදලා ඉශගන ගන්න අය. 2013 දර්ෂශආ 203ක් කැශඩට් 

නිලධාරින්; 608ක් මුරල් ශගදලා ඉශගන ගන්න අය. 2014 

දර්ෂශආ 248 කැශඩට් නිලධාරින්; 669ක් මුරල් ශගදලා ඉශගන 

ගන්න අය. 2015 දර්ෂශආ 224ක් කැශඩට් නිලධාරින්; 649ක් මුරල් 

ශගදලා ඉශගන ගන්න අය. 2016 දර්ෂශආ 324ක් කැශඩට් 

නිලධාරින්; 254ක් මුරල් ශගදලා ඉශගන ගන්න අය. ඒ  නිසා 

ථජශආ මුරල් වියරම් කථලා, ථශට් ජනතාදශේ බරක මුරලින් නඩ තු 

කථන ශමශහම ආයතනයක්, ඒ අදස්ථාද අශප් ශිෂයයන්ට ශනොදී, 

ශම් විධියට මුරලට උපාධි විකිණීම ගැන අශප් විශථෝධය ප්රකා  

කථනදා. අපි ආඩුක්දට ශයෝජනා කථනදා, කරුණාකථලා ශම් 

අදස්ථාද අශප් ථශට් උසස් ශපළ සම  ශදන ශිෂයයන්ට ලබා 

ශරන්නට කියලා.  

ඊළඟට මම කියන්නට කැමැතියි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාතයාා යට . යම් කිසි කරුණු ප්රමාණයක් ඔබතුමාශේ 

අදධානයට ශයොමු කථදනදා. ඇ තටම පසුගිය කාලශආ  අපි 

සමශහන්න මට්ටමකින් අශප් ථශට් ශපොලීසිශආ ශකොස්තාපල්දරු 

ඉඳලා උසස් නිලධාරින් රක්දා ශදන අකටුතතු පිළිබඳද 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අදධානය ශයොමු කළා. නමු  ගරු ඇමතිතුමනි, 

තදම  ශම් ශපොලිස් නිලධාරින්ට තෘප්තිම ද තමන්ශේ ථාජකාරි 

කථශගන යන්නට අද ය කථන පරිසථයක් නිර්මාණය ශදලා 

නැහැ. ඇයි, මම එශහම කියන්ශන්? ජීදන වියරම දැඩි ශදන 

ශේගයට අනුද, ශපොලිස් ශකොස්තාපල්දථශයකුශේ මූලික දීමනා 

සහ ඉතුරු දීමනා එක්ක රුපියල් 43,000ක, 45,000ක දැටුපක් 

උපයා ග තාට, රරුශදෝ ශරන්ශනක් එක්ක හතථ ශරශනක් ඉන්න 

පවුලක් නඩ තු කථන්න කිසිශස  ම ඒ මුරල ප්රමාණද  නැහැ. 

තමුන්නාන්ශස ලාම පිළිගන්නදා, ජන හා සායා ශල්න 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ සායා අනුදම හතථ ශරශනක් ඉන්න පවුලක් 

ජීද  කථදන්න අක් තථශම් රුපියල් 50,000ක්ද  ඕනම කියලා.  

එශහම තිශබේදී රුපියල් 38,000ක, 42,000ක, 43,000ක 

දැටුපක් ශම් අයට දීලා අපි ඒ අයශගන් බලාශපොශථො තු ශදනදා 

නම් ජනතාද  එක්ක තෘප්තිම  ශස දයක්, ඒක කදරාද  

ශදන්ශන් නැහැ. එතශකොට තමයි අපට  නිතථ ශරශේශල් අහන්න 

ලැශබන පගා ගැනීම් -අත යටින් ගන්න ඒදා, ජථාද ගැනීම්- සිරක 

දන්ශන්. ශබොශහෝ තැන්දල සමහථ ශපොලීසිශආ මහ දරු පගාද 

කියලා සල්ලි ඉල්ලනදා ශනොශදයි. රරුදාට අවුරුේර මුල 

ඉස්ශකෝශලන් ශරන ශපො  ලැයිස්තුද අථශගන ශරන්න කියලා 

කියන සමහථ ශපොලිස් නිලධාරිනු  ඉන්නදා. ප්රධාන කාථණාද 

බදට ශදලා තිශබන්ශන්, එක් එක්ශකනාශේ දථර ශරස බලනදාට 

දඩා සමස්තයක් ශරස බලන එකයි. ඔය පගාද ග තාය කියන 

පහළ ශපොලිස ් නිලධාරින් කවුරුද  එශහම අථශගන තට්ටු 

ශරශක්, තුශන් ශගදල් හරලා නැහැ;  ඒදා අථශගන, බස් අථශගන 

පාථට රාලා නැහැ; මහා සුශෝපශභෝගි දාහන අථශගන නැහැ. 

කන්න-ශබොන්න, තමන්ශේ රරුදාට උගන්දන්න, අඳින්න-

පලදින්න ශම් මුරල ප්රමාණද  ශනොදන ශකොට තමයි, ඒ දාශේ 

ශේකට ශයොමු ශදලා තිශබන්ශන්. ඔවුන්ට සියයට 40ක දීමනාද 

දැඩි කළ , තද  ප්රමාණද  දැටුප් දැඩිවීමක් ශරන්න ඕනම 

කියලා අපි වි ්දාස කථනදා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තු පරිශ්රශආ දැඩ කථන අශප් ශපොලිස් නිලධාරි 

මහ දරු ඉන්නදා. ඔවුන්ට 1992 ගරු එම්.එච්. ශමොශහොමඩ් 

මැතිතුමා කථානායක ර ථශආ ඉන්න කාලශආදී රුපියල් 500ක 

දීමනාදක් ලබා දීලා තිශබනදා. හැබැයි,  1992 ඉඳලා රැනට 

අවුරුරක 25ක් ගත ශදලා. එශහ  ඒ දීමනාද රුපියල් 500ම තමයි. 

ඒක සත පහක්ද  දැඩි ශදලා නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 

ශගොල්ලන්ට රුපියල් 500 ශරන්ශන් අශප් පාර්ලිශම්න්තුද රැස ්

ශදන රදස්දලට. එතශකොට රදසකට රුපියල් 62.50යි ශරන්ශන්. 

ඒක නිසා ශම් පිළිබඳද සලකා බලන්න කියලා මම ඉල්ලනදා.  

දැටුප් ප්ර ්නයට අමතථද ඔවුන් මුහුණ ශරන ප්රධාන ප්ර ්නය 

තමයි උසස්වීම් සම්බන්ධ ප්ර ්නය. ශමොකක් ශහෝ ආඩුක්දක් 

ආදාට පස්ශස  යම් උසස්වීම් ප්රමාණයක් ලබාශරන ශකොට, ඒ 

ශපොලිස් ශස දශආ නිලධාරි මහ දරු 200ක්, 300ක් අදසානශආ 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණශආ තමයි නතථ ශදන්ශන්. ඒ කියන්ශන් උසස්වීම් 

ලබා දීම සඳහා නි ්චිත රමශේරයක්, නියමිත කාල සීමාදක් නැති 

නිසා කදථ උසස්වීමක් ලබා රකන්න  අසාධාථණයට ලක් ශදන 

ශබොශහෝ පිරිසක් ඉන්නදා. ඒක නිසා ශම් අයට උසස්වීම් ලබා 

දීශම්දී නියමිත කාලයක් සහ රමශේරයක් හුනන්දා ශරන්න  අපි 

335 336 

[(මදරය) නලින්ර ජයතිස්ස  මහතා] 
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ශයෝජනා කථනදා. ඒ නිසාම ශමොකර ශදලා තිශබන්ශන්? 

උපශපොලිස් පරීක්ෂක තනතුශර් ඉඳලා ශපොලිස් පරීක්ෂක තනතුථ 

රක්දා උසස් ශදන්නට, කිසිරක උසස්වීමක් ශනොලබා දසථ 16ක් ශම් 

තනතුශර් හිටවා ශබොශහෝ නිලධාරින් සායාදක් ඉන්නදා. ඒක 

නිසා ජනතාද එක්ක ශස දය කිරීශම්දී යම් කිසි ආකාථයක 

අතෘප්තියක් ඇති ශදන්න ශම් උසස්වීම්  නිසියාකාථද 

ශනොලැබීම  බලපා තිශබනදා. 

තුන්දැනි කාථණය හැටියට මම සඳහන් කථන්නට කැමැතියි, 

ශම් අයට ලබා ශරන වාහුණද සම්බන්ධද. එය කිසිරක ආකාථයකින් 

ප්රමාණද  නැහැ. ථශට් අපථාධ දැඩි ශදලා තිශබනදා. එම 

අපථාධදල ස්දභාදය ශදනස් ශදලා තිශබනදා. ඒ නිසා ශපොලිස ්

නිලධාරින්ට, අථ baton එක අථශගන පිටිපස්ශසන් එළදා ශගන 

ගිහිල්ලා අල්ලන්න කලින් ලබාරකන් වාහුණුද ප්රමාණද  ශදන්ශන් 

නැහැ. ඊට දඩා යම් ආකාථයක විධිම , තාක්ෂණික වාහුණුදක් ශම් 

අයට ලබා දිය ුතතුයි කියලා අප හිතනදා.  

ඊට අමතථද මා සඳහන් කථන්න කැමැතියි, අශනක් ආථක්ෂක 

අා  සඳහා ලබා ශරන ආහාථ දීමනාද තදම ශපොලිස් නිලධාරින්ට 

ලැබී නැහැ කියන කාථණය. ලබා ශරනදා-ශරනදා කියලා 

කියනදා. නමු  කිසිරක ආකාථයකින් ශම් food ration එක ලැබී 

නැහැ. ඒ පිළිබඳද  අදධානය ශයොමු කථන්න කියලා කියනදා. 

ශමොකර, 80,000ක් පමණ සිටින ශපොලිස් නිලධාරින්ට, 

විශ  ෂශයන්ම පහළ ශශ්ර ණිශආ ශපොලිස් නිලධාරින්ට අපි 

ප්රමාණද  දැටුප් සහ දීමනා ලබා දීලා, ඔවුන්ට නියමිත උසස්වීම් 

ප්රමාණයක් ලබා දීලා, ඔවුන් යාද කාලීන දන වාහුණුදක් ලබා 

රකන්ශනො  තමයි ඔවුන්ට ඔවුන්ශේ ශස දය ගරු දයක් ඇතුද 

කථන්න වාව දන් ශදන්ශන්; ශපෞරුෂයක් සහිතද ථශට් නීතිය හා 

සාමය ආථක්ෂා කථ ගන්න වාව දන්කම ලැශබන්ශන්. ඒ නිසා 

මන්ත්රීදථයාශේ ගරු දය ආථක්ෂා කථ ගන්නට, ඔහුශේ ි මිකාද 

ඉහළ නාදන්නට සාකච්ඡා කථන අතථතුශර්දීම, ථශට් නීතිය හා 

සාමය ආථක්ෂා කථන ශම් අය ශදනුශදනු  දැඩි අදධානයක් 

ශයොමු කථන්න ඕනමය කියලා අප ඉල්ලනදා.  

අශනක් පැ ශතන් ශම් අයට ශමොනදා රකන්න , දැටුප් 

ශනොලැබුණ , සාමානයශයන් ජනතා උේශඝෝෂණදලට පහථ 

දීශම්දී -සමහථ අය- ඉතාම අමානුෂික අන්රමින් කටුතතු කථන බද 

අපි රන්නදා. ඒ නිසා සමහථ සිරකවීම් ශශ්ර ෂ්නාධිකථණය රක්දා 

ගිහිල්ලා තිශබනදා. එදැනි පහථ දීමක් සම්බන්ධද 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණශආදී විභාගයට ග ශතො , ඒ අයශේ ශස දය 

අ හිටුදා එම පරීක්ෂණය සිරක කථන එක සුරකසුයි කියලා මා 

හිතනදා. එශහම නැ නම් අනිදාර්යශයන්ම බලපමම් එනදා. 

ශපොලිස් ූලක්ශේදී ගහලා මැශථන ඒදා, උේශඝෝෂණදලට පහථ 

ශරන ඒදා ශශ්ර ෂ්නාධිකථණය රක්දා ගියාම, ශශ්ර ෂ්නාධිකථණය 

විසින් "එය තදරකථට  විභාග කළ ුතතුයි" කියලා යම් ශේලාදක 

තීන්රකදක් ගන්නදා නම්, ඒ අයශේ ශස දය තාදකාලිකද අ හිටුදා 

පරීක්ෂණ සිරක කථන එක ශහොඳයි කියලා මම හිතනදා.  

ශම් දිනදල අශප් දිස්්රික්කදල ප්ර ්නයක් මතු වී තිශබනදා. 

ආඩුක්ද හිතනදා, අය දැශයන් ශයෝජනා කළ පරිදි බියර් මිල අක් 

කථලා කසිප්වා භාවිතාද අක් කථන්න වාව දන් කියලා. නමු  ගරු 

සභාපතිතුමනි, ශපොලීසිය රැන් කව තථ දිස්්රික්කශආ නම් කසිප්වා 

අල්ලන්ශන් නැහැ. ඒ බලය අශහෝසි කථලා තිශබන්ශන්. හැබැයි, 

කසිප්වා දැහි දැහැලා තිශබන්ශන්. ශහෝ ගාලා කසිප්වා ජාදාථම 

පැතිශථනදා. මට ආථාචි විධියට යම් කිසි ආකාථයක අධිකථණ 

නිශයෝගයක් නිසාලු ශමශහම ශපොලීසියට එම බලය අහිමි කශළ . 

අශප් දිස්්රික්කශආ නම් ශම්ශකන් කාටද  සුගතියක් ශදලා නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, කසිප්වා අල්ලන එක ශපොලීසිශයන් නතථ කථලා 

තිශබනදා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් පියදථක් ගනීවි කියලා මා 

හිතනදා.  

ශම් කාථණය සම්බන්ධශයන් ශපොලීසිය විශ  ෂ අදධානයක් 

ශයොමු කළ ුතතුයි කියලා මා හිතනදා.  අපි පාර්ලිශම්න්තුශේදී  

සාකච්ඡා කථනදා, පාර්ලිශම්න්තුශේ කාන්තා නිශයෝජනය දැඩි 

කිරීම ගැන, කාන්තාද ප්රජාතන්ත්රදාදී ප්රදාහශආ ඉස්සථහට 

අථශගන ඒම ගැන. හැබැයි, මමත ඉතිහාසය ග ශතො  කාන්තාදට 

එශථහිද සිරකදන අපථාධ සායාද නම් එන්න-එන්නම ඉහළ ගිහින් 

තිශබන බද ශපනී යනදා. 2008දී 4,767ක් වුණු අපථාධ ප්රමාණය, 

2014 ශදන ශකොට 8,681 රක්දා ශරගුණයකින් දර්ධනය ශදලා 

තිශබනදා. 2015දී 8,404ක අපථාධ ප්රමාණයක් සිරක ශදලා 

තිශබනදා. ශම් කාන්තා අපථාධ දයාප්ත ශදන ආකාථය 

බැලුශදො  එශහම, කාන්තාදට සිරක ශදන බල අපථාධ දැඩිවාථම 

තිශබන්ශන් ථ නවාථශආ. කාන්තාදන්ට සිරක ශදන සුව  අපථාධ හා 

බල අපථාධ , ඒ දාශේම ළමුන්ට සිරක ශදන අපථාධ  දිහා 

බැලුදාම ශම්දා දැඩිවාථම සිේධ ශදන දිස්්රික්ක ශලස 

අනුථාධවාථය, අම්පාථ, ථ නවාථය හා මහනුදථ දාශේ දිස්්රික්ක 

හුනනා ශගන තිශබනදා. අනුථාධවාථශආ එශහම අපථාධ දැ ඩි 

ශදන්ශන් ඇයි, කියලා නම් මම රන්ශන් නැහැ. අශප් කාන්තා හා 

ළමා කටුතතු ඇමතිතුමිය ඉන්ශන්  ඒ පැ ශ . කාන්තා 

මන්ත්රීදරු නිශයෝජනය ශදන පැතිදල  එම අපථාධ දැඩි ශදලා 

තිශබනදා. ශකොශහොම වුණ  ශම් සම්බන්ධශයන් දැඩිවාථ 

අදධානයක් ශයොමු කථන්න ඕනමය කියලා මා හිතනදා.  

ශම් කාථණාදලට අමතථද රැන් මම ගරු ඇමතිතුමාශේ 

අදධානය තද  කරුණකට ශයොමු කථන්න කැමැතියි. ශම් 

ආඩුක්ද බලයට ප වීශම්දී, ජනතාද ශම් ආඩුක්දට ඡන්රය දීමට 

-විශ  ෂශයන් ජනාධිපතිදථණශආදී මමත්රීපාල සිරිශස න 

මහ මයාට ඡන්රය ශරන්නට හා ඊට පසුද මහින්ර ථාජපක්ෂ 

සන්ධානය පථාජය කථන්නට- බලපාන ලර ප්රධාන කාථණය තමයි 

දාචා, පතෂණ දැළැක්වීම හා දාචනිකයන්ට හා පතෂිතයන්ට රඬුදම් 

පැමිණවීම. ඒ සම්බන්ධශයන් ථශට් තිශබන මතය පිළිබඳද 

ආඩුක්දට අදශබෝධයක් ඇති කියලා අපි හිතනදා. එම ක්රියාදලිය 

මන්රගාමී වීම පිළිබඳද බථපතළ විශේචනයක් තිශබනදා. ඒ 

දාශේම අශනක් පැ ශතන් රැන් ශහොරුන්ට අදස්ථාදක් ලැබී 

තිශබනදා, බැුනම්කථ මගඩිය එශහම නැ නම් මධයම අධිශේගී 

මාර්ගශආ සිරක වුණු දාචා පාවිච්චි කථලා, තමන්ශේ ශහොථකම් යට 

යදා ගන්නට.  

රැන් නිකම් ශහොරු ශනොශදයි දාශේ, සුේරදන්තශයෝ දාශේ, 

ශබෝධි ස  දශයෝ දාශේ ශපනී සිටින්නට ඒ අයට අදස්ථාදක් 

ලැබිලා තිශබනදා, ශම් ආඩුක්ද කථන ශහොථකම් නිසා. ඒ නිසා 

අපි ඉල්ලනදා, ශම් ආඩුක්ශදන් කථන ශහොථකම් පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ කථන අතශර් අනික් පැ ශතන් පසු ගිය කාලශආදී ථශට් 

ආන්ශරෝලනයකට තුක් දීවා ශහොථකම් පිළිබඳද කථන පරීක්ෂණ 

ශේගද  කථන්න කියලා. විශ  ෂශයන් "Helping Hambantota" 

ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනම.  සුනාමි විපත නිසා අශප් ථටට හම්බ 

ශදච්ච මුරල්, සුනාමිශයන් අදතැන් ශදච්ච ජනතාද 

නඟාසිටුදන්න හම්බ ශදච්ච රුපියල් ලක්ෂ 830ක පමණ මුරලක් 

ස්ටමන්ඩඩ් චාර්ටඩ් බැාකුශේ "Helping Hambantota" ගිණුශම් 

තිබුණා. ඒ මුරල්දලට ශමොකර වුශඩු කියා ශසොයන එක ආඩුක්ශේ 

දගකීමක්. ඒ පරීක්ෂණ යට ගිශආ නිකම් ශනොශදයි. ඒ ශදලාශේ 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ තයා ශප සමක් 

ඉදිරිප  කළා, ඔහු අ  අඩාගුදට ගන්න යනදා; ඒ නිසා ඔහුශේ 

මූලික අයිතිදාසිකම් කඩ ශදනදා කියලා. ඒ ශදලාශේ හිටවා 

අගවිනිසුරු සථ  එන්. සිල්දා තීන්රකදක් රකන්නා, - SCFR 

387/2005 අාක රථන නක් තීන්රකද. මහින්ර ථාජපක්ෂට එශථහිද 

ශපොලිස්පති චන්ද්රා ප්රනාන්රක- ඔහු අ  අඩාගුදට ගන්න එපා කියලා. 

ඒ විතථක් ශනොශදයි, ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැදැ වූ CID  එශක් 

ශපොලිස් පරීක්ෂකට අගවිනිසුරු සථ  එන්. සිල්දා නිශයෝග 

කථනදා, තමන්ශේ ශපෞේගලික මුරලින් රුපියල් ලක්ෂයක් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ශගදන්න කියලා. ඊට අවුරුරක නදයකට පස්ශස  සථ  එන්. සිල්දා 

පළමුශදනි දතාදට නාථාශහ න්පිට market  එශක්දී හම්බ වුණාම 

ශකශනකුට කිේදා, "මම ඒ තීන්රකද දීවා එක ගැන ජාතිශයන් සමාද 

ගන්නදා" කියලා. එතැනින් නතථ ශදන්ශන් නැතුද ඔහු ප්රසිේධිශආ 

කිේදා, "හිථශගට යදන්න ඕනම ශකශනක් ථජශගරථට යදන්න මම 

උරේ කළා; ඒ නිසා මම ජාතිශයන් සමාද ගන්නදා" කියලා. ඒ 

තීන්රකද දීවා අග්රවිනි ්චයකාථදථයා  එශහම කියනදා නම්, මම 

හිතනදා ශම් පිළිබඳද පරීක්ෂණ නැදත දතාදක් ඉදිරියට අථශගන 

කථන්න ඕනම කියලා. ශම් නැති නාස්ති කථලා තිශබන්ශන් අශප් 

ථශට් විපතට ප  ශදච්ච ජනතාද ශදනුශදන් ලැබිච්ච මුරල්. ගරු 

රයාසිරි ජයශස කථ මන්ත්රීතුමා  ශම් ගැන සඳහන් කළා.  

ශම් ශමොනදා තිබුණ  2006-2015 කාලශආ අශප් ථශට් සිේධ 

ශදච්ච මාධය මර්රනය යට ගහන්න ශරන්න බැහැ. ඒ දසථ නදය 

තුළ ඝාතනය ශදච්ච, අතුරුරහන් ශදච්ච, පහථදීම්දලට ලක්ශදච්ච, 

අ  අඩාගුදට ප ශදච්ච මාධයශේදීන් ගණන පිළිබඳද මම අහවා 

ප්ර ්නයකට සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

උ තථ රකන්නා. ඝාතනය ශදච්ච මාධයශේදීන් සායාද 13යි. 

2006දී  හ  ශරශනක්, 2007දී  තුන් ශරශනක්, 2008දී ශරන්ශනක්, 

සහ 2009 දී එක් ශකශනක් ද ශයන් මාධයශේදීන් රහතුන් 

ශරශනක් ඝාතනය ශදලා තිශබනදා, ලසන්ත විරමතුාග 

මහ තයා  එක්ක. ප්රගී  එක්නැළිශගොඩ අතුරුරහන් කළා. 

පහථදීම්දලට ලක්ශදච්ච මාධයශේදීන් සායාද 87යි. විසි ශරශනක් 

අ  අඩාගුදට ග තා.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි, 2009 ජනදාරි 06 සහ 2010 මාර්තු 20 

"සිථස" ආයතනයට පහථ රකන්නා. 2010 මැයි මාසශආ 05ශදනි රා 

"ශඩ්ලි මිථර්" වාද  ප  සමාගමට ප්රහාථයක් එල්ල කළා. 

2010.07.30 "සියත" මාධය ආයතනයට ගැහුදා. 2011.01.02 

"ලාකා ඊ නිවුස්" ආයතනයට ගැහුදා. ශම් ආදී ද ශයන් මාධය 

ආයතන පහකට ප්රහාථ එල්ල කථලා තිශබනදා. ශම් මාධය 

ආයතනදලට ශදච්ච පහථදීම් ශමොන ශේ ශප්ර මී ජාතිදාදී 

සව ශදන්ද  යට කථන්න ශරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ 

සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණ ඉක්මන් කථන්නට ඕනම. සමහථ ඒදා 

නීතිපතිදථයාට ශයොමු කථලා තිශබනදා. හැබැයි, ප්රමාරයි.  තද  

ශකශනකුට මාධයදලට අත තියන්න ශනොහැකි ශදන්න, මාධය 

මර්රනය කථන්න හිතනශකොටම ඒ සම්බන්ධශයන් බයක් ඇති 

ශදන්න නම් ශම් සම්බන්ධශයන් දහාම පරීක්ෂණ පද දා රඬුදම් 

කථන්නට ඕනමකම තිශබනදා.  

අනික් පැ ශතන් මහ  ආන්ශරෝලනයකට තුක් රකන් තාජුඩීන් 

ඝාතනය තිශබනදා. ඒ පිළිබඳද පරීක්ෂණ ඉක්මන් කළ ුතතුයි. 

අපට ශපශනන්ශන් ථශට් යම් ශේ පාලන කැළඹීමක් එනශකොට 

තාජුඩීන්ශේ ශේහය උඩට එනදා; නැදත යට යනදා. එශහම තමයි 

ශදන්ශන්. ඇයි ආඩුක්දට ශම් පිළිබඳද ශහොයා ගන්න බැරි? ශම් 

සම්බන්ධශයන් හිටවා නිශයෝජය ශපොලිස්පති අනුථ ශස නානයක 

මැතිතුමා බන්ධනාගාථගත ශදලා හිටිශආ මිනීමැරුම් ශචෝරනාදට 

ශනොශදයි. එතුමා බන්ධනාගාථගත ශදලා හිටිශආ සාක්ෂි දසන් 

කිරීශම් ශචෝරනාදටයි. එතශකොට සාක්ෂි දසන් කිරීමට ඔහුද 

ගන්න වාව දන් නම්, ශමහි චූදිතයන් අ  අඩාගුදට ගැනීම, ඔවුන් 

නීතිය හමුදට පැමිණවීම ඉක්මන් කථන්න බැරි ඇයි? ආඩුක්දට 

ශහොයා ගන්න බැරි ඇයි, ඒ ඝාතනය සිේධ ශදන්න පැය 

කිහිපයකට කලින් තාගල්ශල් ඉඳලා ශකොළඹ එනතුරු ශම්ජර් 

තිස්ස  එක්ක එක දිගට පැය ශරකක් විතථ රකථකථනශයන් කථා 

කශළ  කවුර කියලා? ඇයි ශසොයා ගන්න බැරි? ඕදා ශහොයා ගන්න 

බැරි ශේදල් ශනොශදයි. ඒදා ශහළිරථේ වුණු ශේදල්. විධායක 

ජනාධිපති ර ථශආ කටුතතු කථේදී ජනාධිපතිදථයාට මුක්තියක් 

තිබුණාට, ඒ මුක්තිය ථාජපක්ෂ මුක්තියක් ශදන්ශන් නැහැ. ඒක 

ථාජපක්ෂ මුක්තියක් ශනොශදයි. ඒ නිසා ශම් ශපන්නුම් කථමින් 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ර? ථාජපක්ෂ පවුලට සම්බන්ධ ශේදල්දලට 

පරීක්ෂණ පැදැ වීශම්දී යම් කිසි ආකාථයක ප්රමාර වීමක් 

තිශබනදා. ප්රමාරයක් තිශබනදා.  

"සිරිලිය සවිය" සාවිධානය හා සම්බන්ධ ප්ර ්නයට ශමොකර 

ශදන්ශන් කියලා කවුරුද  රන්ශන් නැහැ. "සිරිලිය සවිය" 

සාවිධානය හා සම්බන්ධ ප්ර ්නයට කටඋ තථ ගන්න FCID එකට 

එන්න කිේදාම, එන්ශන් නැහැ. ඒදා ශකොශහොමර ශදන්ශන්? ශඩ්සි 

ආච්චි - ඒ දයසක උන්රම තද ශකොච්චථ කාලයක් ජීද  ශදයිර 

රන්ශන්  නැහැ. ශම් පරීක්ෂණ ඉක්මන් කශළ  නැ නම් දැඩක් 

ශදන්ශන් නැහැ.- ඒ ග ත ඉඩම් ටික ග ශ  ශකොශහොමර කියන 

එක ශසොයන පරීක්ෂණය තදම අදසන් කථ ගන්න බැරි ශදලා 

තිශබනදා. මැණික් මල්ශල් කථාද අපට පිළිගන්න සිරක ශදලා 

තිශබනදා; ථටට පිළිගන්න සිරක ශදලා තිශබනදා. "මැණික් 

මල්ලක් රකන්නා. ඒක විකුණලා ඉඩම් ටික ග තා. මම දයස නිසා 

ඒ ඉඩම් තියා ගන්න බැරුද මශේ මුණුවාථා වුණු ශයෝෂිත 

ථාජපක්ෂට ලියලා රකන්නා" කියන කථාද අපට පිළිගන්න කියලාර 

කියන්ශන්? ශම් පරීක්ෂණම ප්රමාර ශදන්ශන් ඇයි?  

බ තථමුල්ශල්, ශඩන්සිල් ශකොේබමකක්ද මාදශ  ථාජපක්ෂ 

පරනමට -ඒ සමාජ ශස දා සාවිධානයට- බරක දීවා ඉඩම ඇතුශළ  

රූපදාහිනි නාළිකාදක්, දයාපාථයක් හැටියට පද දා ශගන ගියා. 

ඒකට රූපදාහිනි සාස්ථාදට ලැබුණු උපකථණ පාවිච්චි කළා. ඒ 

නාළිකාශේ අයිතිය අදසන් කළාට හරියන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන 

පරීක්ෂණයක් පද දන්න ඕනම. පාර්ලිශම්න්තු පනතකින් සම්මත 

කථලා තමයි ථාජපක්ෂ පරනමට ඒ ඉඩම රකන්ශන්. ඒශක් සභාපති  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නදා; අධයක්ෂ මඩුඩලය  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නදා. පරීක්ෂණ කථන්න වාව දන් ශන්. ඒදා 

ප්රමාරයි ශන්.  

මම මීට අවුරුරක ශරකකට කලින් අය දැය විදාරශආදී  කිේදා, 

ශයෝෂිත ථාජපක්ෂ නාවික හමුරාදට බැුනණු විධිය, ඔහුට උසස්වීම් 

ලැබුණු විධිය, ඔහු එාගලන්තශආ ඩාර්ට්ම  සථසවිශආ ශිෂය දය 

ග ත විධිය, ඔහු ුතක්ශර්නශආ ඉශගන ග ත විධිය. ශම් පිළිබඳ 

නාවික හමුරාශේ පරීක්ෂණයක් සිේධ වුණා. නමු , සාමානය 

ශසබශලක්, සාමානය නිලධාරිශයක් ශම් විධියට දැඩ කළා නම්, 

ඔහුට ලබා ශරන රඬුදමර ශයෝෂිත ථාජපක්ෂ සම්බන්ධශයන් 

ආථක්ෂක අමාතයාා ය, ශ්රී ලාකා නාවික හමුරාද අනුගමනය 

කථලා තිශබන්ශන්? නැහැ ශන්. ඔහු නාවික හමුරාශේ ශස දය 

කථන කාලශආ  ශබොශහෝ ශේලාදට හිටිශආ අථලියගහ මන්දිථශආ 

ශගරථ. රැන් ශස දය අදසන් වුණ , කිසිම ප්ර ්නයක් නැතිද, කිසිම 

ශගවීමක් නැතිද ඉන්නදා. අක් තථශම් ඔහුට ලබා දීවා ශිෂය ද සහ 

වාහුණුද සම්බන්ධශයන් අය කිරීමක්ද  කථ ගන්න ආඩුක්දට 

ප්රතිපාරනයක් නැේර? ඒදා ශමොකු  ශදන්ශන් නැහැ ශන්. ශථෝහිත 

ථාජපක්ෂ යදවා ශථොකට් එක ගැන පරීක්ෂණ පැදැ වුශේ නැහැ 

ශන්.  

උරයාග වීථතුාග බථපතළ මිේ යානා ගනු ශරනුද 

සම්බන්ධශයන්, රුසියානු තානාපති කාර්යාලශආ දැඩ කථවා 

ශස දකශයකුශේ මථණය සම්බන්ධශයන්,   ශබරකම්දාදි 

කැථලිකරුදන්ට අවි ආුතධ විකිණීම සම්බන්ධශයන් ශචෝරනා 

එල්ල ශදලා තිබියදී, ශලෝකය වාථා සාචාථය කථන්නට ඔහුට 

වාව දන්කම ලැබිලා තිශබනදා ශන්. ඒ ථාජය තාන්්රික ගමන් 

බලපත්රය, සාමානය ගමන් බලපත්රයක් බදට ප  කථ ග ශ  ශම් 

යහපාලන ආඩුක්ද කාලශආයි. ඒකට අදසථ රකන්ශන් විශේ  

කටුතතු අමාතයාා යයි, අභයන්තථ කටුතතු අමාතයාා යයි. 

ඔහු ශේ ශනෝනා ශකොළඹට ඇවි  තමයි ඒක අථශගන ගිශආ. ඒ 

passport එක පාවිච්චි කථලා ඔහු හැම තැනම යනදා ශන්. 
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තමුන්නාන්ශස ලාශේ පැ ශ  ඉඳන්, ශම් පැ තට ගිය අරුන්දික 

ප්රනාන්රක මන්ත්රීතුමා කිේදා ශන්, ඔහුට ජපානශආදී උරයාග 

වීථතුාගද හමුවුණා කියලා. ශකෝ, ශම් පරීක්ෂණ? ඇයි අ  

අඩාගුදට ගන්න බැරි? බැසිල් ථාජපක්ෂශේ ගනු ශරනු ගැන හරි, 

ශගෝනාභය ථාජපක්ෂශේ මිේ යානා ප්රහාථ ගැන හරි සිේධ ශදන 

ශේදල් ඔශහ  ඇදි ඇදි යනදා. ඒකයි තිශබන ප්ර ්නය. ථාජපක්ෂට 

අධිකථණශආ, නීතිශආ මුක්තියක් නැහැ.   

2014 දසශර් ශරසැම්බර් මස 01දැනි දින සිට ශරසැම්බර් මස 

24දැනි දින රක්දා ගාමිණි ශසනථ ශේ කාර්යාලශආ -ජනාධිපති 

ශල්කම් කාර්යාලශආ- පරිපාලන නිලධාරිශයක් හැටියට දැඩ 

කථමින් හිටවා අශේසිාහ කියන ශකනා මාරු කථවා ශචක් ප  

ප්රමාණය පිළිබඳ විස්තථ මා සතුද තිශබනදා. ලාකා බැාකුශේ, 

සම්ප  බැාකුශේ, හැටන් නැෂනල් බැාකුශේ, ශකොමර්ෂල් 

බැාකුශේ රුපියල් මිලියන 218ක් දටිනා ශචක් ප  18ක් ඔහු  මාරු 

කථලා තිශබනදා. ශම් ශබොශහෝ ශචක් ප  ලබා දී තිශබන්ශන් 

පාථදල් හරන ශකොන්ත්රා  සමාගම් විසින්. ඒ කාලශආ මහා මාර්ග 

අමාතයදථයා  මහින්ර ථාජපක්ෂ මහ මයා. ගාමිණි ශසනථ  

හිටිශආ ඔහුශේ ශල්කම් කාර්යාලශආ. ජනාධිපති කාර්ය මඩුඩල 

ප්රධානී ද ශයන් තමයි ඔහු කටුතතු කශළ . ඔහු යටශ  ශස දය 

කථවා අශේසිාහ තමයි සති තුනක් ඇතුළතදී රුපියල් මිලියන 

218ක  ශචක් ප  මාරු කථන්ශන්. ඒ ගැන දාර්තා ශදලා 

තිශබනදා. ශකෝ පරීක්ෂණ? 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා තද  ශකොච්චථ ශදලාදක් 

ගන්නදාර? 

 

ගු (මවදය) නලින්ද ජයක ෙනෙ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා තද ස්දල්ප ශේලාදකින් කතාද අදසන් 

කථන්නම්.  

රැන් ශදලා තිශබන්ශන් ශම්කයි. බැුනම්කථ ගනුශරනුදයි, 

ආඩුක්ද රැන් කථන දාචා ටිකයි ශපන්දා තමන්ශේ ශහොථකම් ටික 

යට යදා ගන්න වාව දන්කම ශහොරුන්ට රැන් ලැබී තිශබනදා. ඒකට 

ඉඩ දී තිශබන්ශන් කවුර? ශහොථකම් කථන එක දැරැදියි දාශේම, 

ශහොරු ආථක්ෂා කථන එක  දැරැදියි; ශහොරු ථකින එක  දැරැදියි. 

එයින් සිේධ දන්ශන් අශප් ථශට් නීතිය පිළිබඳද ජනතාද තුළ 

තිශබන වි ්දාසය බිඳ දැශටන එකයි. ඒ නිසා සාගල ථ නායක 

අමාතයතුමනි, රැන් අපට ඕනම කථන්ශන් ශකශහල් කැනක් කපවා, 

හථකකු ශහොථකම් කථවා, එශහම නැ නම් ශගරථකට පැනලා 

බක්දක් ශහොථකම් කථවා ශකනකු අල්ලන විධිශආ වාහුණුදක් 

තිශබන ශපොලීසියක් ශනොශදයි. ඒ ජාතිශආ ශහොරු ශනොශදයි රැන් 

ඉන්ශන්. රැන් ඉන්න ශහොරු, එක්ශකෝ සාටකය රාශගන ශහොථකම් 

කථනදා. එශහම නැ නම් ටයි ශකෝට් රාශගන ශහොථකම් කථනදා. 

ඒදා ගැන ශසොයන්න නම් විශ  ෂඥ රැනුමක් ඕනම. අශප් ශපොලීසිය 

ඒ තථමට යාද කාලීන ශදන්න ඕනම. "ප්රභාකථන් නිසා තමයි 

අශප් හමුරාද දිුතණු වුශඩු" කියලා අර උශේ සථ  ශෆොන්ශස කා 

අමාතයතුමා කියනදා මා අහශගන සිටියා. එහි යම් සතයතාදක් 

තිශබනදා. ප්රභාකථන්ශේ ුතර  ක්තිය දර්ධනය දන ශකොට, 

ඔහුශේ තාක්ෂණය දර්ධනය දන ශකොට ඊට සමගාමිද තමයි අශප් 

හමුරාද  ක්තිම  දන්න පටන් ග ශ ; අශප් හමුරාද වාහුණුදක් 

ලබා ගන්න පටන් ග ශ . ුතරමය අතින් ග ශතො , එය ඉතා 

පැහැදිලි තර්කයක්. ඒ නිසා රැන් අපට වුදමනා කථන්ශන්, 

පිටුපසින් එළදා ගිහින් පික්ශපොකැට්කාථයකු අල්ලන ශපොලීසියක් 

ශනොශදයි. මහ බැාකුශේ කාමථය ඇතුශළ  ඩීල් එක රැමූ, මහා 

දයාපෘතිදලින් ගසා කාවා පන්නශආ ශහොථකම් අල්ලන ශපොලීසියක් 

තමයි රැන් අපට වුදමනා කථන්ශන්.  

ඇ තටම ග ශතො , අශප් නිලධාරින්ට ඒ රක්ෂතාද 

තිශබනදා. තමුන්නාන්ශස ලා ශේ පාලන වුදමනා ශදනුශදන් 

ශේ පාලන ඇඟිලි ගැසීම් ශනොකථනදා නම්,  අක් තථමින් 

තමන්ශේ හැකියාශදන් ශහෝ කටුතතු කථශගන යන්න 

වාව දන්කමක් ශපොලීසියට තිශබනදා, ඒ වාහුණුද නැත . හැබැයි 

අපි රන්නදා, ශබොශහෝ පරීක්ෂණදලට ශමදන් ඉථණමක් අ  වී 

තිශබන්ශන් ශේ පාලන ඇඟිලි ගැසීම් නිසාය කියලා. සාගල 

ථ නායක අමාතයතුමනි, තදම ශම් ථට බලාශපොශථො තුශදන් 

ඉන්නදා ශන්, අථ ''නිලශම්ශේ'' සිේධිශආදී ශකෝල්  එක රකන්ශන් 

කවුර කියලා රැනගන්න. අපි ඔබතුමාට කිේදා, "ඔබතුමාට නිදැරැදි 

දන්න, ඒ කවුර කියලා කියන්න" කියලා. ඒ ගැන කියන්න ඕනම. 

එශහම නැ නම්, එය ඉස්සථහට ශහළිරථේ ශේවිර කියන්න අපි 

රන්ශන් නැහැ. ශම් යන විධියට එය ශහළිරථේ දන්න  වාව දන්. 

ශම් ශේ පාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැදැ වුශදො , ඒ පරීක්ෂණ ටිකක් 

ශහෝ ඉදිරියට කථශගන යාවි. ඒ නිසා මා ඉල්ලන්ශන් අක් තථමින් 

ශහොරුන්ට ගැළශපන තාලයට, ශහොථකම්දල පරිමාණයට 

ගැළශපන තථමට අශප් ශපොලීසිය  ක්තිම  කථලා, කාර්යක්ෂම 

කථලා, ඒ ශදනුශදන් දැඩි ප්රතිපාරන ශදන් කථලා ථශට් 

ජනතාදශේ බලාශපොශථො තුද ඉටු කථන්න කියලායි. බලශආ 

ඉන්ශන් කුමන පක්ෂය වුණ  ථශට් ජනතාද අදසානශආදී 

බලාශපොශථො තු දන්ශන්, තමන්ශේ බරක මුරල්දල ආථක්ෂාදයි; 

ශහොථකම් ශනොකථන පාලනයක්; පතෂිතයන්ශගන් ශතොථ වූ 

පාලනයක්; පතෂිතයන්ශගන් ශතොථ වූ පාර්ලිශම්න්තුදක්. ඒ නිසා ඒ 

ශදනුශදන් දැඩි මැදිහ  වීමක් කථන්න කියා ඉල්ලමින් මශේ 

කථාද අදසන් කථනදා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ගරු ශසආයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ශපථ කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීදථශයක් මූලාසනය සඳහා 

ගරු ශේ.සී. අලදතුදල මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කථන්න.  

 
ගු නහක් ර් අ්'පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සභාපතිතුමනි, "ගරු ශේ.සී. අලදතුදල මන්ත්රීතුමා රැන් 

මූලාසනය ගත ුතතුය"යි මා ශයෝජනා කථනදා.   

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිනයෝජය කථානායකුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු නේ.සී. අලවුරවල මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. J.C. ALAWATHUWALA took the Chair. 

  
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Ali Zahir Moulana. You have 15 minutes. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

[2.46p.m.] 

 

ගු නෙ යිඩ් අලී ොහීර් මම්ලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Sir, Article 20, subsection 2 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, which Sri Lanka 
has ratified reads: “Any advocacy of national, racial or 
religious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence shall be prohibited by 
law.”   

Sir, as this House discuss the budgetary allocations 
relevant to the Ministry of Law and Order and Southern 
Development, I  would like  to bring to the attention of 
this House of the recent skirmishes which have occurred 
in the jurisdictions of Gintota, Kurunduwatta, Maha 
Hapugala, Ukwatta and other areas in the Galle District 
over the last few days.  

What began as a minor, domestic dispute between two 
parties on the 13th of November, has escalated to an 
extremely tense situation which reached its climax last 
evening where unruly mobs attacked and set ablaze 
mosques, houses, businesses, property and caused bodily 
harm to several individuals. Due to the mobilization of 
law enforcement and the fact that the majority of those 
domiciled in the area exercised calm and restraint, the 
latest reports from the area, including that from the Hon. 
Rauff Hakeem, who rushed to the area and is presently 
monitoring the situation from the field,  state that the 
situation is under control.  

Sir, what is important to note here is not just the total 
disregard of the law, but the propagation and channelling 
of intolerable communal fanaticism through which the 
perpetrators used to justify their detestable and unlawful 
acts to escalate what was a minor issue to  an exponential 
proportions that could have become a large-scale 
communal riot.  

Sir, while we, as a nation, are seeking for the 
attainment of transitional justice after a three-decade long 
civil war, in which all communities domiciled in Sri 
Lanka, the Sinhalese, the Tamils and the Muslims, have 
all paid a heavy price, it is saddening to note that religious 
acrimony, hate speech and extremism is still prevalent in 
our country.  While the majority of our citizens are a 
peace-loving people, living harmoniously side by side as 
fellow Sri Lankans, exhibiting mutual respect for 
ethnicity, faith, culture and beliefs, there are still remnant 
extremist groups who take pleasure in spreading racial 
and religious prejudice and are on the look out for minor 
intercommunity disputes to incite hate and violence. 

Therefore, it is the absolute duty of our National 
Government formulated on the basis of Good 
Governance, social inclusion and coexistence,  that we rid 
our country of this hateful diatribe which is spawning a 
daunting precedent for the generations to follow. 

Sir, in our Penal Code, one would find many 
indictable instances relevant to hate speech and hate 
crime, prohibiting and making it convictable the act of 
insulting or creating disturbance to any person and or 
assembly on religious grounds.   

Sir, we already have adequate laws to protect our 
citizens from such crimes, but I urge His Excellency the 
President, the Hon. Prime Minister and the Hon. Minister 
of Law and Order to take a more proactive role to enforce 
these laws to ensure that such unspeakable acts are 
nipped in the bud before they escalate. With the advent of 
social media, the diffusion of such derogatory ideals are 
far more rampant than they have even been, but through 
the development of technology it also makes easier for 
law enforcement officials to work proactively to identify 
the perpetrators and  bring them to justice before any 
harm  can be committed.   

சட்டத்மதயும் ஒழுங்மகயும் பொதுகொக்க கவண்டிய 

தபொறுப்பு எைது அரசொங்கத்தினதும் சட்ட ஒழுங்மகப் கபைிப் 

பொதுகொக்கின்ற தபொலிஸொொினதும் ைற்றும் சட்டத்மதப் 

பொதுகொக்கின்ற அமனத்துத் தரப்பினருமடயதும் கடமை 

யொகும். எைது நொட்டின் நலன்ைீது அக்கமறதகொண்ட சிவில் 

சமூகங்கள் - நொட்டிகல சொந்தி சைொதொனத்மத விரும்புகின்ற 

அமனத்துப் பிரமஜகளினதும் கொிசமனயும் தபொறுப்பும் 

எதிர்பொர்ப்பும் இதுகவயொகும். 

இப்கபொததல்லொம் எதிர்பொரொத சூழ்நிமலகளில் இடம்தபறு 

கின்ற வீதி விபத்துக்கள் கூட விபொீதைொன முமறயில் 

விகொரப்படுத்தப்பட்டு, விஸ்வரூபம் எடுத்து, வன்முமறகளொக 

தவடிக்கின்ற ஒரு பொிதொபகரைொன சூழ்நிமல கொைப்படுவது 

துரதிருஷ்டவசைொனது. இவ்வொறு கொலி ைொவட்டத்திலுள்ள 

ஜின்கதொட்மடப் பகுதியில் அண்மையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு 

சம்பவத்மத இங்கு முன்மவக்கின்கறன்.  

இந்த நிகழ்வு, விதொனதகொட பிரகதசத்தில் மகக்குழந்மத 

யுடன் வீதியில் நடந்து தசன்ற ஒரு முஸ்லிம் தபண்தைொரு 

வமர கைொட்டொர் மசக்கிளில் பயைித்த ஒருவர் கைொதியதன் 

கொரைைொக ஏற்பட்ட விபத்தொகும். தற்தசயலொக ஏற்பட்ட அந்த 

விபத்தில் பொதிக்கப்பட்ட ஜின்கதொட்மடமயச் சொர்ந்த 

தபண்ைைி மவத்தியசொமலயில் அனுைதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றொர். இந்த விபத்து இடம்தபற்றகவமளயில் 

எந்தவித அசம்பொவிதமும் இடம்தபறகவயில்மல. ஆனொல், 

கநற்று முன்தினம் - 14ஆந் திகதி - ைொமலகவமளயில்  சில 

முஸ்லிம் இமளஞர்கள் வழமைகபொல் அண்மையிலுள்ள 

சிங்கள ைக்கள் தசறிந்து வொழ்கின்ற பிரகதசத்தினூடொகப் 

பயைித்துள்ளனர். அப்தபொழுது அந்த இமளஞர்கமளப் பல 

சிங்கள இமளஞர்கள் தொக்கியுள்ளனர். அதமனத் ததொடர்ந்து 

தொன் அங்கு அமைதியின்மை ஏற்பட்டு இரு தரப்பினரும் 

கைொதிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள் என அறிவிக்கப்படுகின்றது.  

இகதகவமள குறித்த சம்பவத்துடன் எந்தவிதைொன 

ததொடர்பும் இல்லொத, இந்த நிகழ்மவப்பற்றித் தகவதலதுவும் 

அறியொத ஒருவர் ைஃொிப் ததொழுமகக்குச் தசன்று வீடு 

திரும்பிக்தகொண்டிருக்கின்ற கவமளயில் வழிைறிக்கப்பட்டுத் 

தொக்கப்பட்டுள்ளொர். அவர் கரொப்பிட்டிய மவத்தியசொமலயில் 

அனுைதிக்கப்பட்டுச் சிகிச்மச தபற்று வருகின்றொர். இமதத் 

ததொடர்ந்து தபொலிசொர் சம்பவ இடத்துக்கு விமரந்து தசன்று 

நிமலமைமயக் கட்டுப்பொட்டுக்குள் தகொண்டுவருவதற்கு 

முயற்சித்திருக்கின்றொர்கள். விகசட அதிரடிப்பமடயினரும் 

வரவமழக்கப்பட்டுப் பொதுகொப்புக் கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப் 
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பட்டனர். இதமனயடுத்துச் சுைொர் இரவு 10.00 ைைியளவில் 

நிமலமை பூரை கட்டுப்பொட்டுக்குள் தகொண்டுவரப்பட்டது. 

ஆனொல் இந்த நிமலமை ைீண்டும் கநற்றிரவு ததொடர்ந் 

திருக்கின்றது; அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருக்கின்றது.    

இவ்வொறு திடீதரன்று ஏற்படுகின்ற சில விபத்துக்கள் 

அல்லது நிகழ்வுகள்ைீது திடீர் ஆத்திரைமடந்து, அவ்வொறொன 

சூழ்நிமலகளில் ஆகவசங்தகொண்டு, வன்முமறகள் தவடிக்கக் 

கூடிய நிமலமய ஏற்படுத்தி, அதமனப் பூதொகொர 

ைொக்குவதற்கொகத் திட்டைிட்டுச் தசயல்படுகின்ற சில குழுக்கள் 

தவளியிடங்களிலிருந்து வொகனங்கள் மூலைொக வந்து 

வன்முமறகளில் ஈடுபடுவது வருந்தத்தக்க விடயைொகும். இந்த 

அடிப்பமடயில்தொன் கொலியில் உள்ள ஜின்கதொட்மடப் 

பகுதிகளில், முஸ்லிம்களுக்கு எதிரொன அரொஜகங்கள் 

தொக்குதல்கள் ைற்றும் பள்ளிவொசல்களுக்குச் கசதகைற்படுத்தல், 

கமடகள் சூமறயொடப்பட்டு வீடுகள் அடித்து தநொருக்கப்பட்ட 

சம்பவங்கள் இடம்தபற்று, ஒரு பதற்றைொன சூழ்நிமல 

உருவொகி, கடந்த இரண்டு தினங்களொக வன்முமறகள் 

நமடதபற்றிருக்கின்றன. 

இந்தத் தொக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் 

இந்த நொட்டின் சட்டம் ஒழுங்கின் பிரகொரம் தகுந்த நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட கவண்டும். அவர்கள் எந்தச் சமூகத்தினரொக 

இருந்தொலும் வன்முமறக்குக் கொரைைொனவர்கள் மகதுதசய்யப் 

பட்டு, உொிய சட்ட, ஒழுங்கினூடொகப் பொகுபொடின்றி 

விசொரமை தசய்யப்பட்டு, தண்டமன வழங்கப்படும் 

தபொழுதுதொன் நொட்டின் சட்டத்தின்ைீது ைக்கள் நம்பிக்மக 

தகொள்வொர்கள் என்பமத நொன் குறிப்பிட விரும்புகின்கறன்.    

If we are to promote and achieve an overarching moral 
compass for all Sri Lankans as a whole, then justice 
should prevail. I would like to request all our citizens to 
maintain calm and exercise restraint to ensure that the 
actions of a deranged few do not translate into the 
sentiments of a populace.  

Everyone is answerable to the law, be they Sinhalese, 
Tamils or Muslims, and respect for the law of the land 
should come first, coupled with patriotism for Mother 
Lanka amongst all communities, with respect and 
harmony for all. After all, there is always more that unites 
us than divides us. Let us make that a reality.  

Thank you Sir.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට,  ගරු කාචන විශේශස කථ  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 20ක් තිශබනදා. 

 
[අ.භා. 2.56] 

 

ගු කංචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර රද ශස   අය දැය 

කාථක සභා අදස්ථාශේ විදාරයට  එක් ශදමින් විශ   ෂශයන්ම 

ආථක්ෂක අමාතයාා ය, ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු 

අමාතයාා ය, නීතිය හා  සාමය සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන 

අමාතයාා ය  පිළිබඳද දචන  කිහිපයක් ප්රකා   කිරීමට අදස්ථාද 

ලබා දීම පිළිබඳද ස්තුතිදන්ත ශදනදා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ 

දැය ශීර්ෂ ගැන කථා කථන අර  රදස සුවිශ  ෂී රදසක් ශදනදා. 

ශම් ථශට් සියලු  ශරනාට, ශම්  සභා ගර්භශආ ඉන්න අප සියලු 

ශරනාට ජීද  වීශම් භාගය; අභය රානය ලබා දීශම් ශගෞථදනීය 

කටුත ත කළ පස්දන විධායක ජනාධිපති, මහින්ර ථාජපක්ෂ  

මැතිතුමාශේ ජන්ම දිනය අරට ශයදී තිශබනදා. එම නිසා,  තිස් 

අවුරුරක කාලයක් පැදැති ත්රස්තදාරය පථාජයට ප  කථලා,  අප 

සියලු ශරනාටම  නිරහශස  ි මිකාද  ලබා රකන් ගරු මහින්ර 

ථාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ උපන් දිනය ශදනුශදන් සුබ පැතුම් එකතු 

කථන්න   මම ශමය අදස්ථාදක් කථ ගන්නදා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රිතුමනි, මශේ කථාද  මම ශයොරා 

  ශගන තිබුශඩු රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය ,  නීතිය හා  

සාමය පිළිබඳ අමාතයාා ය  යන අමාතයා  ශරක පිළිබඳද 

සාකච්ඡා කථන්න. ශකස් නමු   ශම් සභා ගර්භශආ සිටින විට ගරු 

විමල්  වීථදා   මන්ත්රීතුමාශේ කථාශදන් පසුද කථා කළ  ගරු 

රයාසිරි ජයශස කථ අමාතයතුමා කරුණු කිහිපයක් අනාදථණය 

කළා,   ආථක්ෂක අමාතයාා ය යටශ  රුසියානු ආඩුක්ද  සමඟ 

ඒකාබේධ දයපෘතියක් හැටියට නාවික  හමුරාදට  ආනයනය 

කථන්නට තිශබන යම් කිසි නැදක් පිළිබඳද.  ශම් පිළිබඳද අපට 

ලැබී තිශබන කරුණු මම ගරු  රයාසිරි ජයශස කථ අමාතයතුමාට 

ඉදිරිප  කළා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ගරු 

සභාදට ශම්  ගැන  යම්  කරුණු  කිහිපයක්  ඉදිරිප  කථන්නට 

කැමැතියි.  2010 අවුරුේශේ  එකඟතාදයට ප  වුණු  එම ගිවිසුම 

මා අශ  තිශබනදා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශ්රී ලාකා 

ආඩුක්ද , රුසියානු ආඩුක්ද  2010 ශපබදාරි 08 දනරා  

එළඹුණු ශමම ගිවිසුම ට අනුද, රුසියානු ආඩුක්ද  එකඟ වුශඩු, 

ශඩොලර් මිලියන 300 ක ණයක් ද ශයන් ලබා ශරන්නයි. 

ආධාථයක් ශනොශදයි. ණයක් ද ශයන් තමයි ශම් ථශට් ජාතික 

ආථක්ෂාදට අද ය දන පහසුකම් සැපයීශම්  එකඟතාදකට 

පැමිණුශන්.  එම එකඟතාදට පැමිණීශම් දී  ඔවුන්  ඉදිරිප  කළ 

කරුණු අටක් තිශබනදා.    

විශ  ෂශයන් ශහළිශකොප්ටර්, ප්රහාථක ශහළිශකොප්ටර්, 

military transportation helicopters, helicopter maintenance 

and repair centre  එකක්,    patrol craft  එකක්, ammunition, 

armoured personnel carrier   දාශේ ශේදල් සඳහා  තමයි 

ශඩොලර් මිලියන 300 ඇතුශළ   එකඟතාදකට ආශේ. මහින්ර 

ථාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ  ථජය පදතින සමශආ දී ශමයින් 

ශහළිශකොප්ටර්  යානා 02ක්,  Mi-171   යානාදක් දැනි ශේදල් 

සඳහා  එකඟතාදක් ඇති කථශගන, 2013 අවුරුේශේ ශඩොලර් 

මිලියන 142ක් ශදනුශදන් ඒ ලැබුණු  ණය ප්රමාණශයන් යම් කිසි 

භාඩුඩ ප්රමාණයක් ශම්  ථටට ලබා ශගන තිබුණා.  ගරු රයාසිරි 

ජයසිරි ජයශස කථ ඇමතිතුමා කියවා කාථණය ඇ ත. ඒ ණය 

ප්රමාණශයන් ශඩොලර් මිලියන 158ක් ඉතිරිශදලා තිශබනදා.  

නමු ,  ණයක් ලබා රකන්නාට  ඒ ණය ලබාගන්න අපට 

අද යතාදයක් තිශබනදාර කියන එක  අපි කල්පනා කථන්නට 

ඕනම,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශම් ආඩුක්ද ශමදථ අය දැශයනු ,  පසුගිය ඉදිරිප  කළ අය 

දැය  තුශනනු  දිගින් දිගටම ප්රකා යට ප  කශළ  ශමොනදාර? 

ශේදිකාදක්, ශේදිකාදක් ගාශන ්  ගිහින් කිේශේ ශදන ශමොනද  

ගැන ශනොශදයි,   ථාජපක්ෂ ආඩුක්ද ග  ණය බථ නිසා  ශම් ථට 

ණය උගුලක  හිථ ශදලා තිශබනදා කියලායි. ඒකයි ප්රධාන 

මාතෘකාද කථ ග ශ .  ශම්  ථජය ඉදිරිප   කථ තිශබන හැම 

ආර්ිකක ලියවිල්ලකින්ම කිේශේ, "අපට ශම් බරක බථ පටදන්න ට  

සිේධ ශදලා තිශබන්ශන්ශම් ණය බශථන් නිරහස් ශදන්නට  ඕනම  

නිසා" කියන එකයි.  නමු  ගරු විමල් වීථදා  මන්ත්රීතුමා  

කිේදා දාශේ, ශම්  ථශට් විවිධ ප්ර ්න තිශබන අදස්ථාදක්.   එක 

පැ තකින් ථශට් එක්තථා කලාපයක්  නි යඟශයන් බැට කනදා.  ඒ 
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දාශේම අප නිශයෝජනය කථන  දිස්්රික්කය දන මාතථ 

දිස්්රික්කය  පසුගිය කාලශආ රරුණු  ගාදතුථකට මුහුණ රකන්නා. 

ගරු  ආථක්ෂක ථාජය අමාතයතුමනි, ශම් සියලු පීඩනයන් 

යටශ  ඉන්න ලාකාද ශඩොලර් මිලියන 158ක ණයක් අථශගන ඒ 

ණය තුළින් නාවික හමුරාද  ක්තිම  කථන එකට අශප් කිසි 

ගැටලුදක් නැහැ.  ශමොකර, ජාතික ආථක්ෂාද  ක්තිම  ශදන්න 

ඕනම. නමු  ශම්ශක් අද යතාදක් තිශබනදා ර කියන කාථණය 

පිළිබඳ අපි සලකා බලන්න ඕනම.  

විශ  ෂශයන්ම මා ළඟ තිශබන ලියවිල්ල අනුද  -එකඟතාද 

අනුද- ශම් ඉතිරි ශඩොලර් මිලියන 158ට ශම් නැද පමණක් 

ශනොශදයි ශයෝජනා කථලා තිබුශඩු. නැදට දටිනාකම දීලා 

තිබුශඩු, ශඩොලර් මිලියන 70ක් පමණයි. රැන් ඒ ශඩොලර් මිලියන 

70ක දටිනාකමක් දීවා නැද අවුරුරක 3කට පසුද ශඩොලර් මිලියන 

158ක් වුශඩු ශකොශහොමර කියන ගැටලුද තිශබනදා. ශඩොලර් 

මිලියන 88කින් ඒ ප්රමාණය මූලික එකඟතාදට පසුද දැඩි ශදලා 

තිශබනදා. අපි ශම් කරුණු පිළිබඳද ශසොයා බලන්න ඕනම. ඒක 

තමයි මම ගරු රයාසිරි ජයශස කථ ඇමතිතුමාශගන් ඇහුශේ. ශම් 

සම්බන්ධද කමිටු දාර්තා තුනක් ඉදිරිප  ශදලා තිශබනදා කියලා 

අපට දාර්තා ශදලා තිශබනදා. එකක් "දම තමද කමිටුද". ඒ 

දම තමද කමිටුද නිශයෝජනය කථවා රියර් අේමිථාල් ඩී.එම්.බී. 

දම තමද මහතා ශම් ශදලාශේ ඉන්ශන්  ඇශමරිකා එක්ස  

ජනපරශආ  ශ්රී ලාකා තානාපති කාර්යාලශආ ආථක්ෂක නිශයෝජිත  

ප්රධානියා හැටියටයි. ඒ දාශේම ශරදැනි කමිටුද, "ථණසිාහ 

කමිටුද". දර්තමානශආ නාවික හමුරාපතිදථයා තමයි ථණසිාහ 

කමිටුද නිශයෝජනය කශළ . තුන්දැනි කමිටුද , "ශථොසයිශථො 

කමිටුද". ඒ ශථොසයිශථො කමිටුද නි ශයෝජනය කථවා වාේගලයා 

තමයි අර නාවික හමුරාශේ Chief of Staff හැටියට ඉන්ශන්.  

ශම් කමිටු තුශනන්ම අපට දාර්තා වුශඩු ශමොකක්ර?   Lanka 

Logistics and Technologies ආයත නශආ හිටවා ප්රධාන විධායක 

නිලධාරි ජයන්ත විරමසිාහ මහ තයා පසුගිය කාලශආ "the 

Sunday Times" වාද  පශ  ,  ශදේ අඩවිදල  ශම් ගැන ලිපි 

ශල්න ගණනාදක් ලියලා තිශබනදා අපි රැක්කා. ශම් ලිපිදලින් 

කියවුශඩු ශදන ශමොනදාද  ශනොශදයි, "ශම් කමිටු දාර්තා 

තුශනන්ම ප්රති ක්ශෂ ප කථවා නැදක් ශම් අදස්ථාශේ ලාකාදට 

අද ය ශදනදා ර" කියන එකයි. අපට එදැනි විධියට කරුණු 

අනාදථණය ශදනදා. මම දැථදි නම් අශප්  ආථක්ෂක ථාජය 

ඇමතිතුමාට නිදැථදි කථන්න වාව දන්. ශම් කටුත ත සිරක ශදන 

ශදලාශේ හිටවා නාවික හමුරාපති ආථක්ෂක මාඩුඩලික ප්රධානි 

අේමිථාල් ථවි විශේගුණථ න මහතායි හිටිශආ. හිටවා නාවික 

හමුරාපතිදථයා තමයි ශම් කමිටුශේ අදසාන දාර්තාද  -ශරදැනි 

දාර්තාද- එන විට හිටවා නාවික හමුරාපතිදථයා. ඒ නාවික 

හමුරාපතිදථයා ලිුතමක් යදලා තිශබනදා, "Rosoboronexport" 

කියන  ආයතනයට. රුසියානු ථාජය ආයතනය  සමඟ Lanka 

Logistics and Technologies ආයතනය ශස දා සපයනදා 

දාශේම, රුසියානු ආඩුක්ශේ එම ශස දාදන් සපයන්ශන් 

"Rosoboronexport" කියන ආයතනශයන්.  නාවික හමුරාශදන් ඒ 

"Rosoboronexport" ආයතනයට ලිුතමක් යදා තිශබනදා, "ශම්ක 

කිසිම අද යතාදක් සැපිරිය හැකි නැදක් ශනොශදයි. එම නිසා 

නාවික හමුරාදට ශමම නැශේ අද යතාදක් නැහැ" කියලා. ඒ 

"අද යතාදක් නැහැ" කියලා යදවා නාවික හමුරාපතිදථයාම, ඔහුට 

මාස හයක ශස දා දිගුදක් හම්බ වුණාම රදස් ශරකකට පසුද 

ලිුතමක් යදනදා, " අපි ප්රතික්ශෂ ප කථවා නැද පිළිබඳද නැදත 

සාකච්ඡා කථන්න අපි සූරානම්" කියලා. ඒ සාකච්ඡාද නැදත 

ආථම්භ ශදලා එතුමා මාස 6ක කාලයක් නාවික හමුරාපතිදථයා 

හැටියට ඉන්නදා. එතුමාශේ කාලශආදී ශම් සම්බන්ධද නැදත 

දථක් කමිටුදකට යනදා. ඒ කමිටුශේදී  ශම්කට නිර්ශේ  

ලැශබන්ශන් නැහැ. එතුමා මාඩුඩලික ප්රධානියා හැටියට තනතුරු 

ලැබිලා යනදා. ඉන්පසු, රැවිස් සින්නයියා මහ තයා නද නාවික 

හමුරාපතිදථයා හැටියට ප  ශදනදා. හැබැයි, මාස තුනයි ඉන්ශන්. 

එතුමාට ශස දා දිගුදක් හම්බශදන්ශන් නැහැ. එතුමා විශ්රාම යනදා.  

අශප් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා හිටවා මාධය 

සාකච්ඡාශේදී කැබිනට් මාධය ප්රකා ක ථාජිත ශස නාථ න 

අමාතයතුමා කිේදා,"අපි රැවිස ් සින්නයියා මහ තයා විශ්රාම 

ගැන්වූශආ, ඒ දාශේ තද ශපෝළිමක් ඉන්නදා, ඒ අයට  ශරන්න 

ඕනම නිසා'' කියලා. ඒක ශහොඳයි. නමු , ඊට කලින් ථවි 

විශේගුණදර්ධන මහ මයාට ශස දා දිගුදක් ශරනශකොට, රැවිෂ් 

සින්නයියා මහ තයාට මාස ශරශකන් එළියට යන්න ශදනදා 

කියලා හිතුශේ නැේර? ඇයි, ථවි විශේගුණථ න මහ තයාට 

විතථක් ඒ ශස දා දිගුද දීලා රැවිස ්සින්නයියා මහ තයාශේ කාල 

සීමාද ප්රමාර කශළ ? එම නිසා ශම් සියලු කරුණු කාථණාදලදී  යම් 

කිසි ආකාථයක දැරැේරක් වී ඇති බද අපට ශ ශථනදා. 

 මම රන්ශන් නැහැ, ආඩුක්ශේ කටුතතු අපහසුතාදට ප  කථ 

ගන්ශන් ආඩුක්ශේ ශමොන පාර් ්දයර කියලා. ජනාධිපතිතුමාද 

අපහසුතාදට ප  කථන්න යම් කිසි කඩුඩායමක් උ සාහ 

කථනදාර? නැ නම්, අගමැතිතුමා ප්රමු කඩුඩායම අපහසුතාදට 

ප  කථන්න කඩුඩායමක් උ සාහ කථනදාර? ශම් ශමොන විධියට 

කළ   මහ බැාකු බැුනම්කථ දාචාද හැරුණු ශකොට, ශම් ආඩුක්ද 

කථන ශරදැනි ශලොකුම දාචාද  සිරක දන්ශන්,  නාවික හමුරාද 

විසින් මිලදී ගැනීමට සූරානම් කථන නාවික යාත්රා තුළිනුයි. එම 

නිසා මශේ විශ  ෂ ඉල්ලීමක් ද ශයන්, ශම් පිළිබඳ ගරු  

ආථක්ෂක ථාජය අමාතයතුමාශේ උ තථයක් එතුමාශේ කථාශේදී 

බලාශපොශථො තු ශදනදා. ශම් පිළිබඳ දාර්තා තුනක් තිශබනදා 

නම්, නාවික හමුරාදට ශම්ක අද යයි කියලා ඒ දාර්තා තුශන් 

සහතිකයක් දීලා තිශබනදා නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ඒ දාර්තා 

ඉදිරිප  කථන්න. කිසි ගැටලුදක් නැහැ. නාවික හමුරාශේ ඒ 

දාර්තා තිශබනදා නම් කිසි ගැටලුදක් නැහැ. නමු  මුල් 

එකඟතාද තිශබන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 70ක් තිබුණු නාවික 

යාත්රාද ශකොශහොමර ශඩොලර් මිලියන 158 රක්දා දැඩි වුශඩු 

කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමහි තද කරුණු කාථණා 

ගණනාදක් තිශබනදා. ශම් Lanka Logistics and Technologies  

ආයතනය හථහා  කරුණු ශමශහම සිරක වුණා. ඒදා ශස දා සපයන 

ආයතන වුණ  ඒදාට  local agentsලා ඉන්න බද අපි රන්නදා. 

අශප් ආඩුක්ද කාලශආ  Lanka Logistics and Technologies  

ආයතනය හථහා යම් කිසි ගනුශරනු කථේදී ඒ සඳහා local 

agentsලා හිටියා. ඒක තමයි සාමානය රමශේරය. අර local 

agentsලා හැටියට කටුතතු කථන වාේගලයන් ගැන අපට සැකයක් 

තිශබනදා. ශම් කටුතතු කථන්න මහාථාජා ආයතනයට සම්බන්ධ 

යම් කිසි සමාගමක කඩුඩායමක් සූරානම් ශදලා  ඉන්නදාය 

කියලා  ප තථදල තිබුණා; සමාජ ශදේ අඩවිදල තිබුණා; විවිධ 

මාධය දාර්තා තිබුණා. පසු ගිය කාලශආ පත්ර දාර්තාදල තිබුණා, 

ශෂශදෝන් ඩැනිශයල් කියලා වාේගලශයක් පිළිබඳද. පසු ගිය 

රදස්දල මමත්රීපාල සිරිශස න මහ මයා රුසියාශේ සාචාථය 

කථේදී  විශ  ෂ නිශයෝජිතශයක් හැටියට කැපිටල් මහාථාජා 

ආයතනශආ Group Director ශෂශදෝන් ඩැනිශයල් කියන 

වාේගලයා ඒ රුසියානු සාචාථයට සම්බන්ධ ශදනදා. ඔහු සම්බන්ධ 

වුශඩු මාධය ශදනුශදන්ර  නැේර කියලා අපි රන්ශන් නැහැ. ඒක 

මම රන්ශන් නැහැ. නමු  දැථදි නම් නිදැථදි කථන්න. ඔහු විශ  ෂ 

නිශයෝජිතශයක් හැටියට සම්බන්ධ වුණා. ඒ දාශේම පසු ගිය 

අවුරුේරක කාලය තුළ එතුමාශේ ගමන් දාථ දිහා බැලුදාම;  

රුසියාදට ගිය, රුසියාශදන් එළියට ගිය අදස්ථා ගණන කීයක්ර 

කියලා බැලුදාමශම් වාේගලයා local agent හැටියට කටුතතු කථන 

347 348 

[ගරු  කාචන විශේශස කථ  මහතා] 
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වාේගලශයක්ර කියලා  අපට සැකයක් මතු ශදනදා. ඒ දාශේම 

ආචාර්ය සමන් වීථසිාහ කියන  වාේගලයා තමයි අර රදශස   

රුසියාශේ ශ්රී ලාකා තානාපති කාර්යාලශආ තානාපතිදථයා හැටියට 

ඉන්ශන්. පසු ගිය අවුරුේශේ එතුමාශේ කාලය  අදසන් වුණා. 

නමු  එතුමාට  ශස දා දිගුදක් ලැබී තිශබනදා. ඒ නිසා එතුමා හා 

ශෂශදෝන් ඩැනිශයල් කියන වාේගලයා අතථ තිශබන මිත්ර 

සම්බන්ධතාද බැලුදාම, පසු ගිය කාලය වාථාම ලාකාදට ඇවිල්ලා 

ඔවුන් එකට එකතු ශදලා කළ කටුතතු දිහා බැලුදාම, ශෂශදෝන් 

ඩැනිශයල් කියන වාේගලයා රුසියාශේ යන යන දතාදට තානාපති 

දථප්රසාර පාවිච්චි කථමින්, ශෂශදෝන් ඩැනිශයල් අථශගන එන්න 

කියලා තානාපති කාර්යාලශආ ඉන්න ආථක්ෂක මඩුඩල ප්රධානියා 

ගුදන් ශතොටුශපොළට යදනදා නම්, ශෂශදෝන් ඩැනිශයල්ට අද ය 

පහසුකම් ශරන්න කියලා කියනදා නම්, ශමතැන යම් කිසි 

ආකාථයක ගනුශරනුදක් සිරක ශදනදාය කියන එක පැහැදිලිද 

ශපශනනදා.  අථ බැුනම්කථ දාචාශේදී ශම් ආඩුක්ද වි ාල 

අපහසුතාදකට ප  වුණා. "ශකෝප්" එක නිශයෝජනය කථන 

සියලුම මන්ත්රීදරු අපහසුතාදට ප  වුණා. ඒ තුළින් ශම් ථට තද 

තද  පහළට යනදා මිසක් ඉදිරියට යන්න වාව දන්කමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ.  මම ඒ කාථණය විශ  ෂශයන්ම අදධාථණය 

කථනදා.  

 ශම් අදස්ථාශේ මම පසු ගිය ආඩුක්ද විසින් එකඟතාද පළ 

කථන ලර ඒ ගිවිසුම  ෙවාගත* කථනදා. එය හැන්සාඩ් ගත කථන 

ශලස ඉල්ලා සිටිනදා.  

 අද ය ශතොථතුරු තිශබනදා, අපට කථා කථන්න වාව දන්. 

ආඩුක් පාර් ්දශයන් ඒ සඳහා යම් කිසි පිළිතුථක් ලැශබයි කියලා 

අපි බලාශපොශථො තු ශදනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් නීතිය හා සාමය සහ 

රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය පිළිබඳද දචන කිහිපයක් කථා 

කථන්න  මම ශමය අදස්ථාදක් කථ ගන්නදා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, පසු ගිය අවුරුරක ශරකහමාථ තුළ ආඩුක් පක්ෂශආ 

ඉන්න පිරිස්, විශ  ෂශයන්ම ඒකාබේධ විපක්ෂය නිශයෝජනය 

කථන සියලු ශරනාටම - අපට- කථන්න වාව දන් ශචෝරනා සියල්ලම 

කළා. පසු ගිය කාලශආ මහින්ර ථාජපක්ෂ හිටවා ජනාධිපතිතුමා 

ප්රමු පවුශල් සියලු සාමාජිකයන්, ඒ දාශේම ඒකාබේධ විපක්ෂය 

නිශයෝජනය කථන මන්ත්රීදරුන් ගිශආ නැති තැනක් නැහැයි කියලා 

මම හිතනදා. අපි ජනාධිපති විශ  ෂ ශකොමිෂන් සභා ගණනාදකට 

ගියා. අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාදට 

ගියා. FCID එකට ගියා. අධිකථණදලට ගියා. ශම් සියලු කරුණු 

පසු ගිය කාලය තුළදී සිේධ වුණු ශේදල්. නමු  ශම් අවුරුරක 

ශරකහමාථක ගමන තුළ ඒ කළ ශචෝරනාදලින් අර රදස දන විට 

ඔප්වා කථ ගන්න වාව දන් ශදලා තිශබන්ශන් ශමොනදාර කියන එක 

පිළිබඳද අපට සැකයක් තිශබනදා. නමු  පසුගිය අවුරුරක 

ශරකහමාථ තුළ ශම් ආඩුක්ද විසින් කළ බැුනම්කථ දාචාද 

සම්බන්ධශයන් බැුනම්කථ ශකොමිසම රමලා රැන් අවුරුේරක 

කාලයක් ශදනදා. බැුනම්කථ ශකොමිසම පටන් ග  රදශස  සිටම 

ඉදිරිප  වුණු කරුණු දිහා බැලුදාම, ඒ කරුණු සම්බන්ධශයන් 

නීතිය ක්රියා මක දන විධියයි, පසුගිය ආඩුක්ශේ පතෂණ 

ශචෝරනාදලට ලක් කළ අයට නීතිය ක්රියා මක දන විධියයි 

බැලුදාම, ඒක ශරවිධියක්. එශස  ශරවිධියකට නීතිය ක්රියා මක 

කිරීම පිළිබඳද අශප් බලද  විශථෝධතාද පළ කථනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශදලාශේ ශපොලීසිය 

හසුරුදන්ශන් සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා බද මම රන්නදා. 

නමු  මම එතුමාට ශම්ශක් දගකීම පදථන්ශන් නැහැ. එතුමාශේ 

පාලනශයන් ශතොථදයි ශම් කටුතතු සිේධ දන්ශන්. එතුමාශේ 

පාලනය යටශ  ශනොශදයි. මම රන්නදා, ශපොලීසිශආ 

කටුතතුදලට එතුමා ඇඟිලි ගහන්න යන්ශන් නැහැයි කියලා. 

අදස්ථා කිහිපයකදීම මම එතුමා එක්ක කථා කථ තිශබනදා. 

මාතථ දිස්්රික්කශආ ප්රතිවිරුේධ ශේ පාලනය කථන ශකශනක් 

වුද  එතුමා ශපොලීසිශආ කටුතතුදලට ඇඟිලි ගැසීමක් කථන්න 

යන්ශන් නැහැයි කියලා මම රන්නදා.  නමු  පසුගිය කාලය වාථාම 

අශප් ඒකාබේධ විපක්ෂය නිශයෝජනය කථන යම් කිසි 

මන්ත්රීදථශයකුට ශචෝරනාදක් තිශබනදා නම්,  එතුමා යටශ  

තිශබන ආයතනයක් විසින් ඔවුන් සම්බන්ධශයන් කටුතතු කළ 

ආකාථය  පිළිබඳද අප තුළ බලද  අප්රසාරයක් තිශබනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපොලීසිය කරුණු දාර්තා 
කථන විධියට තමයි උසාවිශආ නක්කාථදථයාට, නැ නම් නීතිපති 
ශරපාර්තශම්න්තුදට ක්රියා මක ශදන්න සිරක ශදලා තිශබන්ශන්. 
මීට මාස කිහිපයකට ඉස්සථ ශදලා අපි රැක්කා, හම්බන්ශතොට 
දිස්්රික්කශආ ම තල ගුදන් ශතොටුශපොළ විකිණීම සම්බන්ධද යම් 
කිසි කථා බහක් ඇති වුණ බද. අශප් නිමල් සිරිපාල ර සිල්දා 
ඇමතිතුමා  කිේදා, "විකිණීමක් කථන්ශන් නැහැ." කියලා. නමු  
විවිධ පාර් ද්දලින් කිේදා, අගමැතිතුමා  එක දතාදක් කිේදා, 
"ශම්ක බරක ශරන්න සිරක ශදනදා." කියලා. බරක ශරන්න සිරක ශදනදා 
කිේදාම, හම්බන්ශතොට ජනතාද එරා පාථට බැස්සා. ජනතාද එරා 
පාථට බැස්සාම, ඒ උේශඝෝෂණයට විරුේධද ශපොලීසිය ක්රියා මක 
ශදලා තහනම් නිශයෝගයක් ග තා. තහනම් නිශයෝගයක් අථශගන 
ඒ සාමකාමී උේශඝෝෂණය පද දවා ශදලාශේ  ශපොලීසිශයන් පහථ 
රකන්ශන් ජනතාදට පමණක් ශනොශදයි; මාධයශේදීන්ට  පහථ 
රකන්නා. රූපදාහිනී මාධයදලින් අපි රැක්කා. ජාතික මාධයදලින් 
පමණක් ශනොශදයි, අන්තර්ජාතික මාධයදලිනු  අපි රැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කියන්න කනගාටුයි, අශප් 
මාධයශේදීන්ට පහථ දීවා, උේශඝෝෂණය කථවා අසථණ මිනිසුන්ට 
පහථ දීවා ශපොලිස් නිලධාරින් සම්බන්ධශයන් අර දන තුරු නීතිය 
ක්රියා මක ශදලා නැහැ. නීතිය ක්රියා මක ශදනදා ශදනුදට 
ශමොකක්ර වුශඩු? හම්බන්ශතොට දිස්්රික්කශආ ශස දය කථවා ඒ 
නිලධාරියා ඔහුශේ ගම දන මාතථ දිස්්රික්කයට ස්ථාන මාරුදක් 
ලැබුදා. මාතථ දිස්්රික්කයට ස්ථාන මාරුදක් ලැබුදා විතථක් 
ශනොශදයි, අපට ලැබී තිශබන ශතොථතුරු අනුද අර දන විට -මම 
දැථදි නම්, නිදැථදි කථන්න නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගරු 
ඇමතිතුමාට  වාව දන්.- රකුණු පළාශ  නීති අා ශආ ප්රධානියා 
හැටියට දැඩ බලන්න එතුමාද ප  කථලා තිශබනදා. කන 
පැශළන්න ගහවා ශපොලිස් නිලධාරියා මාතථට transfer කළා. 
Transfer කළා පමණක් ශනොශදයි, රකුණු පළාශ  නීති අා ශආ 
ප්රධාන කාර්යාලශආ දැඩ බලන ප්රධාන නිලධාරියා හැටියට ප  
කළා. ශම්ක තමයි අර ශම් ආඩුක්ද තුළින් ක්රියා මක කථන 
නීතිය.  

අපි රැක්කා, ඒ උේශඝෝණය අදසන් ශදලා මාස එකහමාථකට 
ආසන්න කාලයක් හතළිස්ශරකකට ආසන්න පිරිසක් -අශප් 
ප්රසන්න ථණවීථ මන්ත්රීතුමා, නාමල් ථාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා, ඩී.වී. 
චානක මන්ත්රීතුමා ඇතුව  පළා  සභා ඇමතිදරු, හිටවා මන්ත්රීදරු 
ඇතුව  සියලු ශරනා- බන්ධනාගාථගත ශදලා හිටියා. නමු  ශමොන 
ශචෝරනා යටශ ර ඔවුන් ථඳදාශගන හිටිශආ කියලා තදම  
උසාවියට කරුණු දාර්තා කථලා නැහැ. උසාවිශයන් මාසයකට 
පස්ශස  ඔවුන්ට ඇප නියම කශළ , ශපොලීසිය ක්රියා මක ශනොවීම 
නිසයි. ඒ දාශේම අපි රැක්කා, ඒ කාල දකදානුශේදීම උතුශර්  
උේශඝෝෂණ පැදැ වූදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, උතුශර් උේශඝෝෂණ පද දන 

එක ගැන අපට ගැටලුදක් නැහැ. රකුශඩු උේශඝෝෂණ පද දන 

එක ගැන අපට ගැටලුදක් නැහැ. උතුශර් උේශඝෝෂණය පද දන 
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————————— 
*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුද 

ශදලාශේ  ශපොලීසිශයන් ගිහිල්ලා තහනම් නිශයෝගයක් ග තා. 

තහනම් නිශයෝගයක් ග තා විතථක් ශනොශදයි, උතුශර් 

උේශඝෝෂණය කථන පිරිස හමුදට ජනාධිපතිතුමා යනදා අපි 

රැක්කා.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි ශරකක කාලයක් 

තිශබනදා. 

 

ගු කංචන විනේනෙේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු උරය ගම්මන්පිල 

මන්ත්රීතුමාශේ ශදලාශදන් මම විනාඩි පහක කාලයක් ගන්නදා. 

උතුශර් ක්රියා මක වුණු නීතියර රකුශඩු ජනතාදට ක්රියා මක 

වුශඩු කියන ප්ර ්නය අප තුළ තිශබනදා. ජනාධිපතිතුමා උතුශර් 

උේශඝෝෂණය කථවා පිරිස කැඳදවා ආකාථය අපි රැක්කා. ශකොළඹට 

කැශඳේදා. ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලයට කැශඳේදා. රකුශඩු 

උේශඝෝෂකයින් 42 ශරශනක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාථගත කථන්න 

කටුතතු කථවා රුදන් ගුණශස කථලා එරා උසාවියට කරුණු 

රැක්වූදා. හැබැයි, උතුශර් උේශඝෝෂණය කථන පිරිස ආදාම 

ජනාධිපති මන්දිථයට ගිහිල්ලා ඒ උේශඝෝෂකයින් ඉදිරිශආ 

ඉඳශගන සාකච්ඡා කළා. නීතිය ක්රියා මක වීම සමාන විය ුතතුයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එක ශේ පාලන පක්ෂයකට එක 

විධියකට , අශනක් ශේ පාලන පක්ෂයට තද  විධියකට  නීතිය 

ක්රියා මක කථන්න කියලා අපි කියන්ශන් නැහැ. එරා රදශස  ඒ 

සියලු ශරනා හම්බන්ශතොට පැදැති උේශඝෝෂණයට ගිශආ, ජාතික 

සම්ප  රැක ගැනීශම් කාර්ය භාථය ශදනුශදනුයි. හැබැයි, ජාතික 

සම්ප  රැක ගන්න ගිය මිනිසුන්ට ක්රියා මක කථවා නීතිය 

ශමොකක්ර? ජාතික ශේපළ, ථාජය ශේපළ විනා  කළා කියලා, රදස ්

40 ගණනක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාථගත කළා. ශම් අමාතයාා  

තුළින් සිරක දන සමහථ ක්රියා දිහා බැලුදාම, පසු ගිය අවුරුරක 

ශරකහමාථ තුළ ශකොමිෂන් සභා වි ාල ප්රමාණයකට ගියා. FCID 

එකට ගියා; CID එකට ගියා; අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා 

විමර් න ශකොමිෂන් සභාදට ගියා. ඒ ශකොමිෂන් සභාදලින් ඒ 

ශචෝරනා ල  පිරිසට කිසිම කරුණක් දාර්තා වුශඩු නැහැ. නමු  

අර බැුනම්කථ දාචාද COPE දාර්තා ශරකකින් සනාථ ශදලා 

තිශබනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එරා අපි පාර්ලිශම්න්තුද 

නිශයෝජනය කශළ  නැහැ. නමු  අපට මතකයි, ඩිේ ගුණශස කථ 

මැතිතුමා කිේදා, "මශේ දාර්තාද එළි රක්දන්න රදසකට ඉස්සථ 

ශදලා පාර්ලිශම්න්තුද විසුරුදා හැරියා." කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කථනදා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

අශප් මන්ත්රීතුමන්ලාශේ රකථකථන පරීක්ෂා කථන්න ඕනම කියලා 

ශයෝජනා කළා. මම ඉල්ලීමක් කථනදා, එශහම කථනදා නම් 

2015 අවුරුේශේ ඩිේ ගුණශස කථ මහ මයා සභාපති දය රථවා 

COPE එශක් හිටවා සාමාජිකයින්ශේ  රකථකථන පරීක්ෂා කථලා 

බලන්න කියලා. අපට කිසි ගැටලුදක් නැහැ, ඒක ඒ ආකාථශයන් 

ක්රියා මක ශදනදා නම්; සාධාථණද ක්රියා මක ශදනදා නම්; 

ශරපාර් ්දයටම එක ආකාථයට ක්රියා මක ශදනදා නම්; 

ඒකාබේධ විපක්ෂය හැටියට අපි ඕනමම පරීක්ෂණයකට සූරානම්. ඒ 

රමශේර පිළිබඳද අපට කිසි ගැටලුදක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රක්ෂිණ සාදර්ධන 

අමාතයාා ය කියන්ශන් වි ාල කාර්ය භාථයක් කථන්න වි ාල 

මුරලක් ශදන් ශදලා තිශබන අමාතයාා යක්. නමු  පසු ගිය 

ආඩුක්ද විසින් ආථම්භ කථන ලර කටුතතු ගණනාදක් අරට  

අශප් මාතථ දිස්්රික්කය තුළ ඇනහිටලා තිශබනදා.  

විශ  ෂශයන්ම මහින්ර ථාජපක්ෂ විරයාලය. මට මතකයි, යම් 

කිසි මුරලක් ශදන් කථලා ශම් කටුතතු ඉක්මන් කථන්න කියලා 

2016 අවුරුේශේ  අපි සාගල ථ නායක ඇමතිතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කළ බද. ඒ දාශේම රකුණු පළාශ  මාතථ දිස්්රික්කයට 

ලැබුණු රායාරය වූ "රැයට කිරුළ" දයාපෘතිය යටශ  ආථම්භ කළ 

ශකොටවිල නද නගථය, උසාවි සාකීර්ණය, බන්ධනාගාථය, 

ශථෝහල් පරිශ්රය ආදී  කරුණු කාථණාදලින් යම් කිසි ශකොටසක් 

පමණයි ඉෂ්ට කථ ගන්න වාව දන්කම ලැබුශඩු. අර ඒදාශආ ඉතිරි 

ශකොටස් මන්රගාමීද ගමන් කථන ආකාථයක් තමයි අපි රකින්ශන්. 

එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් අපි ඉල්ලීමක් කථනදා. ශමදථ අය 

දැශයන් ශදන් ශදලා තිශබන මුරලින් විශ  ෂශයන්ම රකුණු 

පළාශ  මාතථ දිස්්රික්කශආ -ගරු සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා  

නිශයෝජනය කථන දිස්්රික්කශආ- ආථම්භ කථවා දයාපෘතිදලට 

මූලික දය දීලා අදසානයක් රක්දා කටුතතු කථන්න කියලා. 

පසුගිය දිනදල මාතථ දිස්්රික්කය වි ාල උදරකථකට ලක් වුණා. 

ශම් අදස්ථාශේදී ලක්ෂ්මන් යාපා අශේදර්ධන ථාජය ඇමතිතුමා  

ශමතැන සිටිනදා. එතුමා  එම උදරකථට ලක් වුණා. හක්මන 

ආසනය ඇතුව  මාතථ දිස්්රික්කශආ ආසන පහක ජනතාද එම 

උදරකශථන් වි ාල පීඩනයකට ලක් වුණා. එම නිසා ජාතික 

ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය භාථ ගරු 

අගමැතිතුමාශගන් මා ඉල්ලීමක් කථනදා.  

අපි පසුගිය අවුරුේශේ අය දැශයන් ශදන් කථවා මුරල්දලින් 

කථන්න තිබුණු කාර්ය භාථය අර කථන්න ගියාම ඒ සඳහා දැය 

දන මුරල ශරගුණ ශතගුණ ශදලා තිශබනදා. එම නිසා අක්ම 

තථමින් ගාදතුශථන් පීඩා විඳි දිස්්රික්ක නිශයෝජනය කථන 

මන්ත්රීදරුන්ශේ විමධයගත අථමුරල යම් කිසි ප්රමාණයකින් දැඩි 

කථ ලබා ශරනදා නම්, එම මන්ත්රීදරුන්ට තමන්ට ලැශබන 

ප්රතිපාරන තුළින් තමන්ශේ දිස්්රික්කයට අද ය කටුතතු කථන්න 

වාව දන්කම ලැශබනදා. එශහම වුශණො  මාතථ, ගාල්ල, 

ථ නවාථය, කව තථ කියන දිස්්රික්ක නිශයෝජනය කථන 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන්ට තම දිස්්රික්කදල ජීද  දන 

ජනතාදට යම් කිසි ශස දයක් කථන්න වාව දන්කම ලැශබනදා. අපි 

එරා රදශස   සම්බන්ධීකථණ කමිටුශේදී එම ශයෝජනාද ඉදිරිප  

කළා. උරාහථණයක් විධියට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් දැනි මුරලකින් 

පසුගිය කාලශආ කථන්න තිබුණු දැඩ ශකොටස ශම් අවුරුේර 

දනශකොට එම මුරලින් කථන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ශම් 

දනශකොට ඒ දැඩ ශකොටස කථන්න අද ය මුරල් ප්රමාණය තද 

දැඩි ශදලා තිශබනදා. උරාහථණයකට මශේ විමධයගත අථමුරල් 

තුළින් පසුගිය අවුරුේශේ ජනදාරි මාසශආ යම් කිසි දැඩ 

කටුත තක් කථන්න මුරල් ශදන් කථලා එම දැඩ කටුත ත 

ආථම්භ දන්න තිබුශඩු ජුනි මාසශආදී කියලා හිතමු. නමු , ජුනි 

මාසශආ ඒ දැඩ කටුතතු ආථම්භ කථනශකොට ඒ ඇස්තශම්න්තුගත 

මුරල ඒ සඳහා ප්රමාණද  නැහැ. ඒ අනුද සැප්තැම්බර් මාසය 

ශදනශකොට ඒ දැඩ කටුතතු අදසන් කථන්න බැහැ. ශමොකර, 

ගාදතුථ උදරකථ නිසා ඒ පාථදල් සියල්ල විනා  ශදලා, 

ශගොඩනැඟිලි සියල්ල විනා  ශදලා. ඒ ප්රශේ දල සියලු යටිතල 

පහසුකම් අර දනශකොට විනා යට ප  ශදලා තිශබනදා. එම නිසා 

අපි ඉල්ලීමක් කථනදා, විශ  ෂශයන්ම එම දිස්්රික්ක නිශයෝජනය 

කථන -අනික් දිස්්රික්ක නිශයෝජනය කථන මන්ත්රීදරුන්ට  

ශරන්න වාව දන් නම්, ඒක  ශහොඳයි- මන්ත්රීදරුන්ශේ ප්රතිපාරන 

යම් කිසි ප්රමාණයකින් දැඩි කථන්න කියලා. එශහම වුශණො  එම 

දිස්්රික්ක නිශයෝජනය කථන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන්ට මීට 

දඩා ශස දයක් කථන්න වාව දන්කම ලැශබයි කියලා මා හිතනදා. 

මම මීට දැඩිය කාලය ගන්ශන් නැහැ.  

351 352 

[ගරු  කාචන විශේශස කථ  මහතා] 
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විශ  ෂශයන්ම සාගල ථ නායක ඇමතිතුමාට මා ශමම කරුණ 

මතක් කථනදා. ශම් දිනදල වාද  ප  සිථස්තලදල අපි රකින්ශන් 

රකින්න ඕනම ශේදල් ශනොශදයි. ශම් දිනදල වාද  ප දල අපි 

රකිනදා, "පාතාලය නැදත නැඟිටලා තිශබනදා." දැනි සිථස්තල. 

තද  ප්රදෘ ති රැන්වීමක් රමා තිශබන ආකාථය අපි රැක්කා, 

"තුශනන් ශරකකින් රරුණු ගණශආ අපථාධ අක් ශදලා තිශබනදා." 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමු  යථාර්ථය ඒක 

ශනොශදයි. ශම් දිනදල යථාර්ථය අපි රකිනදා. අර ගාල්ල 

දිස්්රික්කයට, මාතථ දිස්්රික්කයට ශම් ීනතිකාද ඇවිල්ලා 

තිශබනදා. අපි නැදත 1988-89 ුතගයට යනදාර කියලා  අපට 

හිශතනදා. අර දයාපාරිකශයෝ ඇතුව  සියලු ජනතාද බිශයන් තමයි 

ඉන්ශන්. අර දනශකොට පාතාලය දර්ධනය ශදලා තිශබනදා. එම 

නිසා ශම් ශදනුශදන් අදධානය ශයොමු කථලා ශපොලීසිය 

ක්රියා මක දන්න ඕනම.  

විශ  ෂශයන්ම රකුශඩු නැඟිටලා තිශබන පාතාලය මර්රනය 

කථන්න. එශහම නැ නම් ඒ අපථාධකරුදන් නීතිය හමුදට 

ශගශනන්න යම් කිසි රමශේරයක් ඇති කළ ුතතුද තිශබනදා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම නිසා සාමානය ජනතාදශේ 

අයිතිදාසිකම් ලබා ශරන්න කටුතතු කථන්න කියන ඉල්ලීම  

කථමින්, අදස්ථාද ලබා දීම පිළිබඳද ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත 

ශදමින් මා නිහඬ දනදා. 

 
 

[අ.භා. 3.19] 

 

ගු නිමේ ටිරිපාල ද ටිේවා මහතා (ප්රවාහන  හා ටිවිේ 

ගුවන් නෙේවා අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - கபொக்குவரத்து 

ைற்றும் சிவில் விைொனச் கசமவகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය ඇතුව  

තද  අමාතයාා  ගණනාදක දැය ශීර්ෂ පිළිබඳද කාථක සභා 

අදස්ථාශේ විදාරයට සහභාගිවීමට අදස්ථාදක් ලැබීම පිළිබඳද මා 

ඉතාම ම සන්ශතෝෂ දනදා. 

විශ  ෂශයන්ම අර ශලෝකශආ සමම ථටකම ජාතික ආථක්ෂාද 

සඳහා ප්රමුස්ථානයක් ලබා දීලා තිශබනදා. ඇශමරිකාද ශේදා, 

රුසියාද ශේදා, වරනය ශේදා, ඉන්දියාද ශේදා, මාලදිදයින ශේදා 

ශලොකු කුඩා කුමන ථටක් වුණ  තමන්ශේ ජාතික ආථක්ෂාද 

ජාතික ප්රමුතාදක් හැටියට පිළිශගන තිශබනදා. ඒක තමයි 

යථාර්ථය. එම නිසා තමන්ශේ ථට ඇතුළත ශමොන අක් පාක්කම්  

තිබුණ , අපි පාකිස්තානය ග ත , ශලෝකශආ අනිකු  ථටදල් 

ග ත  තමන්ශේ ථශට් අභයන්තථ ආථක්ෂාද, අදටින් එන්න 

වාව දන් යම් යම් තර්ජනයන්ට එශථහි ආථක්ෂාද, ත්රස්තදාරයට 

එශථහිද වූ ආථක්ෂාද කියන ශම් කාථණා පිළිබඳද වි ාල වියරමක් 

රථනදා. ඒ අනුද ආථක්ෂාද සඳහා දැය කථන මුරල සමම ථටකම 

දැඩි ශදලා තිශබනදා. ඒක තමයි, දර්තමානශආ ථාජය 

පාලකයින්ට; ආඩුක්දලට මුහුණ  දීමට තිශබන යථාර්ථය. ඒ 

වියරම කපා රමන්න වාව දන් නම්, එශහම නැ නම් අක් කථන්න 

වාව දන් නම් ශබොශහොම ශහොඳයි. 

නමු  ඒක කථන්න වාව දන්කමක් නැහැ. ශමොකර, ජාතික 

ආථක්ෂාද නැති වුශණො  අපට ආර්ිකකය හරාගන්න  බැහැ; 

සමාජය සකස් කථගන්න  බැහැ; ජීද  ශදන්න  බැහැ. අපි තිස ්

අවුරුරක ුතේධයක් -තිස් අවුරුරක ගැටුමක්- රැකවා අයයි; ඒ තුළින් අශප් 

ආර්ිකකයට, අශප් ජන ජීවිතයට සිරක වුණු බලපමම පිළිබඳද 

අ රැකීම් ථාශියක් තිශබන අයයි. "ගිනි ශපශනල්ශලන් බැට කාවා 

මිනිහා කණාමැදිරි එළියට  භයයි" කියලා කථාදක් තිශබනදා 

ශන්. ඒ නිසා අප ජාතික ආථ ක්ෂාදට මුල් තැන ලබාශරමින්, අශප් 

ථට තුළ ත්රස්තදාරය නැදත බිහි ශනොවීමට , ජාතයන්තථ 

ත්රස්තදාරය අශප් ථට තුළට ඒම දැළැක්වීම  සඳහා අද ය 

දැඩකටුතතු අනිදාර්යශයන්ම කථන්න ඕනම. එශහම නම්, ථශට් 

අභයන්තථ ආථක්ෂාද පිළිබඳද කටුතතු කථන අශප් ශපොලීසිය, ුතර 

හමුරාද, නාවික හමුරාද, ගුදන් හමුරාද කියන ශම් ආයතන අප 

අනිදාර්යශයන්ම  ක්තිම  කථන්න ඕනම. රැන් ඒ ගැටුම අදසන් 

කියලා අප ට ශම් ආයතන  ක්තිම  ශනොකථ ඉන්න වාව දන්කමක් 

නැහැ. ඒ නිසා ශම් අය දැශයන් ශමම ආයතන  ක්තිම  කිරීම 

සඳහා ඒ මුරල් ලබාදීම ගැන අපි සතුටු ශදනදා. විශ  ෂශයන්ම 

අශප් ජනාධිපති අතිගරු මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමා ශම් සඳහා 

අද ය නායක දය ලබාදීලා, අශප් හමුරා අා  තුළ, ඒ 

සාමාජිකයන් තුළ, චි ත මධර්යය  ක්තිම  කිරීම සඳහා අද ය 

පියදථ ශගන තිශබනදා.  

ශලෝකශආ ශබොශහෝ ථටදල් සහ විශේ  සාවිධාන අර අශපන් 

ශනොශයකු  ශේදල් ඉල්ලනදා. අශප් ථණ විරුදන් ජාතයන්තථ 

ුතර අධිකථණදලට ශගන යන්න, ලාකාශේ පරීක්ෂණ පද දනදා 

නම් විශේ  විනි ්චයකාථදරු ශගන්දන්න දැනි විවිධ ඉල්ලීම් 

ථාශියක් විවිධ අා දලින් -ලාකාද තුළිනු , ලාකාශදන් පිටතිනු 

- එනදා. නමු  ජනාධිපතිතුමා ප්රමු අශප් ථජය ඒ පිළිබඳද අශප් 

ස්ථාදථය ඉතාම පැහැදිලිද කියා තිශබනදා. කිසිම පරීක්ෂණයක් 

සඳහා විශේ  විනි ්චයකරුදන් ප  කථන්ශන්  නැහැ. එශහම 

ප  කථන්න අශප් ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ ඉඩකු  නැහැ. 

ත්රස්තදාරය අතුගා රමලා, අශප් ථටට නිරහස ලබාගන්න රායක 

වුණු සියලුශරනාම ආථක්ෂා කිරීම අශප් ුතතුකමක් හා දගකීමක්. 

ඔවුන් ශදනුශදන් අප හැම විටම ක්රියා කථන්න ඕනම. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් වාාචි ථශට් හුඟක් අය ශම් 

ගැන කථා කථනදා. ඔබතුමා  රකින්න ඇති, ඒ රදස්දල බින් 

ලාඩ්න් මහ තයා අමු අමුශේ ඝාතනය කළ ආකාථය. ඔහු 

ඝාතනය කළ එක හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය ඇතුව  ඇශමරිකාශේ 

සියලුම නායකයන් ස්කයිප් එශකන් ශහොඳට බලාශගන හිටියා. 

හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය ුතර අධිකථණයට ශගන යන්න ඕනමය 

කියලා කවුරුද  කිේදාර? ඇශමරිකා එක්ස  ජනපරශආ අය ුතර 

අධිකථණයකට ශගන යන්න ඕනමය කියලා කවුරුද  කිේදාර? 

එශහම කිේශේ නැහැ.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි, ශම් ළඟදී ්රිතානය අගමැතිතුමිය 

ප්රකා යක් කළා. ්රිතානය හමුරා විසින් කථන ලර ුතර අපථාධ 

පිළිබර යම් යම් ශචෝරනා තිබුණා. එතශකොට එතුමිය කිේදා, "ඒ 

ශේදල් පිළිබඳද කවුරුද  කථා කථන්න එපා, ඒදා අපට භාථයි, 

මම ඒ කිසි ශකශනක් පාදා ශරන්ශන් නැහැ" කියලා. ඒ නිසා 

ජාතයන්තථය පදා අර මානද හිමිකම් හා ජාතික ආථක්ෂාද කියන 

ශම් කාථණා පිළිබඳ සාදාරශආදී සැම විටම ජාතික ආථක්ෂාදට 

ප්රමු ස්ථානය ලබා දී තිශබනදා. එශහම නම් ශම් ජාතික 

ආථක්ෂාද සඳහා වූ සාකල්පයට ලාකාශේ  ඒ ප්රමුස්ථානය අපි 

අනිදාර්යශයන්ම ලබාශරන්න ඕනම. ඒ බද අපි ශහොඳින් මතක 

තබාගත ුතතුයි.  

අශප් නාවික හමුරාදට නැදක් ගන්න එක ගැන අර ශලොකු 

ආන්ශරෝලනයක් ඇති කථ තිශබනදා. ශම්ශක් පසු බිම අපි විස්තථ 

කථ රකන්නා. ශම් නැද රුසියානු ණය රමය යටශ යි ශමහාට 

එන්ශන් කියා කාචන විශේශස කථ මන්ත්රීතුමා  පිළිග තා.  

එතුමා අහනදා, "ශම් නැශේ අද යතාදක් අපට තිශබනදාර?" 

කියලා. එහි අද යතාදක් තිශබනදාර නැේර කියන එක තීථණය 

කථන්ශන් එතුමා ශහෝ, මම ශහෝ, ශේ පාලන නායක දය ශහෝ 

ශනොශදයි; නාවික හමුරාදයි. නාවික හමුරාද කියනදා නම්, "ශම් 

නැද අපට අද යයි,  ශම් විධියට ඒ නැද ඕනම" කියලා, අශප් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ුතතුකම හා දගකීම ශදන්ශන් ඒ නැද රැශගන දීමයි. ඒක 

ශපෞේගලික අා ශයන් ගන්නා ශරයක් ශනොශදයි. එය නියමිත 

ක්රියාරාමය අනුද ගන්නා බද ගරු රයාසිරි ජයශස කථ මැතිතුමා ඉතා 

පැහැදිලිද ශම් සභාදට ශපන්දා රකන්නා.  ජනාධිපතිතුමාට, එක 

එක්ශකනාට මඩ ගහන්න ශමශස  කිරීම පිළිබඳද අපි ඉතාම ම 

කනගාටු ශදනදා. ඒ දාශේම එතුමා කිේදා, මහින්ර ථාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ කාලශආදී Air Force එකට අද ය 

ශහලිශකොප්ටර් යානා ආදිය එතැනින් ග තා කියලා. ඒ අදස්ථාශේ 

ඒ සමාගශමන් ගන්න එක නිදැථදි නම්, ශම් අදස්ථාශේ ඒ 

සමාගශමන් ගන්න එක දැථදි ශදන්න බැහැ ශන්; ඒ ණය රමය 

යටශ ම ගන්න එක දැරැේරක් කියලා කියන්න බැහැ ශන්. ඒ නිසා 

අපි අශප් ජාතික ආථක්ෂාද ගැන, ථශට් ආථක්ෂක අද යතාදන් 

ගැන කථා කථ නශකොට මීට දඩා දගකීශමන් කථා කළ ුතතුයි 

කියන එක මම මතක් කථ ශරන්නට කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අර අශප් ගුදන් හමුරාද, පාබල හමුරාද, ඒ 

දාශේම නාවික හමුරාද යන හමුරා ක්ශෂ ත්රයන් තුළ වි ාල පිරිස ්

බලයක් තිශබනදා. එම පිරිස් බලය අපි ශම් ථශට් සාදර්ධනය 

සඳහා ශයොරාගන්නට ඕනම. ඒ සඳහා සුවිශ  ෂ වූ ක්රියාමාර්ගයක් අපි 

අනුගමනය කථන්නට ඕනම. විශ  ෂශයන්ම මම ප්රදාහන හා සිවිල් 

ගුදන් ශස දා අමාතයදථයා ද ශයන් මශේ අමාතයාා යට අය  

මඩකලවාද ගුදන් ශතොටුපළ ප්රතිසාස්කථණ කිරීශම් දැඩ කටුත ත 

සඳහා ගුදන් හමුරාදට රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලබාරකන්නා. මුරල් 

දීලා ගුදන් හමුරාද ලදා තමයි ඒ දැඩ කටුත ත කථග ශ . අපි 

ශම් අවුරුේශේ හිඟුථක්ශගොඩ ගුදන් ශතොටුපළ , පළාලි ගුදන් 

ශතොටුපළ  ශරකම ඔවුන්ට භාථ ශරනදා. ඒ විධියටම ඒ දැඩ 

කටුතතු ටික ගුදන් හමුරාදට භාථ ශරන්න අපි බලාශපොශථො තු 

ශදනදා.  

ගුදන් හමුරාශේ ගුදන් නියමුදන් දැඩි දැඩිශයන් වාහුණු 

කථන්නට ඕනම. ඒ දාශේම ගුදන් හමුරාද තුළ air traffic 

controllersලා දැඩි දැඩිශයන් වාහුණු කථන්නට ඕනම. එශස ම  

aeronautical engineering ක්ශෂ ත්රයට අරාළ ඉාජිශන්රුදරුන් දැඩි 

දැඩිශයන් වාහුණු කථන්නට ඕනම. ගුදන් හමුරාද අපි ඒ ඒ 

අා දලිනු  දඩා  දැඩි දිුතණු කථලා, ුතේධයක් නැති වුණ  ශම් 

ථශට් විවිධ ජාතික සාදර්ධන කටුතතු සඳහා ගුදන් හමුරාද, නාවික 

හමුරාද, ඒ දාශේම ුතර හමුරාද අපට උපශයෝගි කථ ගන්න වාව දන්.  

අශප් ුතර හමුරාශේ භටයින්, ඒ දාශේම නිලධාරින් එක්ස  

ජාතීන්ශේ සාවිධානශආ සාම සාධක හමුරාදට එකතුවීශමන් අර අපි 

වි ාල විශේ  විනිමයක් ශසොයනදා. එශස  ශස දය කථන අයට  

වි ාල මුරලක් ලැශබනදා දාශේම, අශප් ථටට  සුවිශ  ෂ වූ විශේ  

විනිමය ප්රමාණයක් අථශගන එනදා. එම නිසා අපි ශමදැනි අදස්ථා 

පිළිබඳද සිතන්නට ඕනම. ශමදැනි අදස්ථා පිළිබඳද සිතලා, ඒ 

සඳහා හමුරා අා දලට අද ය සහශයෝගය අපි අනිදාර්යශයන්ම 

ලබාශරන්නට ඕනම. 

ශලෝකශආ රැන් සිරකදන ත්රස්තදාදී ක්රියා, ශලෝකශආ සිරකදන 

අපථාධ, ඒදා ගැන ශසොයා බැලුදාම පැථණි ගතානුගතික රමයට 

ඒදා නද දන්න අපට වාව දන්කමක් නැහැ. නවීන තාක්ෂණය, 

තාක්ෂණික ඥාණය, නවීන උපකථණ, ඒ සියල්ලම අපි අශප් හමුරා 

ක්ශෂ ත්රයන්ට සහ ශපොලීසියට ලබා ශරන්නට ඕනම. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් Traffic Police එක ග ශතො  

ශපශනනදා, ඔවුන් ශකොශහ  ශහෝ හැාගිලා බලාශගන ඉඳලා 

camera  අල්ලනදා කියලා. ඒක ශලොකු ප්ර ්නයක්. එශහම 

ශනොශදයි, ශලෝකශආ දිුතණු ථටදල් දශේ මහා මාර්ගදල, ඒ 

දාශේම අශනක් තැන්දල අපි speed camera සවි කථන්නට ඕනම. 

එශහම තිශබනශකොට රියැරකථන්ට එක්තථා ආකාථයක ස්දයා 

දාථණයක් ඇතිශදනදා, "අන්න කැමථා එකක් තිශබනදා, ශහමින් 

යන්න ඕනම" කියලා. එම නිසා අපි  ශපොලීසියට , ඒ දාශේම 

හමුරා අා දලට  ශමන්න ශම් කියන තාක්ෂණය ශගන ඒම සඳහා 

අද ය දැඩ පිළිශදළ අනිදාර්යශයන්ම සකස් කළ ුතතුයි. 

එශස ම විශ  ෂශයන්ම රක්ෂිණ සාදර්ධන අධිකාරිය පිළිබඳද 

කථා කිරීශම්දී, අශප් සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා ඉතාම 

උනන්රකදකින් රක්ෂිණ සාදර්ධන කටුතතු ථාශියක් කථන බද 

කියන්න ඕනම. ප්රදාහන කටුතතු භාථ අමාතයදථයා ද ශයන් මා 

රක්ෂිණ සාදර්ධනය සඳහා අතයද ය දන රකම්රිය මාර්ගශආ මාතථ 

සිට ශබලිඅ ත රක්දා ශකොටශස  ඉදි කිරීම් කටුතතු ලබන දර්ෂය 

තුළදී අදසන් කිරීම සඳහා අද ය කටුතතු කථ ශගන යනදා. ඊට 

පස්ශස  අශප් බලාශපොශථො තුද එම රකම්රිය මාර්ගය කතථගම 

රක්දා දීර්ඝ කථන්නටයි. කතථගම රක්දා රකම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ 

කිරීශම් කටුතතු කථලා, රක්ෂිණ සාදර්ධනය සඳහා අද ය කටුතතු 

ඉටු කථ දීමට අපි බලාශපොශථො තු දනදා.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි. විශ  ෂශයන්ම හම්බන්ශතොට දථාය 

සම්බන්ධශයන් වුණු කාථණාදලදී හම්බන්ශතොට ප්රශේ ශආ වි ාල 

ආශයෝජනයක් ශම් ථජය බලාශපොශථො තු දනදා. රක්ෂිණ 

සාදර්ධන අධිකාරිය යටශ   විශ  ෂ ශද ශළඳ කලාප ගණනාදක්, 

නිෂ්පාරන ඒකක ගණනාදක් ඇතුව  වි ාල දැඩ ශකොටසක් කිරීමට 

අපි බලාශපොශථො තු දනදා. ඒ නිසා මා වි ්දාස කථනදා, රකුණු 

පළාශ  ඒ ප්රශේ ශආ දිුතණුද ළඟා කථ ගැනීම සඳහා ඉදිරිශආදී 

අපට අදස්ථාදක් ලැශබයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වි ශ  ෂශයන්ම අශප් හමුරා 

අා යන්හි රක්ෂතාද පිළිබඳද ඔවුන්ට අශප් ප්ර ාසාද හිමි 

කථන්නට ඕනම. අශප් හමුරා අා දල රක්ෂතාද පිළිබඳද 

ශලෝකශආ සමම ථටකම කථා බහට ලක් දනදා. ශලෝකශආ 

ත්රස්තදාරය තුථන් කිරීමට ශබොශහෝ ථටදලට ශනොහැකිශදලා 

තිබුණා. නමු  ශහොඳ ශේ පාලන නායක දයන් යටශ  අශප් 

්රිවිධ හමුරාදට සහ ශපොලීසියට ශම් ත්රස්තදාරය මුලිනුවාටා 

රමන්නට වාව දන් වුණා. එය ශ්රී ලාකාද ලැ, විශ  ෂ ජයග්රහණයක්. 

ඒ නිසා අශප් හමුරා අා දලට අශප් ප්රණාමය හා ස්තුතිය වාර 

කථන්නට ඕනම. ඒ දාශේම අපි ඔවුන් සිහිප  කථන්නට ඕනම.  

විශ  ෂශයන්ම අශප් ථණ විරු සාමාජිකයන් ඔවුන්ශේ ඇස්, 

ඉස්, මස්, ජීවිත රන්දීලා, ශමදැනි පරිතයාග ථාශියක් කථලා තමයි 

අශප් ථට ශේථා ගැනීම සඳහා අද ය කටුතතු කශළ . ඒ නිසා ථණ 

විරුදන්ශේ ශුභ සාධනය, ඔවුන්ශේ පවුල්දල ශුභ සාධනය අපි 

කිසිශස   අමතක කළ ුතතු නැහැ. එය අප විසින් කළ ුතතු 

ුතතුකමක් හා දග කීමක් හැටියට සලකා ඒ ථණ විරු පවුල්දල ශුභ 

සාධනය සඳහා අද ය කටුතතු ථජය මඟින් අනිදාර්යශයන්ම ඉටු 

කථ දිය ුතතුයි කියන කාථණය  මා ශම් අදස්ථාශේදී කියන්න 

කැමැතියි.  

ජාතික ආථක්ෂාද සම්බන්ධශයන් අර ශලෝකශආ ශබොශහෝ 

ථටදල් අපට විවිධ බලපමම් කථනදා. නමු  අශප් ජනාධිපතිතුමා 

ඉතාම  ක්තිම  ශලස ඒ සමම බලපමමකටම මුහුණ ශරමින්, 

එතුමා තුළ තිශබන සුවිශ  ෂී  ක්තිය විරහා පාමින්, ශම්දා 

සමතුලිත කථ ශගන දැඩ කටුතතු කථනදා. හමුදන සමම ථාජය 

නායකයකුටම එතුමා බිම් මට්ටශම් තිශබන ශම් යථාර්ථය 

පිළිබඳද ඉතාම පැහැදිලිද ශපන්දා ශරමින්, ජාතයන්තථ 

සහශයෝගය ලබා ගැනීමට හැකි වීම අශප් ථටට ලැබුණු සුවිශ  ෂී 

ආශීර්දාරයක් හැටියට සලකමින්, එතුමා ආථක්ෂක අමාතයාා යට 

හා අප ථටට ලබා ශරන නායක දය පිළිබඳද ප්ර ාසාද පළ 

කථමින් මශේ කථාද අදසන් කථනදා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
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ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු අනුථ දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.35] 

 
ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර දින අය දැය කාථක සභා 

අදස්ථාශේදී විදාරයට ගැශනන්ශන්, අශප් ථටට දැරග ම 

අමාතයාා  කිහිපයක් දන අග්රාමාතයතුමාශේ අමාතයාා ය, 

ආථක්ෂක අමාතයාා ය, නීතිය හා සාමය සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන 

අමාතයාා යයි. ආර්ිකක ද ශයනු , ජාතික ආථක්ෂාද පිළිබඳද , 

ථ ශට් නීතිය හා සාමය පද දා ශගන යමශම්දී  ශම් අමාතයාා  

තුන ඉතා දැරග  ශදනදා. 

එම අමාතයාා  පිළිබඳද අශප් පැ ශතන් අරහස් කිහිපයක් 

ඉදිරිප  කිරීමට අදස්ථාද ලබාදීම පිළිබඳද මම ඔබතුමාට 

ශබශහවින්ම ස්තුතිදන්ත ශදනදා.  

ඊශආ සහ අර දිනශආ පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම් ආථම්භ වූ ශේලාශේ 

සිටම දැඩිවාථම සාකච්ඡාදට බුනන් ශදමින් තිබුශඩු බැුනම්කථ 

දාචාශේ ප්රධාන චූදිතශයක් දන අර්ජුන් ඇශලෝසියස් සමඟ කථන 

ලර ගනු ශරනු පිළිබඳද විශ  ෂශයන්ම COPE එශක් සාමාජික 

මන්ත්රීදරුන්ශේ නම් ගණනාදක් බැුනම්කථ ශකොමිසම හමුශේ 

ශහළිරථවු වී තිබීම ගැනයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අදසථ්ා 

කිහිපයකදීම ඒ පිළිබඳද ප්ර ්න මතු කථනදා මම රැක්කා. සමහථ 

අය ඉතාම ම අසාර්ථක උ සාහයක ශයරකණා, තමන් ගන්නා ලර 

ශම් රකථකථන ඇමතුම් කුමක්ර කියලා අර්ථකථනය කථන්නට. අපි 

සාමානයශයන් රන්නදා බළශළක් ගශල් පහථවාදාම ඇති ශදන 

ත  දය ශමොකක්ර කියලා. ඒක දහන්න උ සාහ කථන්න 

කථන්න ඇඟ වාථා ගමශදන එක තමයි සිේධ ශදන්ශන්. ඊශආ සහ 

අර ශම් පාර්ලිශම්න්තුද තුළදී ඒක දහන්නට රැරූ උ සාහය 

තුළිනු  ඒක ඇඟ වාථා ගමවීමක් තමයි සිරක වුශඩු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන්ශන් නැහැ අපථාධ 

පරීක්ෂණ ශරපාර්තශම්න්තුද විසින් ශසොයා ගන්නා ලර ශතොථතුරු 

එම ශකොමිසම හමුදට ඉදිරිප  කිරීම සඳහා කථානායක 

දථයාශගන් අදසථ ගත ුතතුයි කියලා. ඒ කියන්ශන්, 

මන්ත්රීදරුන්ශේ දථප්රසාර ඉල්ලා සිටින්ශන් කුමක් ශදනුශදන්ර? 

මන්ත්රීදරුන් තමන්ශේ අයිතිදාසිකම් ඉල්ලා සිටින්න ඕනම කුමක් 

ශදනුශදන්ර? එය ඉල්ලා සිටිය ුතතු දන්ශන් තමන්ශේ දාචා, 

පතෂණ, නාස්තිය, ඒ සඳහා කථ තිශබන මැදිහ වීම් දසා ගැනීම 

සඳහා ශනොශදයි. නමු  ඊශආ දථප්රසාර ප්ර ්න මතු කළ ආකාථය , 

අර උශේ දථප්රසාර ප්ර ්න මතු කළ ආකාථය  තුළින් ශපන්නුම් 

කථන්ශන් දාචනිකයන් සැඟවීම සඳහා රථන ප්රය නයක්. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන්ශේ නම් කියන්නට කථානායක 

දථයාශගන් අදසථ ගන්න ඕනම කියනදා.  

ශමොකක්ර ශම්? දාචනිකයන් තමන් ආදථණය වීම සඳහා 

පාර්ලිශම්න්තු දථප්රසාර සහ අයිතීන් උපශයෝගී කථ ගැනීම 

ුතක්තිසහගත නැහැ. සැබැවින්ම දාචනිකශයක් ශනොදන්ශන් නම්, 

තමන්ශේ නිදැථදිතාද ඔප්වා කිරීමට අද ය නම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

දථප්රසාර සහ රීතීන්දලට මුදා ශනොවී සියල්ල පශසකලා තමන්ශේ 

විදෘත භාදය ශපන්විය ුතතුද තිශබනදා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි ශම් රථන ප්රය නශයන් ශපන්නුම් කථන්ශන් 

ශමම ගනු ශරනුදට ශමොන තථම් රකථට අක්මුල් විහිදී තිශබනදාර 

කියන එකයි. 

ඒ විතථක් ශනොශදයි. කක්ශදලින් අක්කාශේ නමට ශගදල් 

ග ත මන්ත්රීදථයා කවුර කියලා අපි රන්නදා. කක්ශදලින් 

තමන්ශේ වාතාශේ නමට ශගදල් ග ත මන්ත්රීදථයා කවුර 

කියලා  අපි රන්නදා. පාර්ලිශම්න්තුදට එනශකොට ශකොළඹ නතථ 

ශදන්නට තැනක් තිබුශඩු නැති අය අවුරුරක ශරකහමාථකට 

ආසන්න කාලයක් යන විට ශකොළඹ, කක්ශදල ප්රශේ ශයන් 

ශගදල් ගන්ශන් ශකොශහොමර? බැුනම්කථ ශකොමිසම මඟින් දිය  

කථමින් තිශබන ශමම පරීක්ෂණය තුළින් අශප් ථශට් දාචා, පතෂණ 

පැතිරී තිශබන ආකාථය පිළිබඳද ශහොඳම නිරර් නයක් සහ 

ශහොඳම ශහළිරථේ කිරීමක් කථ ගත හැකිද තිශබනදා. එම නිසා 

අපි ශයෝජනා කථන්ශන්, සියලු මන්ත්රීදරුන් ශමම සිේධියට අරාළ 

චූදිතයන් සමඟ කළ ගනු ශරනු ශහළිරථවු කළ ුතතුද තිශබන බදයි.  

තමන්ශේ නම් එළියට ආදාට පස්ශස , "මශේ සීයාශේ කාලශආ 

ඉඳන් යාලුශදක්, එශහම නැ නම් මශේ පළා  සභා ඡන්රශආ 

ඉඳන් යාලුශදක්, තා ත  එක්ක මම එකට අඩියකු  ගහනදා" 

දාශේ ශේදල් කියන්නට එපා. රැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ඇවිල්ලා 

කියන්න "මම  කථා බහ කථලා තිශබනදා, ශම් ශහ තුද මත" 

කියලා. නම ශහළිරථවු වුණාට පස්ශස  සීයාශේ දතශගොත, 

තා තාශේ දතශගොත, එකට අඩියක් ගහවා විධිය ගැන ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඕනම තථම් දිග හැශථන්නට වාව දන්. එම නිසා 

කරුණාකථලා කථා කථවා අය, සබඳතා තිශබන අය රැන් 

පාර්ලිශම්න්තුදට කියන්න. අපි කියන්ශන්, ඒක ශසොයා බලන්නට 

ඕනම කියලායි. ශමොකර, ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට තමයි ශම් ථශට් 

මූලය පිළිබඳ ප්රධාන දගකීම තිශබන්ශන්. මුරල් ආඩුක්ශේ කටුතතු 

සඳහා ශදන් කිරීම පමණක් ශනොශදයි ඒ ශදන් කථන ලර මුරල් 

පරිහථණය ශකශථන්ශන් ශකශස ර කියලා පරීක්ෂා කිරීශම් බලය  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ලැබිලා තිශබනදා, ශම් ථශට් මහ 

ජනතාදශේ ජන දථමකින්. ඒ කියන්ශන් මහ ජනතාද ශදනුශදන් 

මහ ජනයාශේ මුරල් බලා ගැනීම , ඒ මුරල් පරිහථණය කථන 

ආකාථය පිළිබඳද ශසොයා බැලීම  ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට පැදරී 

තිශබන දගකීමක්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුද සමන්විත වී තිශබන්ශන් 

මහ ජනයාශේ ශේශපොළ ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණන් නාස්ති 

කථන්නට, ශහොථකම් කථන්නට, යටිමඩි ගහන්නට කටුතතු කථන 

මන්ත්රීදරුන්ශගන් නම් ,- ශම් ශහළිරථවු වී ඇති කරුණු අනුද- 

එයින් ශපන්නුම් කථන්ශන් අන් කදථක්ද  ශනොශදයි. 

පාර්ලිශම්න්තුදට පැදරී තිශබන මූලික දගකීම සහ මූලික 

කාර්යභාථය කිසි ශස   සැලකිල්ලට භාජන ශනොශකොට තමන්ශේ 

සු විහථණය ශදනුශදන් කටුතතු කථන බදයි එයින් ශපනී 

යන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශආ සහ අර දිනශආ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සාකච්ඡාදට බුනන් ශදමින් තිශබන බැුනම්කථ 

ශකොමිසශම් ශතොථතුරු ශහළිරථවු වීම පිළිබඳ කාථණය තද රකථට   

සාකච්ඡා කළ ුතතුද තිශබන්ශන්, ඒදා දසන් කිරීශම් දි ාදට 

ශනොශදයි, ශහළරථවු කිරීශම් දි ාදටයි.  

ඊළඟ කරුණ ශම්කයි. අග්රමාතයතුමාශේ අමාතයාා යටම 

තමයි ශ්රීලාකා මහ බැාකුද අය  දන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අශප් ථශට් කාලාන්තථයක් තිස්ශස  මහ බැාකුද 

පැදතුශඩු මුරල් අමාතයාා ය යටශ . හැබැයි, ශබොශහෝරකථට අශප් 

ථශට් මුරල් අමාතයාා ය තිබුශඩු, ථාජය නායකයා යටශ . 

චන්ද්රිකා කුමාථතුාග මැතිනියශේ කාලශආ එතුමිය යටශ ; මහින්ර 

ථාජපක්ෂ මහ මයාශේ කාලශආ එතුමා යටශ . ඒ අනුද මුරල් 

අමාතයාා ය , මුරල් අමාතයාා ශආ දැරග ම ආයතනයක් දන 

මහා භාඩුඩාගාථය  ශම් ථශට් ප්රධානම වාථදැසියා යටශ  ථඳා 

පැදතුණා. නමු , තමුන්නාන්ශස ලා ශගොඩ නැඟුදා, ජාතික 

ආඩුක්දක්. මා කිසි ශස  ම පිළිගන්ශන් නැහැ ඒක ජාතික 

ආඩුක්දක් කියලා. රහනද දැනි ආඩුක්රම දයදස්ථා 

සාශ ෝධනයට පටහැනියි ශම් ජාතික ආඩුක්ද. එරා ශම් ජාතික 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ආඩුක්ද ශගොඩ නඟන අදස්ථාශේදී  මා ඒ බද ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශපන්නුම් කථලා රකන්නා. ඒ ශකශස  වුද , ඒ 

ජාතික ආඩුක්ද හථහා ශම් අමාතයාා  ශබරා ගැනීම සඳහා 

තමුන්නාන්ශස ලා ශේ පාලන එකඟතාදකට ආදා. ශම් 

අමාතයාා දලින් ශකොච්චථ ප්රමාණයක් එක්ස  ජාතික පක්ෂයට 

අයිතිර,  ශකොච්චථ ප්රමාණයක් ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ 

පාර් ්දයට අයිතිර කියලා ශබරාශගන තිශබනදා.  ඒ නිසායි  අර 

ශම් අමාතයාා  ශදන් කිරීමක්, ශදනස් කිරීමක්  සිේධ ශදන්ශන්. 

එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ අමාතය ර ථ ඒ පක්ෂයටමයි ලබා 

ශරන්ශන්. ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ අමාතය ර ථ ඒ පක්ෂයටමයි 

ලබා ශරන්ශන්.   මා රන්ශන් නැහැ, ඒ සැලසුම්සහගතභාදය 

කුමක්ර කියලා. ශකශස  වුද , මුරල් අමාතයාා ය යටතට පැදරිය 

ුතතුද තිබුණු ශ්රී ලාකා මහබැාකුද පළමු දතාදට මුරල් 

අමාතයාා ශයන් ඉද  ශකොට,  අග්රාමාතයදථයා මූලික ශලස දග 

කියන අමාතයාා යක් ශදත පදථා ග තා, ලාකා ඉතිහාසශආ ප්රථම 

දතාදට.  

ශම් ශදලාශේ අග්රාමාතයදථයා නැ නම් එතුමාශේ 

අමාතයාා ය භාථ නිශයෝජය ඇමතිදථයා ශමම ගරු සභාශේ ඇති. 

එතුමාශගන් මා අහනදා, මහ බැාකුද මුරල් අමාතයාා ශයන් ශදන් 

ශකොට අග්රාමාතයදථයා යටතට පදථා ග ශ  ඇයි, ශමොන 

ශහ තුදකටර කියලා? ඒක අපි රැන ගන්න ඕනම.  ඒක රැන්ද  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුදට ශහළිරථවු කථයි කියලා අපි වි ්දාස කථනදා.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි.  අශප් ථශට් මුරල් පනත අනුද, මහ 

බැාකුශේ ශබොශහෝ කාර්යයන් පිළිබඳද බලය ලබා දී තිශබන්ශන් 

මුරල් අමාතයදථයාට. කවුරුද  මුරල් පනත සම්මත කථන ශකොට 

අශප්ක්ෂා කශළ  නැහැ, මුරල් අමාතයදථයාශගන් පිටත මහ බැාකුද 

ශගොඩ නැ ශේවි කියලා. ඒ නිසා මහබැාකුශේ අධිපතිදථයා ප  

කිරීශම්දී  මුරල් අමාතයදථයාශගන් විමසා තමයි ඒ ප  කිරීම 

සඳහා ජනාධිපතිදථයාට ඉඩ කඩ ලබා දී තිශබන්ශන්. ඒශකන් 

ශපන්නුම් කථන්ශන් කුමක්ර? ඒ පන  සකස් කථන ශකොට  

අශප්ක්ෂා කථ තිශබනදා, මහබැාකුද පැදතිය ුත ශ  මුරල් 

අමාතයාා ය යටශ  බද.   

ඒ විතථක් ශනොශදයි. මහ බැාකුශදන් තමයි අශප් ථශට් මුරල් 

ශනෝට්ටු මුද්රණය කථන්ශන්. මුරල් ශනෝට්ටුදක අ සන් කිරීශම් 

බලය මහ බැාකු අධිපතිදථයාට , මුරල් අමාතයදථයාට  එන්ශන් 

කුමක් නිසාර? ඔවුන් එකම ආයතනයකට අය  දනදාය කියා 

වි ්දාස කථන නිසා. නමු , රැන් මුරල් ශනෝට්ටුදට මහබැාකුශේ 

අධිපතිදථයා අ සන් කථනදා. හැබැයි, මහ බැාකුද අයිති නැති 

මුරල් ඇමතිදථයා  මුරල් ශනෝට්ටුදට අ සන් කථනදා. ඒ නිසා 

ශමදැනි පැටලිලිසහගත, විකෘතිසහගත ක්රියාරාමයක් හථහා මුරල් 

අමාතයාා ය මහබැාකුශදන් ශදන් ශකොට ශදනස් කශළ  ඇයිර 

කියන කරුණ ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ප්රකා  කළ ුතතුයි කියා අපි 

වි ්දාස කථනදා.  ඒක පළමුදැනි කාථණය.  

ඊළඟට, ශරදැනි කරුණ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශම්ක ශදනස් කශළ  2015 ජනදාරි මාසශආ 10දැනි රා. ඒක තමයි 

තද රකථට  සැකයට තුක් ශරන කාථණය. ශමොකර, අලු  ආඩුක්ද 

ශගොඩ නැඟුශේ, ජනදාරි 08 දැනි රා. 09 දැනි රා ජනාධිපතිතුමා 

දිවුරුම් රකන්නා. මට මතක විධියට ජනදාරි 10 දැනි රා අලු  

අමාතයාා   ශබරා ශදන් කළා.  ජනදාරි මාසශආ 10දැනි රා තමයි 

මහ බැාකුද අග්රාමාතයදථයා යටතට එන්ශන් , මුරල් 

අමාතයදථයා ශලස ථවි කරුණානායක මහතා ප  ශදන්ශන් . 

හැබැයි,  ශම් ආන්ශරෝලනයට තුක් දී තිශබන ගනු ශරනුද සිරක වී 

තිශබන්ශන් කදරා ර?  ඒ ශපබථදාරි මාසශආ 27 දැනි රා. ඒ 

කියන්ශන්, ජනදාරි මාසශආ 10 සිට ශපබථදාරි මාසශආ 27 රක්දා 

කාලය සන්සන්රනය කථලා බැලුශදො , ආසන්න ද ශයන් 

ග ශතො  දින 47යි.  එය ශකටි කාලයක්. එතශකොට, ශම් 

අමාතයාා  ශදනස් කිරීම හථහාම ශමදැනි ගනු ශරනුදක් සිරක කිරීම 

සඳහා පූර්ද නිගමනයක හිටියාරැයි කියලා සාධාථණ සැකයක් මතු 

ශදනදා. ජනදාරි මාසශආ 10දැනි රා අමාතයාා ය ශදනස ්

කථනදා. ශපබථදාරි මාසශආ 27දැනි රා ශමම පතෂිත ගනු ශරනුද 

සිරක ශදනදා. එපමණක් ශනොශදයි. ඒ පතෂිත ගනු-ශරනුද පිළිබඳද 

රැනග  ශමොශහොශ දීම, අප විසින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඒ ගැන 

විමසා සිටියා. 2015 මාර්තු මාසශආ 15දැනි රා -දින 18ක් තුළ- 

ස්ථාදථ නිශයෝග 23(2) යටශ  මා අග්රාමාතයදථයාශගන් ඒ ගනු-

ශරනුද පිළිබඳද විමසා සිටියා. එතුමා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ප්රකා  

කළා, බැුනම්කථ මිලදී ගැනීම සඳහා එශතක් තිබුණු රමශේරය 

ශදනුදට ශදන්ශේසි රමශේරයක් ලබා ශරන්න යැයි එතුමා 

නිශයෝග කළ බද.  

2015 මාර්තු මාසශආ මැර භාගශආ එතුමා ප්රකා  කළා, එශතක් 

තිබුණු රමශේරය ශදනස් ශකොට මුව මනින්ම ශදන්ශේසි රමයකට 

යන්න කියලා ශයෝජනා කළා කියලා. හැබැයි, ශම් පර්ශආෂණ 

හථහා ඉතා ශහොඳින් ශපන්නුම් කථමින් තිශබනදා අග්රාමාතයදථයා 

එදැනි ශයෝජනාදක් කළ , ඒ ශයෝජනාද ක්රියා මක විය ුතතු 

ආකාථයක් තිශබන බද. එය මහ බැාකුශේ මුරල් මඩුඩලය 

අනුමත කළ ුතතුද තිශබනදා; ඒ බද ශටන්ඩර් මඩුඩලයට 

පැදසිය ුතතුද තිශබනදා. නමු  ඒ කිසිරක රමශේරයක් අනුගමනය 

වී නැහැ. ඒ නිසා 2015 මාර්තු මාසශආ 15දැනි රා අග්රාමාතයදථයා 

විසින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කථන ලර ප්රකා ය තුළ යම් 

ප්රමාණයකට ශමම ගනු-ශරනුද ආථක්ෂා කිරීම සඳහා එතුමාශේ 

පාර් ්දශයන් ශපනී සිටියා යැයි කියා සාධාථණ සැකයක් අර අපට 

පැන නැඟී තිශබනදා. ශම් ගනු-ශරනුද පිළිබඳ කරුණු මතු වුණාට 

පසුද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදීම අපි කියා සිටියා මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, "වි ාල දාචාදක් පිළිබඳ සාකච්ඡාදක් සමාජශආ 

ශගොඩනැඟී තිශබනදා. එහි ප්රධාන චූදිතා බදට ප වී තිශබන්ශන් 

මහ බැාකුශේ අධිපතිදථයා. අක්ම තථමින් ශම් පරීක්ෂණය දිය  

ශකොට අදසන් දන ශතක් අර්ජුන මශහ න්ද්රන් මහ බැාකු අධිපති 

ර ථශයන් තාදකාලිකද ඉද  ශකොට ශදන ශකශනක් ප  

කථන්න" කියලා. අපි කිේශේ නැහැ ඔහු සම්පූර්ණශයන් ඉද  

කථන්න කියලා, අපට අදසන් නිගමනයට යන්න බැරි නිසා.  

අපි සාධාථණ ඉල්ලීමක් කශළ . ශමොකර, ප්රධාන චූදිතයා බදට 

ප  වී තිශබන්ශන් මහ බැාකුශේ ප්රධානියා නම්, මහ බැාකුද තුළ 

එදැනි දාචාදක් සිරක වුණාට පසුද ප්රධානියා අනිදාර්යශයන්ම 

තමන්ශේ තනතුථ උපශයෝගී කථ ගන්න නිසා තම ආථක්ෂාද 

ශදනුශදන්. හැබැයි, ආඩුක්ද කිසිශස  ම අර්ජුන මශහ න්ද්රන්  

තාදකාලිකද ඉද  කිරීමටද  උ සුක වුශඩු නැහැ. උ සුක 

ශනොවුණ ක්රියාරාමය රැන් ශහළිරථේ ශදමින් තිශබනදා. ශමම 

දාචාද දසා ගැනීම සඳහා ඔහු ශබොශහෝ විට උ සාහ ශකොට 

තිශබනදා, මහ බැාකු ශේ ඔහු සතුද තිබුණු බලය උපශයෝගි කථ 

ගැනීමට. එතැනදී  අපට සාධාථණ සැකයක් පැන නඟිනදා, මහ 

බැාකු අධිපතිදථයා එතැන තබා ගනිමින්ම එය සඟදා ගැනීශම් 

වුදමනාද තමුන්නාන්ශස ලාට තිබුණු බදට.  එය හරි පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පිළිබඳද පරීක්ෂණයක් 

පැදැ වීම සඳහා ශපොරක දයාපාථ පිළිබඳ කාථක සභාදට ආදා. ඒ 

කාථක සභාද තීථණය කළා ඒ පිළිබඳද පරීක්ෂණයක් 

පද දන්න. මම හිතනදා එය මමත කාලශආ ශපොරක දයාපාථ පිළිබඳ 

කාථක සභාද තුළ ඇති වූ වි ාලම ගැටුම්කාරී ත  දයක් 

නිර්මාණය කථවා පරීක්ෂණය බද. ගරු සුජීද ශස නසිාහ ථාජය 

අමාතයදථයා එශතක් COPE එශක් සාමාජිකශයක් ශනොශදයි.  

COPE එශක් සාමාජිකශයකු බදට ප  ශදලා හිටවා ගරු ශේලු 

කුමාර් මන්ත්රීදථයා ඉද  දන්ශන් යැයි ප්රකා  ශකොට, -ඒක කශළ  

ඔහුර, කවුර කියා මා රන්ශන් නැහැ- තමුන්නාන්ශස ලාට ඒ  

359 360 

[ගරු  අනුථ දිසානායක  මහතා] 
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තීථණය  ගන්න  වාව දන්. COPE එශක් ඉන්න ඕනම කවුර කියන 

එක ආඩුක්ද ගන්න තීථණයක්. හැබැයි, ශම් පරීක්ෂණය නිසා 

ශේලු කුමාර් මන්ත්රීදථයා ඉද  ශකොට COPE එශක් 

සාමාජිකශයකු බදට සුජීද ශස නසිාහ ථාජය අමාතයතුමා ප  

දනදා. එතුමා රකථකථන ඇමතුම් 62ක් ග ත බද රැන් දාර්තා වී 

තිශබනදා. ඒදා අහම්ශබන් සිරක වුණා යැයි කියලා අපි 

උපකල්පනය කළ ුතතුර  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි? ඒදා 

කිසිශස  ම අහඹු සිරකවීම් ශනොශදයි. ශම් පරීක්ෂණය යටප  කිරීම 

සඳහා සැලසුම් සහගතද COPE එක හමුදට එදන ලර අය, 

ඒශගොල්ශලෝ. ඒ නිසා ඊළඟ COPE දාර්තාශදන් මම  

බලාශපොශථො තු දනදා, බැුනම්කථ ගනු-ශරනුද පිළිබඳද COPE 

එශක් ශදච්ච සාකච්ඡාදට අමතථද සුජීද ශස නසිාහ ථාජය 

අමාතයදථයා  එම කාථක සභාදට ශකොපමණ දාථ ගණනක් 

සහභාගි වුණාර කියලා. එතුමාශේ පැමිණීම ඉතාම අක් ප්රමාණයක්. 

එය මා දග කීශමන් කියන්ශන්. එතුමා  පැමිණි දින ගණන් එක්කම 

මම කියන්නම්. එතුමාශේ පැමිණීමම දිය  කථලා තිබුශඩු, 

COPE එක හථහා ඒ ගනු-ශරනුද ආථක්ෂා කථ ගන්නයි.  

ඒ විතථක් ශනොශදයි. ඒ පරීක්ෂණයට බාධා කිරීම සඳහා 

කඩුඩායමක් ඉතා පැහැදිලි ශලසම කටුතතු කළා. 

විගණකාධිපතිදථයාට කථන ලර තර්ජන සහ COPE එශක් 

සභාපති ර ථය ශහොබදන හුනන්ශන ති මන්ත්රීතුමාට කථන ලර 

බලපමම් යනාදි සියල්ල තුළින් ඒ ගනු-ශරනුද ආථක්ෂා කථ ගැනීම 

සඳහා ප්රය නයක් රැරුදා.  

ඊළඟට, අර්ජුන මශහ න්ද්රන් මහ තයාශේ ර ථ කාලය අදසන් 

වීමට නියමිත වුණා. රැන්, අක්ම තථමින් ශචෝරනාදට ලක්වූ 

වාේගලශයකුශේ ර ථ කාලය අදසන් ශදලා තිබුණාට පසු  කිසිරක 

තර්කයකින් ශතොථද ඔහු ර ථශයන් ඉද  කළ ුතතුද තිබුණා. 

නමු , ආඩුක්ශේ යම් පාර් ්දයක් උ සාහ කශළ ;  ආඩුක්ශේ 

එක්ස  ජාතික පක්ෂ පාර් ්දය උ සාහ කශළ  ශම් ශචෝරනාදට 

ලක්වී තිශබන මහ බැාකුශේ අධිපතිදථයා ඉද  කිරීමට ශනොශදයි; 

කාලය අදසන් වුණාට පසු ඉද  කිරීමට  ශනොශදයි; ඔහුද නැදත 

ආථක්ෂා කථගන්නයි. ඒ බද මා ඉතා දගකීශමන් කියනදා. ඒ නිසා 

අර මහ බැාකුශේ ඇතිවී තිශබන බැරකම්කථ ගනුශරනුද පිළිබඳද 

සමාජය තුළ ඇතිවී තිශබන සාකච්ඡාද , ශකොමිසශම් එළිරථේ 

ශදමින් තිශබන කරුණු , ඒ සියල්ල විසින් ශපන්නුම් කථන්ශන් 

අන් කදථක්ද  ශනොශදයි, ශමොන තථම් ප්රමාණයකට 

තමුන්නාන්ශස ලා 2015 ජනදාරි මාසශආ 08දැනිරා ජනදථමට 

පිටුපා කටුතතු කථන්න සූරානම් ර කියන කරුණ තමයි ශම් 

එළිරථේ කථමින් තිශබන්ශන්. අපි වි ්දාස කථනදා, මහ බැාකුශේ 

ඉතාම  ශහොඳ නිලධාරි මහ දරු ඉන්නදා කියලා. ඒ නිලධාරි 

මහ දරුන් සියලු ශරනා ශගන්ම අපි ඉල්ලීමක් කථනදා.   

ලාකාශේ මහ බැාකුදට ඇති විය හැකි වි ාලතම කව  පැල්ලම 

රැන් ඇති ශදලා අදසන්, එම නිසා එය ශුේධ පවිත්ර කථගැනීශම් 

දගකීම ශම් බැාකුශේ නිලධාරි මහ දරුන්ට තිශබනදා. ඒ නිසා 

තද තද  සැඟවී ඇති කරුණු සියල්ල රැන ගැනීමට නිලධාරින් 

හැටියට එතුමන්ලාට , ශම් ථශට් ජනතාදට  දගකීමක් 

තිශබනදා. එතුමන්ලා ඒ දගකීම ඉටු කථනදා ඇතැයි මා 

බලාශපොශථො තු ශදනදා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඊළඟට, අශප් ශපොලිස ් ශරපාර්තශම්න්තුද පැ තට මා 

අදධානය ශයොමු කථදන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, 2015 ජනදාරි මස 08දැනිරා ලැබුණු ජනදථම පිටුපස 

තිබුණු ප්රධානතම සාධකය තමයි දාචා පතෂණ පිළිබඳ සාධකය. ඒක 

තමයි වි ාලතම සාධකය. ලාකා ඉතිහාසශආ මැතිදථණයකදී 

දාචාද, පතෂණය, නාස්තිය පිළිබඳද සාකච්ඡාදට බුනන් වුණා නම්, 

දැඩිම සාකච්ඡාදට බුනන් වූ මැතිදථණය තමයි 2015 ජනදාරි මස 

08දැනිරා පැදැති ජනාධිපතිදථණය. එය ශකොතථම් ර කියනදා 

නම්, දර්තමාන ජනාධිපතිදථයා දන එදකට ජනාධිපති අශප්ක්ෂක 

මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමා එක ශේදිකාදකදී කිේදා, "මම 

බලයට ප වූ දහාම airport එක දහනදා" කියලා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, airport එක දහනදා කියන එශක් අර්ථශආ 

වුශඩු -  එය ශේ පාලන අර්ථයක්. එයින් අරහස් කශළ  ගුදන් 

ශතොටුශපොළ දහනදා කියන එක ශනොශදයි. ගුදන් ශතොටුශපොළින් 

කිසිරක ශහොශථකුට පැනලා යන්න ඉඩ ශරන්ශන් නැහැ කියන එකයි 

එයින් අර්ථ ගැන්වූශආ. මමත්රීපාල සිරිශස න ජනාධිපති 

අශප්ක්ෂකදථයාට එරා මැතිදථණ දයාපාථශආදී "ගුදන් 

ශතොටුශපොළ දසා රමනදා" දැනි පන්නශආ ප්රකා කයක් කිරීම 

රක්දා තමන්ශේ මැතිදථණ දයාපාථ  දාචා, පතෂණ සම්බන්ධශයන් 

ශකොතථම් ප්රමාණයකට උච්චස්ථානයකට ඇවිල්ලා තිශබන්න 

ඇේර? නැ නම්, එශහම කියන්ශන් නැහැ ශන්. ඒක තමයි ප්රධාන 

සාධකය බදට ප  වුශඩු. ඒ නිසාම ජනතාදශේ වි ාල 

බලාශපොශථො තුදක් තිබුණා, තමුන්නාන්ශස ලාශේ ආඩුක්ද එක 

පැ තකින් දාචනිකයන්ට, පතෂිතයන්ට රඬුදම් ලබා ශේවි; අශනක් 

පැ ශතන් දාචනිකයන් දාචාශේ පතෂණශආ ශනොශයශේවි කියලා. 

හැබැයි, ශම් දන විට තමුන්නාන්ශස ලා ඒ ශරක පමණක් ශනොශදයි 

කරුණු තුනක්ම ඉටු කථලා තිශබනදා.  

පළමු දැනි කාථණය, දාචනිකයන්ට, පතෂිතයන්ට රඬුදම් 

ශරන්ශන  නැහැ. දාචනිකයන්ට, පතෂිතයන්ට රඬුදම් ශරන්ශන් 

නැහැ පමණක් ශනොශදයි ඔවුන්ද ආථක්ෂා කථනදා. ආථක්ෂා 

කථනදා පමණක් ශනොශදයි, දාචාශේ පතෂණශආ ශයශරනදා. ශම්ක 

තමයි සිරකවී තිශබන්ශන්. ඒ නිසා 2015 ජනදාරි මාසශආ 08දැනිරා 

ලැබුණු මුව  ජනදථමටම පටහැනිද කටුතතු කථන ආඩුක්දක් 

බදට තමුන්නාන්ශස ලාශේ ආඩුක්ද ප  ශදලා තිශබනදා. ඒ 

නිසා තදරකථට  තමුන්නාන්ශස ලාට කියන්න බැහැ; මමත්රීපාල 

සිරිශස න ජනාධිපතිතුමාට  කියන්න බැහැ; හැට ශරලක්ෂයක 

ජන දථමක් තමන්ට තිශබනදා කියලා. හැට ශරලක්ෂයක ජන 

දථශම් අථමුණ ඉටු ශදන්ශන් නැ නම්, ඒශක් අශප්ක්ෂාදන් ඉටු 

ශදන්ශන් නැ නම්, මම පිටුපස්ශස  ලක්ෂ 62ක ජනදථමක් 

තිශබනදා කියලා කිේදාට ඒක දලාගු නැහැ. ඒ ලක්ෂ 62ක 

ජනතාදශේ වුදමනාදන්ට ශමොනදාර වුශඩු? ඒ ලක්ෂ 62ක 

ජනතාදශේ අශප්ක්ෂාදන්ට ශමොනදාර වුශඩු? ඒ ලක්ෂ 62ක 

ජනතාදශේ අථමුණට ශමොකක්ර වුශඩු? ඒ ලක්ෂ 62ක 

ජනතාදශේ අථමුණුදලට, වුදමනාදන්ට, අශප්ක්ෂාදන්ට 

මුව මනින්ම පිටුපාලා,  ලක්ෂ 62ක ජනදථමක් තිශබනදා කියලා 

කියන්න වාව දන්ර? ජනදථමක් කියන්ශන්,  ඔය ඕනම එකක් 

කථන්න ඕනම එකකට ඡන්රය රකන්නා ශනොශදයි. යම් අථමුණු 

සාක්ෂා  කථගැනීම ශදනුශදන් තමයි ඡන්රය ලබා දී තිශබන්ශන්. 

ඒ අථමුණු සාක්ෂා  කථ ශරන්න තමුන්නාන්ශස ලා අසම  ශදලා 

තිශබනදා. ඒ අථමුණුදලදී ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුදට සුවිශ  ෂී 

කාර්ය භාථයක් පැදශථනදා. පළමු ශකොටම තමුන්නාන්ශස ලා 

මූලය අපථාධ පිළිබඳද ශසොයා බැලීම ශදනුශදන් නද ඒකකයක් 

හැටියට මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසයක් පිහිටවූදා. ඒ 

කියන්ශන්, FCID එක. කමක් නැහැ, ඒක ශහොඳයි. ඒදා ගැන 

ශසොයන්න ඕනම. ඒක ප්ර ්නයක් නැහැ. ශම් ගැන මම ඊශආ  ගරු 

සභාශේදී කිේදා. ශමොකර, ථශට් එක එක ක්ශෂ ත්ර එක එක 

කාලයට තමයි ප්ර ්න බදට ප  ශදන්ශන්. ඒ ක්ශෂ ත්ර 

සම්බන්ධශයන් අලු  ශපොලිස් ශකොට්නාසයක් ශගොඩ නැඟීම 

කිසිශස  ම අසාධාථණ ශදන්ශන් නැහැ. බථපතළ මූලය අපථාධ 

සිරකවී තිශබනදා නම්, බථපතළ මූලය අපථාධ ශසොයා බැලීම 

පිළිබඳද ශපොලිස් මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසයක් 

ශගොඩනැඟීම සාධාථණයි.  

මා හිතන්ශන් නැහැ, ඒක පිළිබඳද කාටද  විශේචනයක් කළ 

හැකියි කියලා. විශේචනයක් කළ හැකි දන්ශන් පතෂිතයන්ට, 

දාචනිකයන්ට පමණයි. ශපොලිස් මූලය අපථාධ විමර් න 

ශකොට්නාසය ශදත එල්ල කථ තිශබන තර්ජනයන් සහ ශපොලිස් 
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මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසය ශදත එල්ල කථ තිශබන 

විශේචනයන් කථන හඬදල් සහ ඒ අය කවුර කියලා බැලුශදො ,  ඒ 

අයශගන් ශබොශහෝ ශරශනක්  FCID එශක් පරීක්ෂණයට භාජන 

දන  සහ  FCID එශක්  files තිශබන අයයි.   ඒ නිසා අපි ඒක 

සැලකිල්ලට භාජන කළ ුතතු නැහැ කියලා මම හිතනදා. 

තමුන්නාන්ශස ලා බථපතළ මූලය අපථාධයන් පිළිබඳද රඬුදම් 

ලබා දීම සඳහාම වූ ඒකකයක් ශගොඩනැඟු පළමු අදස්ථාද.  ඒක 

ශහොඳයි.  හැබැයි, අර සමස්ත ක්රියාරාමය ශකොතැනටර ගමන් 

කථමින් තිශබන්ශන්? ශමොකර, දාචාදන් පිළිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිප  

කථන්න අපට වාව දන්. අපි පරීක්ෂකදරුන් ශනොශදයි; අපි නක් 

පදථන අය ශනොශදයි; අපි විනි ්චය ශරන අය ශනොශදයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ඒ කාර්ය භාථය පැදරී 

නැහැ. ඒ සඳහා වූ පරීක්ෂණ කිරීශම් කාර්ය භාථය ශපොලිස ්

ශරපාර්තශම්න්තුදට පැදරී තිශබනදා. තදරකථට   අද ය නම්, 

අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාදට පැදරී 

තිශබනදා, තද  කාර්ය භාථයක්. ඒදා අපට නැහැ. අපට 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ර? ශම් පිළිබඳ ශතොථතුරු සහ ඒ පිළිබඳ 

තිශබන ලිපි ශගොනු ඉතා ශහොඳින් ශපළ ගස්දා පැමිණිලි ඉදිරිප  

කිරීශම් කාර්ය භාථය තමයි අපට තිශබන්ශන්. පක්ෂයක් හැටියට 

අපි වි ්දාස කථනදා, ශම් ථශට් දාචනිකයන්ට, පතෂිතයන්ට රඬුදම් 

ලබා දීම ශදනුශදන් දැඩිම පැමිණිලි ගණනාදක් අශප් පක්ෂය 

ඉදිරිප  කථ තිශබන බද.   මා කියන්ශන්, ශේ පාලනඥයන් සහ 

ඉහළ නිලධාරින් සම්බන්ධශයන් පැමිණිලි ගැනයි.   ශපොලීසිශආ 

ශකොස්තාපල් මහ මශයකු,  ග්රාම නිලධාරි මහ මශයකු,  කෘපනිස  

නිලධාරි  මහ මශයකු සම්බන්ධශයන් දන පැමිණිලි ගැන 

ශනොශදයි මම ශම් කියන්ශන්.  

ප්රධාන ද ශයන් අශප් ථශට් ශේ පාලකයන්ශේ, ඉහළ 

නිලධාරින්ශේ, ඉහළ ශපොලිස් නිලධාරින්ශේ සහ ඉහළ හමුරා 

නිලධාරින්ශේ දාචා, පතෂණ පිළිබඳද දැඩිම පැමිණිලි ප්රමාණයක් 

ශපොලිස් මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසයට දාශේම අල්ලස් 

ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාදට අශප් පක්ෂය 

ඉදිරිප  කථලා තිශබනදා. එය අපට පැදරී තිශබන කාර්ය භාථය.  

අපි අශප් කාර්ය භාථය  ඉටු කථලා තිශබනදා. හැබැයි, අපි එක 

ශරයක් රන්නදා. අපට දඩා, ඒදා ඉදිරිප  කිරීශම් හැකියාද 

තමුන්නාන්ශස ලාට තිබුණා. ආඩුක් මාරු වුණාට පස්ශස  

අමාතයාා  භාථ ග ශ  තමුන්නාන්ශස ලා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට 

දැඩි හැකියාදක් තිබුණා,  පථණ ශේදල් පිළිබඳද ශසොයා බලා 

පරීක්ෂණ කථන්න. නමු , කදථ ඇමතිදථයාර එක පැමිණිල්ලක් 

ශහෝ ඉදිරිප  කශළ  කියා මා රන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශස ලා 

පථණ ශේදල් එශහමම දැළශලන්න ඇථලා, ඒ කාර්යම ඉදිරියට 

කථශගන යන එකට තමයි දැඩිවාථ උනන්රක වුශඩු. ශහොථකම් කථවා 

ඒදා ශහොයනදා ශදනුදට, ඒ පාශර්ම ගමන් කථන ඇමතිදරු 

ශථො තක් බිහි වුණා. ඒක තමයි සිරක ශදලා තිශබන්ශන්. අද ය 

නම් මම නම්, ගම් කියන්නම්.  සිේධි  එක්ක කියන්නම්.  

කවුරු හරි කියනදා නම්, ''නැහැ, එශහම නැහැ'' කියලා;  

''නැහැ, අශප් ඇමතිදරු එශහම නැහැ. එශහම සිරකවීම් නැහැ'' 

කියලා කවුරු හරි ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට අිනශයෝග කථනදා නම්, 

ඇමතිදරුන්ශේ නම් සමඟ කථන ලර ශේදලු  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුදට මම ශහළිරථේ කථන්නම්. මම අර නම්, ගම් 

කියන්න සූරානම් වුණු අදස්ථාදක් ශනොදන නිසායි, මම ඒක එක 

ශපොරක දාකයයකින් කියන්න හරන්ශන්. කවුරු හරි තදරකථට  

අිනශයෝග කථනදා නම්, නමයි, සිරකවීමයි, දාචාශේ ප්රමාණයයි, 

ශදච්ච ආකාථයයි, ශගදල් ග ත විධියයි, ගිණුම් පිරුණු විධියයි 

ඔක්ශකෝම කියන්න මම ලැහැස්තියි. ඒ නිසා ශමොකක්ර සිරකවී 

තිශබන්ශන්?  

පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අද ය දන පැමිණිලි ප්රමාණයක් අපි 

ඉදිරිප  කථලා තිබුණා. සමහථ පැමිණිලිදල ප්රගතියක් තිශබනදා.  

ඒ දාශේම, සමහථ පැමිණිලිදලට ශමොකර සිරකවී තිශබන්ශන්? ඒදා 

අස්ථානගතවී තිශබනදා; අතට ගන්ශන්ද  නැති ත  දයක් 

නිර්මාණය ශදලා තිශබනදා. ශම්ක තමයි ඇ ත. ඒදා කදථක් 

ශදනුශදන්ර? අන් කදථක් ශදනුශදන්ද  ශනොශදයි, 

විශ  ෂශයන්ම ශේ පාලන හස්තශආ සිරකදන මැදිහ වීම් විසින් 

තමයි ශම් පරීක්ෂණ අඩ පණ කථ තිශබන්ශන්. මම දග කීශමන් 

කියන්ශන්.  

ශපොලිස්පතිතුමා ඉන්නදා නම්, මම ශම් කාථණා ගැන 

ශපොලිස්පතිතුමාශගන් රැනගන්න කැමැතියි.  සාමානයශයන් අශප් 

ගශම් ශකශනක් අ  අඩාගුදට ගන්න ශකොට, ශහොථකමක් 

පිළිබඳද සැකයක් තිබුණ  ශපොලීසිශයන් අ  අඩාගුදට ගන්නදා. 

හැබැයි  ශම් ප්රි  ගණශආ ශහොරුන්; ප්රි  ගණශආ දාචනිකයන් 

එශහම සාමානය සිල්ලථ ශහොරු දාශේ අ  අඩාගුදට ගන්ශන් 

නැහැ. පරීක්ෂණ කථලා, අධිකථණයට ''බී'' දාර්තාද ඉදිරිප  

කථලා, නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට file එක යදලා, ''අ  

අඩාගුදට ශගන අධිකථණයට ඉදිරිප  කථන්න'' කියලා නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශදන් ලිපියක් ආදාට පස්ශස  තමයි අ  අඩාගුදට 

ගන්ශන්. ඇයි? ශම් ශගොල්ශලෝ ප්රි  ගණශආ දාචනිකයන්. ශපොල් 

ශහොථකම් කථන අය  එශහම එක්ශකශනක් ශරන්ශනක් ඉන්නදා. 

නමු  ඒ ජාතිශආ දාචනිකයන් ශනොශදයි. ප්රි  රැකදථණ දාශේම; 

ප්රි  ආථක්ෂාද දාශේම; ප්රි  ගණශආ අ  අඩාගුදට ගැනීම් සිේධ 

ශදන්ශන්. පරීක්ෂණය සිරක කථනදා, ''බී'' දාර්තාද ඉදිරිප  

කථනදා; අදස්ථා ගණනාදකදී ''බී'' දාර්තා ඉදිරිප  කථනදා; 

තදරකථට  පරීක්ෂණ ත  දයන් දාර්තා කථනදා; අදසාන 

ද ශයන් නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට යදනදා. නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුද උපශරස් ශරනදා, තදම  ශතොථතුරු මදි කියලා. 

නැදත පරීක්ෂණ කථනදා. නැදත පරීක්ෂණ කථලා නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශදන් නිශයෝගයක් එනදා, රැන් අ  අඩාගුදට 

ශගන අධිකථණයට ඉදිරිප  කථන්න කියලා. මම ඒ ශතොථතුරු අර 

කියන්නම්.  

හිටවා ක්රීඩා අමාතය මහින්රානන්ර අලු ග මශේ සහ ඒ 

අමාතයාා ශආ හිටවා ශල්කම්දථයා අ  අඩාගුදට ශගන 

අධිකථණයට ඉදිරිප  කථන්න කියලා නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශදන් අථ සියල්ල අදසන් ශදලා ලිුතමක් ආදා. 

අ  අඩාගුදට ග තාර? මම ශම් කාථණය ශපොලිස්පතිතුමාශගන් 

අහන්න කැමැතියි. අ  අඩාගුදට ග තාර? නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශදන් එශහම නිශයෝගයක් ආශේ නැේර? ශම් 

සියල්ල අදසන් ශදලා, නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශදන් එදැනි 

නිශයෝගයක් ඇවිල්ලා තිශබේදී  අ  අඩාගුදට ගන්ශන් නැහැ. 

ප්රි  ගණශආ ශහොරු ප්රි න් විසින් ථකිනදා. ශම්ක ඇ ත කථාද. ඒ 

සියලු පරීක්ෂණ අදසන් ශදලා තිශබනදා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබ හිතනදාර, ආපසු ශම් නිලධාරින් පරීක්ෂණ කථයි 

කියලා.  

ශම් පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් වි ාල අනතුථකට මුහුණ 

ශරනදා. මා නැදත  කියන්ශන්, ශම් ගශම් ශපොල් ශහොශථක් 

අල්ලන්න යනදා ශනොශදයි. ගශම් සාමානය දාචනිකශයක් 

ශහොයන්න යනදා ශනොශදයි. ශම් ප්රි  ගණශආ දාචනිකයන්. ඔවුන් 

පිළිබඳද පරීක්ෂණ කිරීමක්; ඔවුන් පිළිබඳද නක් ශගොනු කිරීමක්. 

එක විටක ඒ නිලධාරින්ශේ ජීවිත ආථක්ෂාද පදා උකසට 

තැබීමක්. හැබැයි, ශමොකක්ර සිරක වී තිශබන්ශන්? සියල්ල අදසන් 

වූණාට පසුද -ඒ  අතුරු අන්තථාකාරී ත  දයන්ට මුහුණ ශරමින් 

ශපොලීසිශආ මහ දරු පරීක්ෂණ සිරක කළාට පසුද- අ  අඩාගුදට 

ගැනීම අ හිටුදනදා නම් ශපොලීසිශආ මහ දරු කල්පනා 

363 364 

[ගරු  අනුථ දිසානායක  මහතා] 



2017 ශනොදැම්බර්  18  

කථනදා, පරීක්ෂණ ශනොකථම ඉන්න එක ශහොඳයි කියලා. 

තමුන්නාන්ශස ලා ශම් පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින්ට දිරි ශරනදා 

ශදනුදට තමුන්නාන්ශස ලා ඔවුන්ශේ මානසික දය බිඳ දැට්ටුදා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලාකාශේ ඉතාම දැරග  නක්දක් 

තමයි, ලලි  වීථතුාග, අනූෂ පැල්පිටශේ 'සුරක ශථදි දාචාද' පිළිබඳ 

නක්ද.  

අශප් ථශට් සමම වාථදැසිශයක්ම ගිහාන් කුලතුාග 

විනිසුරුතුමාශේ පිටු 26ක තීථණය කියදන්න ඕනම. අශප් ථශට් 

ථාජය නිලධාරින්ශගන් මා ඉල්ලා සිටිනදා, ගිහාන් කුලතුාග 

විනිසුරුතුමා ශරන ලර නක් තීන්රකද කියදන්න කියලා. ඒශක් 

ශමොකක්ර කියන්ශන්? ථාජය මුරල් පිළිබඳ තිශබන දග කීම සහ ඒ 

ථාජය මුරල් අපහථණය පිළිබඳද ඇති වී තිශබන දැරැදිකාරි දශආ 

තිශබන බථපතළභාදය ඉතා ශහොඳින් කරුණු ශපළ ගස්දමින් 

ශපන්නුම් කථලා තිශබනදා. ඒදා නිකම් සිරක දන්ශන් නැහැ. 

පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් වි ාල කාර්යයක් කථනදා. නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් වි ාල කාර්යයක් කථනදා. 

නක්කාථතුමා වි ාල කාර්යයක් කථනදා. ඒ ඔක්ශකෝම කථලා 

ඉදථ ශදලා දැරැදිකාථයාට කළාට පස්ශස  ඒ දැරැදිකාථයා 

සතිශයන් ඇප අථශගන ශගරථ එනදා. නක්කාථතුමා ඒ නක්ද 

අහයිර? නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ මහ දරු ගිහිල්ලා ආශආ නක් 

කියයිර? පරීක්ෂණ නිලධාරින් නැදත පරීක්ෂණ කථයිර? නැහැ.  

තමුන්නාන්ශස ලා දාචනිකයන්ශේ පැ ශ යි ඉන්ශන්. ඒකයි 

සිරකවී තිශබන ශේ. ශම් පරීක්ෂණ අඩපණ කථනදා.  හරි නම් 

තමුන්නාන්ශස ලා, ශමොකක්ර කථන්න තිබුශඩු? ලාකාශේ 

පළමුදැනි දතාදට ජනාධිපති ශල්කම්දථයාට සහ ඒ හා සමාන 

බලයක් තිබුණු විරකලි සාශේ  නියාමන ශකොමිසශම් අධයක්ෂ 

ජනථාල්දථයාට රඬුදමක් රකන්නාට පස්ශස , මිලියන 600ක 

දාචාදක් ශහළිරථේ වුණාට පස්ශස  ඔබතුමන්ලා ශමොකක්ර කථන්න 

තිබුශඩු? ශපොලිස්පතිතුමා ශමොකක්ර කථන්න තිබුශඩු? 

ආඩුක්දක් හැටියට ශමොකක්ර කථන්න තිබුශඩු? පරීක්ෂණ කථන 

ලර නිලධාරින්ට සම්මාන ශරන්න තිබුණා, 'ඔය ශගොල්ලන් ශම් ථට 

ශදනුශදන් උ තුාග කාර්යයක් කළා' කියලා. හැබැයි, 

ඔබතුමන්ලා ශමොකක්ර කථන්ශන්? ඔබතුමන්ලා ඒ අයට සම්මාන 

ශරනදා ශදනුදට චූදිතයා රැක ගැනීම ශදනුශදන් ශපනී සිටිනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් කියන කාථණය 

අසතයයක් නම් අධිකථණ ඇමතිතුමියට මා කියනදා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම්ක කියන්න කියලා. සභානායකතුමා 

කියන්න, "මම ශමශහම කිේදා. ශබොරුර, නැේර කියලා ශම් 

සභාශේ කියන්න" කියලා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇප ශරන්ශන් උසාවිශයන්. 
 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ඇප ශරන්ශන් උසාවිශයන්. මම කියන්නම්. ඒක හරි. ඇප 

ශරන්ශන් උසාවිශයන්. කවුරු හරි වි තිකාථශයක් ආදාට පස්ශස  -

ශමයා නම් සිථකරුදා- ඔහුශේ නීතිඥශයෝ ඇප ඉල්ලනදා. නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ ඉන්ශන් තමුන්නාන්ශස ලාශේ නීතිඥශයෝ. 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ නීතිඥශයෝ ශමොකක්ර කථන්න ඕනම? ඇප 

ශරනදාට විරුේධර, නැේර කියලා කියන්න ඕනම. නක්කාථයා ඇප 

ශරන්ශන් නැහැ. අදසානශආදී ඇපයට අ සන් කථන්ශන් 

නක්කාථතුමා තමයි. හැබැයි, නක්කාථතුමා භාජනයට ලක් 

කථන්ශන් ශමොකක්ර? වි තිය පාර් ්දශයන් ඉදිරිප  ශදන 

කරුණු , පැමිණිලි පාර් ්දශයන් ඉදිරිප  ශදන කරුණ  

අදධානයට ගන්නදා. වි තිය පාර් ්දශයන් ඇවිල්ලා ඇප 

ඉල්ලනදා. පැමිණිලි පාර් ්දය නිකම් ඉන්නදා. තමුන්නාන්ශස ලා 

උපශරස් ශරනදා. ලලි  වීථතුාගශේ නක්ශේදී රඬුදම් ශරන්න 

කියලා නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ නක්ද කථා කශළ  කවුර?  

ඉතාම දැරග  නීතිඥ මහ මශයක් දන තුසිත මුරලිශේ 

මහ මයා තමයි අධිකථණයට ගිහිල්ලා ශම් අපථාධය පිළිබඳද 

කරුණු ශහළිරථේ කථමින්, රඬුදම් ශරන්න ඕනමය කියලා කිේශේ. 

ඇප ශරන රදශස  කවුර, ගිශආ? ඇප ශරන රදශස  තුසිත මුරලිශේ 

නීතිඥතුමා ගිශආ නැහැ. ඇයි? සති ශරකකට කලින් ගිහිල්ලා 

රඬුදම් ශරන්න කියනදා, ඊළඟ සතිශආ ගිහිල්ලා ඇප ශරනදාට 

විරුේධ ශනොවී ඉන්න තිශබනදා. කනිෂ්න නීතිඥශයක් යදා නිකම් 

හිටියා. අහගන්න.  

තමුන්නාන්ශස ලා හැම ශේලාශේම කියනදා, "ඇප ශරන්ශන් 

අධිකථණශයන්" කියලා. අධිකථණශයන් ශනොශදයි, 

තමුන්නාන්ශස ලා නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට ශරන උපශරස් මත 

තමයි එය සිරක ශදන්ශන්. ශම්ක තමයි සිේධ ශදන්ශන්. ඒ නිසා 

ශමම දාචනිකයින් ආථක්ෂා කිරීශම් "ශපථමුශඩු කඩුඩායමක්" 

බදට තමුන්නාන්ශස ලා ප  වුණාම, ඒ නිලධාරින්ට තිශබන 

රැකදථණය ශමොකක්ර? මම කියන්න උ සාහ කශළ  ඒකයි.  

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් අර ඇවිල්ලා තිශබන 

සාකච්ඡාද ශමොකක්ර? මම දගකීශමන් ඒ ගැන කියනදා. 

"චූදිතයින් ආථක්ෂාදට ඉන්ශන් ආඩුක්ශේ ඇමතිදරුන්ශේ 

නිශදස්දල නම්, නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ අපි ගිහිල්ලා නක්දට 

ශපනී සිටින්ශන් ශකොශහොමර, චූදිතයන්ශේ ආථක්ෂකයා 

ඇමතිදථයා නම් අපි ශකොශහොමර, චූදිතයාට එශථහිද අධිකථණශආ 

නක් කියන්ශන්?" කියලා ඔවුන් සාකච්ඡා කථනදා. සාධාථණයි, 

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින්. ඒ නිසා අර නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුද ඇතුශළ  ඇති වී තිශබන සාකච්ඡාද තමයි ශමම 

නක්දලට ඔවුන් ශපනී සිටිනදාර, නැේර කියන එක. ප්ර ්නයක් 

තිශබනදා, ඇමතිදරුන් ඔවුන් ආථක්ෂා කථනදා නම්.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිශේරනයක් පදා නිකු  කථලා 

තිබුණු බද මම රැක්කා. මම රන්නදා, කෘතයාධිකාරී මඩුඩලය 

සාකච්ඡා කථලා කමිටුදකු  ප  කථ තිශබන බද. අධිකථණ 

ශල්කම්තුමා, ශපොලීසිය භාථ ශල්කම්තුමා හා අග්රාමාතය 

ශල්කම්තුමාශේ ප්රධාන දශයන් ුත  කමිටුදකු  ප  කථ 

තිශබනදා. එශහම ශන්ර? ශහොඳයි, ශහොඳයි. නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ ක්රියාකාරී දය බලන්න, FCID එශක් 

ක්රියාකාරී දය බලන්න, ශපොලීසිශආ ක්රියාකාරී දය බලන්න 

තමුන්නාන්ශස ලා -කෘතයාධිකාරී මඩුඩලශයන්- කථා කථලා 

අග්රාමාතයදථයාශේ ශල්කම්දථයා, අධිකථණශආ ශල්කම්දථයා හා 

ශපොලීසිශආ ශල්කම්දථයාශගන් ුත  කමිටුදක් ප  කථලා 

තිශබනදා.  

අපි බලමු, ශමොකර ශදන්ශන් කියලා. මම දගකීශමන් 

කියනදා, ශමම කමිටුද කිසිශස  ම ශකශථන පරීක්ෂණ සඳහා 

දිරිගැන්වීමක් ශනොශදයි කියන එක. අනිදාර්යශයන්ම ශමම 

කමිටුශේ නිර්ශේ ය ශමොකක්ර කියලා රන්නදාර? නීතිපති 

ශරපාර්තශම්න්තුද අකර්මණය කිරීම, FCID එක අකර්මණය කිරීම 

හා ශපොලීසිශආ පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් අකර්මණය කිරීම 

තමයි ශමම කමිටුශේ අදසන් අථමුණ බදට ප  ශදන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශස ලා ප  කළා ශන්, කමිටුදක්. ශම් කමිටුශදන් ඒක 

තමයි ශදන්ශන්. නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින්ද ප්ර ්න 

කථන්න පටන් ග තාට පසුද කමිටුද හමුශේ , FCID එශක් 

නිලධාරින්ද ප්ර ්න කථන්න පටන් ග තාට පසුද කමිටුද හමුශේ, 

ශපොලීසිශආ පරීක්ෂණ නිලධාරින්ද ප්ර ්න කථන්න පටන් ග තාට 

පසුද කමිටුද හමුශේ ඒ ශගොල්ලන් කල්පනා කළා, "අපි ශමොකටර, 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ඕනම නැති ඒදාට මුහුණ ශරන්ශන්, ඕනම නම්  දවුනියාද පැ තට 

ගිහිල්ලා traffic control කථ-කථ ඉන්න වාව දන්" කියලා. 

ශමොකටර, ශම්දාට මුහුණ ශරන්ශන් කියලා ඔවුන් හිතුදා. ඒ නිසා 

තමුන්නාන්ශස ලා කළ ුතතුද තිබුශඩු ඕක ශනොශදයි. මම එකක් 

අහනදා. ශමම පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින්ශේ ආථක්ෂාද 

ශදනුශදන් තමුන්නාන්ශස ලා ශමොකක්ර, කථලා තිශබන්ශන්? 

ශමම පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් දිරිගැන්වීම ශදනුශදන් 

ශමොකක්ර, තමුන්නාන්ශස ලා කථලා තිශබන්ශන්? ශමම පරීක්ෂණ 

අදසානශආදී නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුද හථහා නක් ශගොනු 

කිරීශම්දී, එහි නීතිඥ මහ දරුන් ශදනුශදන් තමුන්නාන්ශස ලා 

ලබා දී තිශබන රැකදථණය සහ දිරිගැන්වීම ශමොකක්ර? ඒ කිසිදක් 

කථන්ශන් නැහැ.  

ප්රධාන ප්ර ්නය, ගාමිණී ශසනථ  මහ මයාශේ ප්ර ්නය. 

පසුගිය කාලය වාථාදටම හැම රාම  සාම්ප්රරායයක් ශලස ඔහු අ  

අඩාගුදට ගැනීම සිේධ වුශඩු ශකොශහොමර? ඔහුශගන් කට 

උ තථයක් ලබා ගැනීම සඳහා FCID එකට කැඳදනදා. කැඳදා, 

එම කට උ තථශආ ස්දභාදය මත අ අඩාගුදට ගැනීම සිරක 

කථනදා. එශහම නැතුද හඹාශගන ගිහිල්ලා අ  අඩාගුදට ගන්ශන් 

නැහැ. ඒ අනුද ගාමිණී ශසනථ  සහ පියරාස කුඩාබාලශේ ඇතුව  

පිරිසකට FCID එකට ඇවිල්ලා කට උ තථයක් ශරන්න කියලා 

තිබුණා. එතශකොට රන්නදා, කට උ තථයක් ශරන්න කියලා 

එන්න කියන්ශන්, අ  අඩාගුදට ගන්න තමයි කියලා. කට 

උ තථය ශරන්න ආශේ නැහැ. කට උ තථය ශරන්න එන්ශන් 

නැතුද සැඟශදනදා. සැඟවිලා, එශස  සැඟවුණු ශකශනක් 

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණශආ නක්දක් ශගොනු කථනදා, අ අඩාගුදට ගැනීම 

දැළැක්වීම සඳහා තීථණයක් ලබා ශරන්න කියලා. ශසොරු ශමොන 

තථම් බලද ර? නක්ද තිශබන්ශන් මශහස්ත්රා  අධිකථණශආ. 

හැබැයි, චූදිතයා ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට ගිහිල්ලා. ශමොන තථම් 

බලද ර, ශමොන තථම් ප්රභු  පන්නශආ දාචනිකයන්ර, ශම් 

ශගොල්ශලෝ?  

ඊට පසුද ශශ්ර ෂ්නාධිකථණශයන් කියනදා, "ඔබට එශහම එකක් 

නැ නම්, ඔබ ඔබශේ අරාළ අධිකථණයට ගිහිල්ලා කට 

උ තථයක් ශරන්න" කියලා. එම චූදිතයා ශදනුශදන් ශපනී සිටි 

නීතිඥ මහ මයා ථශට් ප්රධාන, ප්රසිේධ ජනාධිපති නීතිඥතුශමක්. 

එතුමා උසාවිශආදී කියනදා, "අහදල් දිනශආ මශහස්ත්රා  

අධිකථණයට එනදා." කියලා. උසාවිශආදී එන දිනය කියනදා. කට 

උ තථයක් ශරන්න කියවා එක්ශකනා මඟ ඇරිලා. හැබැයි, 

උසාවියකදී "අහදල් දිනශආ එනදා" කියලා එන දිනය දාර්තා 

කථනදා.  

ශම් සම්බන්ධද ථශට් වි ාල සාකච්ඡාදක් ඇති වී තිබුණා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්ධද ඉතාම ශලොකු සාකච්ඡාදක් ඇති වී 

තිබුණු බද මම ඔබතුමාට ඍජුද කියනදා. ශමොහු හැාගිලා හිටිශආ 

ශරනියාශආර, කියලා සාකච්ඡාදක් තිබුණා. ශමොහු හැාගිලා හිටිශආ 

ශග්රගරි පාශර්ර, කියලා සාකච්ඡාදක් තිබුණා. ශමොහු සැඟවී සිටින 

තැන සහ ශමොහුශේ ආථක්ෂාද තිශබන්ශන් ඔබතුමාශේ යටශ  

කියලා websitesදල වි ාල ද ශයන් ශම් ගැන ලියා තිබුණා.  

ඔබතුමාශේ ලිපිශආ තිශබනදා, ඔබතුමාද හමු වුශඩු නැහැ 

කියලා. හැබැයි, ශචෝරනාද තිබුශඩු ශපොලීසිය භාථ අමාතයදථයා 

ඔහු සඟදාශගන සිටිනදාර කියලායි. ශපොලීසිය කළ ුතතුද තිබුශඩු 

ශමකක්ර ? නක්ද මඟඇථලා ඉන්නදා; එන දිනය අධිකථණයට 

කියලා තිශබනදා. ශම් ශපොලීසියට එන්ශන් ශකොශහන්ර කියලා 

ශහොයා ගන්න බැරි ර? එරා ශහොයා ගන්න බැරි වුණ , අර  ශහොයා 

ගන්න වාව දන් කියා මා වි ්දාස කථනදා. ඔබතුමාට නිදැථදි 

ශදන්න තිශයන්ශන් මාධයය නිශේරන තුළින් ශනොශදයි. ඔබතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කළ ුතතුද තිශබනදා, සතියකට 

ආසන්න කාලයක් ශමොහු සැඟවී සිටිශආ ශකොශහ ර කියලා. ඒ 

පිළිබඳද  පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කථන්න. නිකම් කමිටු රාලා, 

FCID එක   සම්බන්ධ කථලා එශහම බැහැ. හිටිශආ ශකොශහ ර? 

මම රන්ශන් නැහැ.  ශපොලිස්පතිතුමාශගන් මම අහන්ශන්, ශමශහම 

ශපොලීසියක් ශමශහයදනදාර? කට උ තථය ශරන්ශන් නැතුද 

පැනලා ඉන්නදා. ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට ගිහිල්ලා කියනදා, අහදල් 

රදශස  අධිකථණයට එනදා කියලා. එන දිනය රන්නදා. එන දිනය 

රන්නදා නම්, ශපොලිස්පතිතුමා ශමශහයදන CID එක ශහෝ NIB 

එක ශහෝ ශම් කිසිදකට වාව දන්කමක් නැේර එන්ශන් ශකොශහන්ර 

කියලා ශහොයා ගන්න. ශපොලීසිය එශහම ශහොයන්ශන් නැේර? මම 

අහන්ශන් එච්චථයි. ඒ නිසා පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කළ ුතතුද 

තිශබනදා, ගාමිණී ශසනථ ලා සැඟවී සිටිශආ ශකොශහ ර කියලා. 

ඒක   පාර්ලිශම්න්තුද රැන ගන්න ඕනම. 

පාර්ලිශම්න්තුද විතථක් ශනොශදයි, පරීක්ෂණ කථන 

නිලධාරින් රැන ගන්න ඕනම. ශම් ථශට් මහජනයා රැන ගන්න 

ඕනම. මහජනයාට ඒ ශතොථතුරු ශහළිරථේ කිරීම ශපොලිස් 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ දගකීමක්. මම ඉතාම  දගකීශමන් 

කියන්ශන් කරුණාකථලා ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුද ඔහු සැඟවී 

සිටීම පිළිබඳ දාර්තාදක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  කථන්න 

ඕනම. ඒක අපට රැන ගන්න ඕනම. ශම් ථට රැන ගන්න ඕනම ඔහු 

ශකොශහ ර හැාගිලා හිටිශආ කියලා. ශමොකර, දාචනිකයන් දාශේම 

දාචනිකයන්ට ආථක්ෂාද සැලසීම  ප්රබල ශලස සැලකිල්ලට 

භාජනය දන කරුණක්.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ශම් අදස්ථාශේදී ගරු එඩ්දඩ් ගුණශස කථ 

මන්ත්රීතුමා මූලාසනය ගන්නදා ඇති. 
 
අනුරුව ගු නේ.සී අලවුරවල මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

ම්නයන්, ගු එඩ්වඩ් ගුණනෙේකර මහතා මුලාෙනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகர 
அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. J.C. ALAWATHUWALA left the Chair and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කථන්න. 
 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ පිළිබඳද ශපොලිස්පතිතුමා පරීක්ෂණයක් කථලා තිශබනදා 

නම්, ඇමතිතුමාට පිළිතුරු කථාශේදී ඉදිරිප  කථන්න වාව දන්. 

එශහම නැ නම් ඇමතිතුමාට කියන්න වාව දන් තදම පරීක්ෂණ 

අදසන් ශදලා නැහැ, මම නිශයෝගයක් ශරනදා ශහොයලා ශරන්න 

කියලා. එතශකොට අපට රැන ගන්න වාව දන්. 

ශරදන කාථණය, මා ඔබතුමා ඉදිරිපිට පාර්ලිශම්න්තුශේ විමසා 

තිශබනදා. නමු  තදම  පිළිතුරු ශනොලැබුණු නිසයි මම 

අහන්ශන්. ශපොලිස්පතිතුමා -ඒක  නථක නැහැ; ශපොඩි ගතියක් 

තිශබනදා. ඉස්සථ ශපොලිස්පති කවුර කියන්න ථට රන්ශන  නැහැ. 

රැන් ශපොලිස්පති කවුර කියන්න රන්නදා. ශමොනදාශගන් ශහෝ 

රන්නදා.-  ප්රධාන රැස්වීමකදී කථවා රකථකථන සාදාරයක් පිළිබඳ 

සියලු මාධයදල ගියා. ඒ රකථකථන ඇමතුශම්දී "සර්, සර්" කියලා 

කිේදා; "නිලශම්" කියලා නමක් කිේදා; "මම බලන්නම්." කිේදා; 

367 368 

[ගරු  අනුථ දිසානායක  මහතා] 
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"file එක ශගන්දා ගන්නම්." කිේදා. අපට ඇහුශඩු එච්චථයි. 

රකථකථනශයන් කථන කථා  ඔක්ශකෝම අපට ඇශහන්ශන් නැහැ 

ශන්. "ශපොලිස්පතිතුමා කථන ලර ප්රකා ය , ඔහුට ආවා රකථකථන 

ඇමතුමට ඔහු කථන ලර කථා බහ." අපට ඇහුණා. රැන් අපට රැන 

ගන්න ඕනම, ශම් "නිලශම්" කවුර? මම එර  කිේදා, ශම් නිලශම් 

අන්කදශථකුද  ශනොද ශරවුන්රථ ශේදාලශආ හිටවා බස්නායක 

නිලශම් කියලා. නිජ දැලි සාස්ථාශේ හිටවා සභාපතිදථයා. එහි 

දැලි විකිණීශම් මහා දාචාදට හවුල් ශදච්ච ශකනා. මා ළඟ ඒ 

ශතොථතුරු ඔක්ශකෝම තිශබනදා. ශම් නිලශම්ට විරුේධද තමයි 

පරීක්ෂණයක් තිබුශඩු. මම රැන ගන්න කැමැතියි ශම් නිලශම් 

ගැනර, ශදන නිලශම් ශකශනක් ගැනර ශපොලිස්පතිතුමා කිේශේ 

කියලා. අපි ඒ බද රැන ගන්න ඕනම. ඒ දාශේම  "සර්" කිේශේ 

කාටර? මම එර  කිේදා, "සර් කිේශේ අරාළ ඇමති සාගල 

ථ නායක මැතිතුමාට." කියලා. එතුමා ශනොශදයි නම්, ශදන 

කාටර සර් කිේශේ file එක ශගන්නා ගන්නදා කිේශේ කාටර?  ඒක 

ගැන අශප් හිතට සැකයක් තිශබනදා.  එශහම ශනොශදයි නම්,  

ශම්කයි සිේධ වුශඩු කියලා කියන්න.  

ශම් ථශට් ජනතාදට ශම් තථම් දාචාදක් දසන් කිරීම සඳහා 

රථන ප්රය නය මහජනයා ඉදිරිශආ නිථාදථණය වී ඇති ත  දයක් 

ඇතුශළ  ශපොලිස්පතිතුමාට , ඇමතිතුමාට  ඒ පිළිබඳද ශම් ථශට් 

ජනතාදට පැහැදිලි කථන්න දගකිමක් නැේර? තමුන්නාන්ශස ලා 

යහ පාලනය ශන්. තමුන්නාන්ශස ලා ශදන එකකට ආවා අය 

ශනොශදයි. යහ පාලනය පිළිබඳද, ප්රජාතන්ත්රදාරය පිළිබඳද බලය 

ග ත කඩුඩායම. මාධය ඉස්සථහ වි ාල සාකච්ඡාදක් ශගොඩ 

නැඟිලා තිශබනදා. ශම් නිලශම් කවුර? සර් කවුර? File එක 

ශමොකක්ර? ශේන්න කිේශේ ඇයි?  මහජනයා අතථ වි ාල 

ආන්ශරෝලනයක් තිශබනදා; පාර්ලිශම්න්තුශේ මා අහලා 

තිශබනදා. හැබැයි, තදම  නිලශම් කවුර? සර් කවුර? File එක 

ශමොකක්ර කියලා ථටට කියලා නැහැ. අපට එය රැන ගන්න ඕනම. 

ඒක රැන ගැනීශම් අයිතියක් ශම් ථශට් මහජනයාට තිශබනදා. ඒ 

නිසා මම ශම් එකින් එක ශපන්නුම් කථමින් කියන්ශන් අන් 

කදථක්ද  ශනොශදයි. ශම් සියල්ල ශගනහැථ රක්දන්ශන් 

තමුන්නාන්ශස ලා ඉන්ශන් පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් 

දිරිගැන්වීශම් දි ාශේ ශනොද පරීක්ෂණ කථන නිලධාරින් අඩපණ 

කිරීශම් දි ාශේ.  

තමුන්නාන්ශස ලාට තිශබන ජනදථම ශමොකක්ර?  

දාචනිකයන්ට රඬුදම් ශරන්න, දාචා ශනොකථ සිටින්න. 

තමුන්නාන්ශස ලා කටුතතු කථන්ශන් කුමක් සඳහාර? දාචා කිරීම, 

දාචනිකයින් ආථක්ෂා කිරීම සඳහායි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශස ලාට 

ශම් ජනදථමට  හෘරය සාක්ෂිශආ යම් දගකීමක්ද  තිශබනදා නම්,  

අක්ම තථශම් ශම් කරුණු ශරකටද  පිළිතුරු ලබා දිය ුතතුද 

තිශබනදා. මම  මීට ශපථ  ඇදන්ඩ් ගාර්ඩ් ගනුශරනුශේදී එයට 

ආථක්ෂාද සපයවා අය පිළිබඳද පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහළිරථේ කළා. 

දජිථ අශේදර්ධන අමාතයදථයා එයට සපයන ආථක්ෂාද පිළිබඳ 

කරුණු ශහළිරථේ කළා. ඒ ශේලාශේ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාතයදථයා, තිලක් මාථපන අමාතයදථයා  ශපොලිසීය පැ ශ ර 

හිටිශආ, චුදිතයාශේ පැ ශ ර හිටිශආ කියලා -මම ශනොශදයි- 

එතුමාම පාර්ලිශම්න්තුශේ කිේදා. එතුමා නිශයෝජනය කශළ  

ඇදන්ඩ් ගාර්ඩ් සමාගම.  එතුමා ඇදන්ඩ් ගාර්ඩ් සමාගශම් 

නීතිඥයා. අශනක් පැ ශතන් ග තාම ශපොලිසීය භාථ 

අමාතයදථයා. එතශකොට එතුමා නිශයෝජනය කශළ  ඇමතිකශම් 

දගකීම ශනොශදයි; නීතිඥයාශේ දගකීමයි. ඒක පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශහළිරථේ වුණා. ඒ නිසාම ඔහුට අමාතය ර ථය අ  හරින්න සිරක 

වුණා. ඒ නිසා ශම් හැම සිරකවීමක්ම ශපන්නුම් කථමින් තිශබන්ශන් 

ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුද ඉතාම රක්ෂ ශලස, ඉතාම දැරග  

ශලස, පරීක්ෂණ කිරීශමන් තමන්ද අනතුථකට ලක් ශදනදා යැයි 

කියලා ශ රුම් අථශගන මුහුණ ශරමින් සිටිනදා කියන එකයි.  

මුහුණ ශරන ත  දය ඇතුශළ  තමුන්නාන්ශස ලා කථන්ශන් එයට 

රැකදථණය, ආථක්ෂාද සහ ඔවුන් දිරි ගැන්වීම ලබා දීම 

ශනොශදයි, එය බිඳ දැට්ටීමයි.  ඒ නිසා  අපි කිසිශස  ම ශම් 

අයශගන් ශහොරුන්ට රඬුදම් ලබා දීමක් බලාශපොශථො තු දන්ශන් 

නැහැ. ඇයි? දාචනිකශයකුට තද  දාචනිකශයකුට රඬුදම් 

ශරන්න බැහැ. ශහොශථකුට තද  ශහොශථකුට රඬුදම් ශරන්න බැහැ.  

ශහොශථක් ශහොශථක්ට රඬුදම් ශරන්ශන් ශකොශහොමර? ඒක සරාචාථ 

සම්පන්න නැහැ.  ඒ නිසා තමුන්නාන්ශස ලාට රැන් සරාචාථා මක 

ද ශයන් අයිතියක් නැහැ දාචනිකයන්ට රඬුදම් ශරන්න. ඒ 

පළමුදැනි කාථණය.  

ශරදැනි කාථණය, තමුන්නාන්ශස ලා රඬුදමක් රකන්ශනො  ශරයි,  

ශේ පාලන ශහ තූන් මත. ශේ පාලනශආ ඇති දන චලනයන් මැඬ 

පැදැ වීම සඳහා එක්ශකශනක්, ශරශරශනක් ගන්න ඕනම කියලා 

හිතුශණො  ගනියි.  රැන් තමුන්නාන්ශස ලා පරීක්ෂණ ශමශහය 

දන්ශන් ශපොරකශේ දාචා, පතෂණ අඩපණ කිරීශම් දිසාදට ශනොශදයි. 

සහතික ද ශයන් තමුන්නාන්ශස ලා ඉදිරියට පරීක්ෂණ ශමශහය 

දන්ශන් ශේ පාලනික පරීක්ෂණයි. ඒ කියන්ශන් ශේ පාලනික 

ද ශයන් ඇති දන දර්ධනය තමුන්නාන්ශස ලාට අහිතකථ ශලස 

උපශයෝගී ශදනදා නම්, ඒ අහිතකථ ශලස උපශයෝගි දන 

ශේ පාලන ඉ තා රඬයම් කිරීමටයි. අදසානශආ 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ යහ පාලනය  ශගොනු ශදන්ශන් ඔතැනටයි. 

දාචා, පතෂණ යනු ශේ පාලන ඉ තා රඩයම් කිරීම රක්දා, 

තමුන්නාන්ශස ලා ශම් දාචා පතෂණයට එශථහිද තිබුණු ජනදථම 

ලඝුශකොට තිශබනදා. එතැනින් තමයි ශකළදථ ශදන්ශන්. මා 

කියන්ශන් සිරක ශදන්න වාව දන් ඔදැනි ගණශආ සිරකවීම් විතථයි 

කියලායි. එම නිසා සමස්තය ග ශතො ,ශම් ශපොලිස ්

ශරපාර්තශම්න්තුද විධිම  ශලස ශමශහයදමින්, ඒකට 

නායක දය සපයමින්, එයට ආරර් ය ලබා ශරමින්, එය දිරි 

ගන්දමින්  තමුන්නාන්ශස ලාශේ කාර්ය පටිපාටිය ඉටු කථන්ශන් 

නැහැ. ශපොලිස් නිලධාරි මහ දරු සැලකිය ුතතු ප්රමාණයක් එම 

කාර්ය පටිපාටිය ඉටු කථමින් තිබුණා. ඒ මශේ ශරදැනි අරහස ්

රැක්වීම; ශරදැනි කරුණ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා මතු කථන තුන්දැනි 

කරුණ ශමයයි. අශප් ථශට් මතු පිට තලයට ශනොශයන, එශහ  

අභයන්තථද, ගැඹුරින්, ඒ කියන්ශන් අභයන්තථද බුථ බුථා 

නැශඟන ජාතිදාරයක් තිශබනදා. කුඩා සිරකවීම්දලින් ඒක ප තු 

ශදන්න වාව දන්. කථළියට ශනොයන ජාතිදාරයක් තිශබනදා. ඒ 

නිසා ආථක්ෂක අමාතයාා යට , ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුදට  

සුවිශ  ෂි කාර්ය භාථයක් තිශබනදා, යළි අශප් ථශට් කදථ දර්ගශආ 

ශහෝ ජාතික ගැටුමකට ඉඩ කඩ ලබා ශනොදී සිටින්න. ඒක ඔවුන්ට 

ථාජකාරීමය ශලස පැදරී තිශබන කාර්ය භාථයක්. හැබැයි, 

ශේ පාලකයන් ශලස අපට ඊට දඩා කාර්ය භාථයක් පැදරී 

තිශබනදා. ශමොකර, පතුශල් ශම් බුථ බුථා නැශඟන ජාතිදාදි 

මශනෝභාදය ශපෝෂණය කථන්ශන් ශේ පාලකයන් විසින්. ඊශආ, 

ශපශර්රා ගාල්ල ගිාශතොට ප්රශේ ශආ ඇති වුණු සිරකවීම් ග ශතො , 

ඒදා කිසිශස  ම ුතක්ති සහගත නැහැ. ඔබතුමා රන්නදා 

ඉස්ශසල්ලාම මුස්ලිම් මහ මශයකුශේ දාහනයකට සිාහල 

තරුණශයක් යට ශදලා සිරකවීමක් සිරක ශදනදා. සාමානයශයන් 

ග ශතො  අශප් ථශට්  දාහන අනතුරු හ රහස් ගණනක් සිරක 

ශදනදා. ශම්ක  ඒ දාශේ තද දාහන අනතුථක්. ශම් අනතුශර්දී  

මුස්ලිම් ශකශනක් අතින්  සිාහල තරුණශයකුට අනතුථක් සිරක 

ශදනදා. ඒකට දන්දියක් ශගදලා ඒක සමථයට ප  ශදනදා. 

නැදත සිරකවීමක් සිරක ශදනදා. එක පාර් ්දයක් විසින් තද 

පාර් ්දයකට පහථ දීමක් සිරක ශදනදා. අශප් ථශට් ඕනම තථම් 

එශහම ගැටුම් තිශබනදා.  

හැබැයි ඒ ගැටුම්, අදසානශආදී ජාතිදාදි මහා ගැටුමක් බදට 

පරිදර්තනය දනදා. එයින් ශපන්නුම් කථන්ශන් අන් කදථක්ද  

ශනොද, කුඩා ගිනි ූලථකින් මහා ගිනි රැල්ලක් නාදන්න වාව දන් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ප්රමාණශආ ජාතිදාදි මශනෝභාදයක් අශප් ථශට් දර්ධනය ශදලා 

තිශබනදා කියන එකයි. එයට ශම් ථශට් ශේ පාලකයන් දග කිද 

ුතතුද තිශබනදා. මා ශම් පූර්විකාද කශළ  අන් කදථක් සඳහා ශහෝ 

ශනොද ජාතිදාරය ගැන කියන්නයි. "උතුශර් අධයාපන ඇමැති 

ජාතික ශකොඩිය එසවීම ප්රතික්ශෂ ප කථයි. දවුනියා පාසල් 

උශළශල්දී රඩේබථ පිළිශදතක්" කියා පළ වී ති, වාද  ප  

දාර්තාදක් මා රැක්කා. මා ශම් කියන්ශන්, ශනොදැම්බර් මස 17දන 

රා "ලාකාදීප" වාද  පශතහි පළ වූ ලිපියකිනුයි.  

එහි ශමශස  සඳහන් දනදා: 

"අනතුරුද ජාතික ශකොඩිය ඔසදා ජාතික ගීය ගායනා කිරීශම් අදස්ථාද 

එළඹිණි. එහිදී ජාතික ශකොඩිය එසවීම සඳහා උතුරු පළා  සභා මන්ත්රී පී. 

ජයතිලක මහතා සහ උ සදශආ සාවිධායකදරුන් පළා  අධයාපන 

ඇමැති සර්ශේ ්දථන් මහතාට කීපදථක්ම ආථාධනා කළ නමු  ඔහු එය 

ප්රතික්ශෂ ප කශළ ය."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඇ තටම රැනගන්න 

කැමැතියි, එය ශරමළ ජාතික සන්ධානශආ මතයර කියා. ඒ ගැන 

එම සන්ධානශආ ශම් මහ දරුන් පාර්ලිශම්න්තුදට කියන්න ඕනම. 

එය ශරමළ ජාතික සන්ධානශආ මතය ර? ජාතික ශකොඩිශආ 

ස්දභාදය, එහි හැඩ රුද, එය පිළිගන්නදා ර නැේර කියන එක 

ශදනම සාදාරයක්. එහි සිාහයා සිටින එක ශහොඳර, ශබෝ ශකොළ 

තිශබන එක ශහොඳර කියන ඒදා ශදනම සාදාර. අපට ඒදා ගැන 

සාදාර කථන්න වාව දන්. හැබැයි අප පිළිගන්නා ජාතික ශකොඩිය 

තමයි, රැන් තිශබන ජාතික ශකොඩිය. රැන් අපි ආඩුක්රම 

දයදස්ථාද ශගන බලමු. ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ හතථ දැනි 

උපශල්නය යටශ  ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථාද ථකිනදා කියා අප 

කවුරු  දිවුරුම් දීමකට භාජන දනදා. අපි හැම ශකනාම බැඳී 

සිටිනදා, ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථාද ථකින්න. මා හතථදන 

උපශල්නශආ  සඳහන් අදසන් දාකය කියන්නම්.  

එහි ශමශස  සඳහන් දනදා: 

"...ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්්රික සමාජදාදී ජනථජශආ ආඩුක්රම දයදසථ්ාද 

ආථක්ෂා ශකොට අනුගමනය කථන බදට ර ශගෞථද බහුමානශයන් ුතක්තද 

ප්රකා  ශකොට ප්රතිඥා ශරමි. / දිවුරුම් ශරමි."  

එශහම නම් අපි බැඳී සිටිනදා, ආඩුක්රම දයදස්ථාද ථකින්න. 

අපි එය පිළිගන්ශන් නැහැ. ඒක ශදනම ශරයක්. අපි ශම් 1978 

ආඩුක්රම දයදස්ථාද පිළිගන්ශන් නැහැ. පිළිගන්ශන් නැති නිසා 

තමයි ශදන  දයදස්ථාදක් හරන්න ඕනම කියා අපි කියන්ශන්. 

කාට ශහෝ ශම් දයදස්ථාද පිළිශගන ඉන්න වාව දන්; ශනොපිළිශගන 

ඉන්න  වාව දන්. හැබැයි අපි කවුරු  ශම් දයදස්ථාදට යට . එය 

පිළිග  ශකනා  යට ; ශනොපිළිග  ශකනා  යට . ඒක තමයි 

දැරග . පිළිගැනීම ශනොපිළිගැනීම ශදනම කාථණයක්. 1978 

ආඩුක්රම දයදස්ථාද අපි  පිළිගන්ශන් නැහැ. අපට  

තිශබන්ශන් ඒ ප්ර ්නයයි. අපි ශමය 1978 ආඩුක්රම දයදස්ථාද 

හරවා රදශස  සිට කියන කතාදක්. හැබැයි, එය පිළිගැනීම ශහෝ 

ශනොපිළිගැනීම කියන එකයි, ඒ ආඩුක්රම දයදස්ථාදට යට  ර 

නැේර කියන එකයි කාථණා ශරකක්. පිළිගන්නා පාර් ්දයන් ශහෝ 

ශනොපිළිගන්නා පාර් ්දයන් කියන අපි හැමශරනාම ශම් ආඩුක්රම 

දයදස්ථාදට යට . ශම් ආඩුක්රම දයදසථ්ාද ථකිනදා කියා අපි 

එකඟ ශදනදා. ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ 6 දැනි දයදස්ථාශේ 

ශමොකක්ර කියන්ශන්? එහි ශමශස  සඳහන් දනදා: 

"ශ්රී ලාකා ජනථජශආ ජාතික ශකොඩිය, ශරදැනි උපශල්නශයහි නිරූපිත 

සිාහ ශකොඩිය දන්ශන් ය."  

එශහම නම්, අප හැම ශරනාම ශම් දයදස්ථාදට යට . ශම් 

දයදස්ථාද පිළිගැනීම ශහෝ ශනොපිළිගැනීම ශදනම කරුණක්. 

එශහම නම් ශම් දයදස්ථාද ආථක්ෂා කථන්න අපි බැඳී සිටිනදා. 

හැබැයි ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථාශේ 6දන දයදස්ථාශේ කියනදා, 

"ශ්රී ලාකා ජනථජශආ ජාතික ශකොඩිය, ශරදැනි උපශල්නශයහි 

නිරූපිත සිාහ ශකොඩිය දන්ශන් ය." කියා. එශලස සඳහන් කථ ඒ 

ජාතික ශකොඩිය අරාළ දර්ණදලින් සමන්විතද ආඩුක්රම 

දයදස්ථාශේ නිරූපණය කථ තිශබනදා. එශහම නම් රැන් ඒ 

අමාතයදථයා උල්ලාඝනය කථ තිශබන්ශන් කුමක්ර? ඒ 

අමාතයදථයා ශම් දයදස්ථාද උල්ලාඝනය කථ තිශබනදා. ඔහු 

දයදස්ථාද ථකිනදා කියා එකඟ ශදනදා; හැබැයි දයදස්ථාශේ 

සඳහන් ජාතික ශකොඩිය ප්රතික්ශෂ ප කථනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ශකොඩිය එසවීමට කාට 

ශහෝ අමතක වීම, ජාතික ශකොඩිය ඔසදා ගැනීම සඳහා හිටශගන 

ඉන්න අමාරු වීම, ජාතික ශකොඩිය ඔසදන ශදලාශේ ඉථ මුරකනට 

ඇවි  තිශබන නිසා උඩ බලන්න බැරි වීම ආදි සාධක මත 

ශනොශදයි ශමය ඇවි  තිශබන්ශන්. එය ප්රතික්ශෂ ප කිරීමයි ශදලා 

තිශබන්ශන්. ඒ ප්රතික්ශෂ ප කිරීම තුළ තිශබන්ශන් ජාතිදාරයයි. 

එයයි ශමහිදී අදධානයට ගන්න ඕනමකම තිශබන්ශන්. එශහම නම් 

එශහන්ර, ශමශහන්ර ශනොද ශකොශහන් පැන නැඟුණ  ජාතිදාරය 

පථාජයට ප  කළ ුතතුද තිශබනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇති තථම් අප ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කියා තිශබනදා, ජාතිදාරය කියන කරුණ ගැන. 

එක ජාතිදාරයක් විසින් තද  ජාතිදාරයක් යටප  කථන්ශන් 

නැහැ. එක ජාතිදාරයක් විසින් තද  ජාතිදාරයක් ශපෝෂණය 

කථනදා. ශරමළ ජාතිදාරය උ සන්න වුශණො , ඒ හා සමාන 

ශලස සිාහල ජාතිදාරය උ සන්න ශදනදා. සිාහල ජාතිදාරය 

උ සන්න වුශණො  ශපථළා ශරමළ ජාතිදාරය උ සන්න ශදනදා. 

ජාතිදාරය කියන්ශන් එකිශනකට ශපෝෂණය කථමින් එකිශනකට 

අශනයෝනය ද ශයන් දර්ධනය දන කරුණක්. ජාතිදාරය 

ජාතිදාරශයන් යටප  කථන්න බැහැ. ජාතිදාරය යටප  කළ හැකි 

දන්ශන් ජාතික සමඟිශයන් විතථයි. ඒ නිසා ආඩුක්ද හැටියට 

තමුන්නාන්ශස ලාට දගකීමක් තිශබනදා. ජාතිදාරය කුමන 

ආකාථශයන්, කදථ තැනක, කුමන ස්දභාදශයන් පැන නඟිනදාර, 

ඒ පැන නඟින හැම ආකාථයකම ජාතිදාරය පථාජයට ප  කිරීම 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ දගකීමක්. ඒ දගකීම ආඩුක්දක් හැටියට 

තමුන්නාන්ශස ලාට තිශබනදා.  ඒ දගකීම ඉටු කිරීම සඳහා 

ආථක්ෂක හමුරාදලට සහ ශපොලීසියට බලතල තිශබනදා. එම 

නිසා ශම් ජාතිදාරය පථාජයට ප  කිරීම ප්රමුතම කාර්යයක් ශලස 

සැලකිල්ලට භාජන කළ ුතතුද තිශබනදා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ථට දැනි ථටක් 

තදරකථට  ජාතිදාරය දැලඳ ගැනීම සඳහා උ සුක ශදනදා නම්, 

තද  අශප් ථශට් ජාතිදාරය ඕනම යයි කල්පනා කථන කවුරු ශහෝ 

ඉන්නදා නම් ඒ අය මිනිස් මනසක් නැති මිනිසුන් දන්නට ඕනම. 

එම නිසා අශප් ථශට් කදථ දර්ගශආ, කදථ පන්නශආ, කදථ 

ස්දභාදශආ, ජාති දාරයක් පැන නැඟුණ , ඒ ජාතිදාරයට එශථහිද 

අපි හැමශරනාම ශපළ ගැශසන්නට ඕනමකම තිශබනදා. එම නිසා 

ශරමළ ජාතික සන්ධානය සහජීදනය පිළිබඳද, නද දයදස්ථාදක් 

පිළිබඳද, පාර්ලිශම්න්තුශේ යම් යම් ක්රියාරාමයන් පිළිබඳද, යම් 

ඉදිරිගාමී, ප්රගතිගාමි අරහස් ඉදිරිප  කථන්ශන් නම් අපි ඒ 

පිළිබඳද සැලකිල්ලට ලක් කථලා තිශබනදා; අපි ඒ පිළිබඳද 

අදධානය ශයොමු කථනදා. එය පැන නඟින්ශන් උතුශර්ර රකුශඩුර 

යැයි සැලකිල්ලක් ශනොශකොට එම ජාතිදාරය ප්රතික්ශෂ ප කිරීශම් 

හඬකු  ශරමළ ජාතික සන්ධානශයන් පැන නැඟිය ුතතුද 

තිශබනදා. අපි එය ඒ අයශගන් ඉල්ලා සිටිනදා. මුස්ලිම් 

ජනතාදශගනු  අපි ඉල්ලා සිටින්ශන් ඒකයි. මුස්ලිම් අයශගන් 

ජාතිදාරය එනශකොට යටප  කථන්නට ,  සිාහල ජනතා දශගන්  

ජාතිදාරය එන ශකොට කමශමොථ ශරන්නට  දන ප්රදණතාද හරි 
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යන්ශන් නැහැ. එම නිසා සිාහල, මුස්ලිම්, ශරමළ අපි කවුරු  

කදථ පන්නශආ ජාතිදාරයකට ශහෝ එශථහි විය ුතතුද තිශබනදා.  

ශම් ජාතිදාරය ශරපැ ශතන් ගිනි තබමින් එන්ශන්. ශමොකර, 

එළශඹන පළා  පාලන මැතිදථණය පැදැ වීම කදථ උපරමය 

ශයරකද  දළක්දන්න බැරි ශදයි කියා අපි වි ්දාස කථනදා. ඒ 

පළා  පාලන මැතිදථණශයන් පථාජිත දන කඩුඩායමකට ශදන 

කිසිදක් නැහැ. දාචනික සභාපතිදරු රාශගන, දාචනික මන්ත්රීදරු 

රාශගන, දාචනික ඉතිහාසයක් ති යාශගන, පළා  පාලන 

මැතිදථණය ජයග්රහණය කථන්නට බැහැ. පළා  පාලන 

මැතිදථණය ජයග්රහණය කිරීම සඳහා රකුශඩු ජනතාදට ශපොදන 

විස බුනනක් බදට ප ද තිශබන්ශන්, "ථට ශබරන්න යනදා, ථට 

ශබරන එක දළක්දන්න නම් මහින්ර ඇතුව  ශපථමුණට ඡන්රය 

ශරන්න" කියන අරහසයි. ඕකයි ශම් සටන. එතැනටයි ශම්ක 

ශේන්ශන්. තමන්ශේ බලය අ ප  කථ ගැනීම ශදනුශදන් දිය  

කථ තිශබන ජාතිදාදී ප්රදණතාදක් ශම් දර්ධනය ශදමින් 

තිශබන්ශන්. ශමය ඇතුශළ  ශේ පාලනය තිශබනදා. ඒ 

ශේ පාලනය තමයි රකුශඩු අර ක්රියා මක කථන්නට උ සාහ 

කථමින් තිශබන්ශන්. "ථට ශබරන්න හරනදා. ශබරන එක 

දළක්දන්න නම් ඒශගොල්ශලෝ දිනදන්න" කියන එක. ඒක ශන්, 

ශම්. ඡන්රයට ශන් ශම් අරහස ශගශනන්න හරන්ශන්. 

ශම් අදස්ථාශේදී උතුථ ගැන  කල්පනා කථන්න ඕනම. අර 

ශරමළ ජාතික සන්ධානශආ සියල්ශලෝම  ශමතැන එකට දාඩිශදලා 

හිටියාට පතුශල් යම් යම් ගැටුම්කාරී ත  දයන් තිශබන බද අපි 

රන්නදා. ඒ දාශේම තමයි ශරමළ ජාතික සන්ධානයට විරුේධ 

ශලස, ඊට  දඩා ජාතිදාදී, අන්තදාදි ප්රදණතාදන්, උතුශර්  

ඉස්සථහට එමින් තිශබනදා.  

විශග ්න්ස්දථන්  මහ මයාශේ ජාතිදාරය, - සිදාජිලිාගම් නම් 

ගණන් ගන්න ශරයක් නැහැ. ශජෝකර් ශකශනක්.-  ඒ දාශේම අපි 

රන්නදා, ශපොන්නම්බලම් මහ මයාලා, ගශේන්ද්රන්ලා, ශමදැනි  

ජාතිදාදී ප්රදණතාදන් ශරමළ ජාතික සන්ධානය අිනභදා යන,  එය 

යටප  කථමින් නද ජාතිදාදී ප්රදණතාදකට අද ය ඉඩකඩ  අර 

උතුශර් නිර්මාණය ශදමින් තිශබනදා. උතුථ අර තථගයක් බදට 

ප  ශදමින් තිශබනදා, දැඩිශයන් කවුර ශරමළ ජාතදාදී ශදන්ශන් 

කියා. ඒ ශපොථයට ශරමළ ජාතික සන්ධානය ඇර රැමීම සඳහා 

උතුශර් උ සාහයක් තිශබනදා. එම නිසා උතුශර් , රකුශඩු  අර 

ශම් ජාතිදාරය පැන නැශඟමින් තිශබන්ශන් ශේ පාලන බල 

අථමුණක වුදමනාද ශදනුශදන්. එම නිසා ආඩුක්දක් ශලස , 

ආථක්ෂක හමුරාද සහ ශපොලීසිය  අර ශකොතැනර ජාතිදාරය  

පථාජයට ප  කථන්නට උ සාහ කථන්ශන්, ඒ හැම තැනකම ඒ 

පථාජයට ප  කිරීම ශදනුශදන් ගන්නා ලර සමම ප්රය නයකම 

ආථක්ෂාද ශදනුශදන් අපි ශපනී සිටින බද සහතික කථනදා. ඒ, 

ශම්ක ශේ පාලන දයාපාථයක් හැ ටියට අපට පමණක් කළ හැකි 

ශරයක් කියා අපි වි ්දාස ශනොකථන නිසා. අපට විතථක් කථන්න 

වාව දන් නම් අපි එය කථනදා.  නමු  අපට  විතථක් එය කථන්න 

බැහැ. ශම් ජාතිදාරය පථාජයට ප  කිරීම අපි හැමශරනාශේම 

කාර්ය භාථයක්  බදට ප  වී තිශබනදා. ශපොලිස ්

ශරපාර්තශම්න්තුද ,  අශප් ආථක්ෂක හමුරාද  ඒ සඳහා  කටුතතු 

කථයි කියා මම වි ්දස කථනදා. 

ඊළඟට හතථදන කරුණ, මූලසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   

විශ  ෂශයන්ම  ශපොලිස් ශස දාශේ  උප ශස දා ශපොලිස් 

ශකොස්තාපල්දරුන් පිළිබඳද මතු වී  තිශබන ගැටලුදයි. එය 

ඉතාම  සාධාථණ ගැටලුදක්. 2006 දසශර් උපශස දාශේ  හිටවා  

 සියලු ශපොලිස් නිලධාරින් නිතය ශස දාදට ඇතුව  කළා. SI  

මහ දරුන්, SI  ශලසම ඇතුව  කළා,  IP  මහ දරුන්, IP ශලසම 

ඇතුව  කළා, CI මහ දරුන් CI ශලසම ඇතුව  කළා, ASP   

මහ දරුන් ASP   ශලසම ඇතුව  කළා. ශපොලිස් ශස දයට බැුනණු 

රදශස  සිට එම උසස්වීම් සඳහා කාලය  සැලකිල්ලට භාජන කළ 

නිසා,  නිතය ශපොලිස් ශස දශආ  SI , ASP දැනි තනතුරුදලට 

අසාධාථණයක් එක කාලදකදානුදකදී සිේධ වුණා. එම නිසා  

ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට ගිහින් යම් නක් තීන්රකදක් හථහා එම 

අසාධාථණය නිදැථදි කිරීම සඳහා නක් තීන්රකදකු  ශගන 

තිශබනදා.  

හැබැයි, උපශස දා නිලධාරින්, ශපොලිස් ශකොස්තාපල්දරුන් 
හැරුණු ශකොට අශනක් සියලු ශරනාශේම ශම් කඩඉම පැනලා 
තිශබන්ශන්. 2006 උපශස දා නිලධාරින් නිතය ශපොලිස් ශස දාදට 
ඇතුළ  කළාට පසුද එන පළමු උසස්වීම බදට ශම්ක ප  ශදලා 
තිශබනදා. සමහථ අය 2006දී නිතය ශපොලිස් ශස දාදට ප  දන 
විට, අවුරුරක 18ක් ගත කථ තිශබනදා. ඒ කියන්ශන් 1988දී බැුනණු 
අය. එතශකොට 2016 ශදනශකොට උසස්වීම් ලබා ශරන්න නිතය 
කාලය විතථක් ගණනය කථවාදාම, ඔවුන්ට අවුරුරක 10යි 
තිශබන්ශන්. හැබැයි, ශපොලිස් ශස දයට ග තාම අවුරුරක 28යි. ඒ 
නිසා උපශස දා කාලය මුව මනින්ම අ හැශථමින් තිශබනදා.  

අශනක් පැ ශතන් තර්කයක් එනදා, උපශස දා කාලය 
මුව මනින්ම ඇතුළ  කිරීම නිතය ශස දශආ හිටවා ශපොලිස් නිලධාරි 
මහ තුරුන්ට යම් අසාධාථණයක් සිරක ශදන බදට. ඒක 
ඉතිහාසශආ සිේධ ශදලා තිශබනදා. ඒ නිසා ඒ ඒ කාලය 
මුව මනින්ම පිළිගැනීම ශහෝ එම කාලය මුව මනින්ම ප්රතික්ශෂ ප 
කිරීම සූත්රය ශනොශදයි. රැන්, සූත්ර ශරකක් තිබුණා. පැදති ආඩුක්ද 
ශකොස්තාපල් තනතුරු ශනොශදයි ඉහළ තනතුරුදලට ඒ කාලය 
මුව මනින්ම පිළිඅථගනිමින් හරවා උසස්වීශම් රමශේරය ගැටලු 
සහගත වුණා. රැන් එම උපශස දා කාලය මුව මනින්ම ප්රතික්ශෂ ප 
කිරීම හථහා හරලා තිශබන උසස්වීශම් රමශේරශආ  ගැටලු 
සහගත ත  දයක් මතු වී තිශබනදා. එම නිසා ශම් අන්ත ශරකට 
ශනොගිහින් ශමම උපශස දා ශපොලිස් නිලධාරි මහ තුරු තමන්ශේ 
ථාජකාරි කාලය තුළ කථන ලර ශස දාද පිළිබඳ නද ඇගයීම් 
නිර්ණායකයන් ප්රමාණයක් සකස් කථන්න කියලා මම 
ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනදා. මුව මනින්ම පිළිගැනීම , 
මුව මනින්ම ප්රතික්ශෂ ප කිරීම  කියන අන්ත ශරකට එහා යන 
ශදන ශරයක් කළ ුතතු දනදා. ශමොකර, ශම් අදස්ථාශේදී ශම්ක 
බලපාන්ශන් ශම් ශකොස්තාපල් මහ තුරුන්ශේ ශමම උසස්වීම 
සඳහා පමණමයි. ඔවුන් නිතය ශස දයට ඇතුළ  වුණාට පසුද 
සැලකිල්ලට භාජනය කථන්ශන්, අලු  තනතුථට ඇතුළ  වූ 
කාලයයි. ශම් සඳහා තමයි බලපමමක් ඇති කථලා තිශබන්ශන්. ශම් 
ශහ තුශදන් ඔබතුමාට  විවිධ ශප සම් ඇවිල්ලා තිශබනදා 
කියලා මම රන්නදා. ශම් පිළිබඳ මන්ත්රීදරුන්ට  ශගොඩක් කරුණු  
ඉදිරිප  ශදලා ඇති. ශම් පිළිබඳ සැලකිල්ලට ලක් ශකොට 
උපශස දාශේ සිට නිතය ශපොලිස ් ශස දාදට ඇතුළ  වුණු උප 
ශපොලිස් ශකොස්තාපල්දරු ශකශථහි නද උසස්වීශම් රමශේරයක් 
සකස් කිරීමට  අදධානය ශයොමු කථන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අදසන් ද ශයන් මම සිවිල් 
ආථක්ෂක බලකාය ගැන  කථා කළ ුතතුද තිශබනදා. අශප් ථශට් 
ුතේධය පැදති දකදානුශේදී හමුරාදන් ුතර කඳවුරු සඳහා, ුතර 
ශමශහුතම් සඳහා යමශම්දී  සිවිල් ආථක්ෂක බලකාය විසින් ගම් 
ආථක්ෂා කිරීමට වි ාල කාර්ය භාථයක් කළා. සහායක 
බලඇණියක් ශලස ඔවුන් වි ාල කාර්ය භාථයක් කළා. එම නිසා 
ඔවුන්ට ඇගයීමක් අද යකම තිශබනදා. හැබැයි, ශම් සිවිල් 
ආථක්ෂක බලකාශආ ශබොශහෝ අය ශබොශහෝ රකථට උපශයෝගී 
කථශගන තිශබන්ශන් ශගොවි ශපොළදල්දල දැඩ කථන්න, ගශඩොල් 
කපන්න, වී දගා කථන්න, බඩ ඉරිඟු ඉන්රන්න දාශේ 
කටුතතුදලටයි.  

උහන සිවිල් ආථක්ෂක බලකා මූලස්ථානශආ වී දගා කිරීශම් 

දයාපෘතිශආ ඇති වී තිශබන දාචාද පිළිබඳ දාර්තාදක් මා ළඟ 

තිශබනදා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2014 දර්ෂශආදී මහ 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

කන්නශආ වී කිශලෝ එකක් විකිණුශේ රුපියල් 35ට යි. නමු  

ගිණුම් හැරකශේ රුපියල් 26ට වික්කා කියලායි. 2015 දර්ෂශආදී යල් 

කන්නශආ වී කිශලෝ එකක් විකිණුශේ රුපියල් 35ටයි. ගණන් 

හැරකශේ, රුපියල් 27ට වික්කා කියලායි. 2015, 2016 මහ කන්නශආ 

වී කිශලෝ එකක් විකිණුශේ රුපියල් 38ටයි. ගණන් හැරකශේ, 

රුපියල් 31ට වික්කා කියලායි. ඒ කියන්ශන්, එහි ඉන්න ප්රධාන 

කඩුඩායම් ශම් ශගොවි ශපොළදල්දලින් වි ාල ශලස අයථා මුරල් 

උපයා ගැනීමක් සිරක කථ තිශබනදා. 2014 යල කන්නශආ වී කිශලෝ 

එකක් විකිණුශේ රුපියල් 39ටයි. හැබැයි, ගිණුම් සකස් කශළ , 

රුපියල් 31ට වික්කා කියලායි. 2015 දසශර් බඩ ඉරිඟු අසද්ැන්නට 

ශමොකර ශදලා තිශබන්ශන්? උහන බඩඉරිඟු අස්දැන්න විකිණීම 

සඳහා අණ ශරන නිලධාරිතුමා අස්දැන්න ගබඩා ශකොට ති, 

මාකඩුඩිය අනු කලාපයට ථාත්රී 8.00ට පමණ  ten-wheel truck 

එකකින් පැමිණ බඩ ඉරිඟු ටික පටදා ශගන ගියා. ශදච්ච ශරයකු  

නැහැ. ඊට පස්ශස  2016 දසශර් බඩඉරිඟු අස්දැන්න වික්ශක් 

රුපියල් 46.50ට. ගිණුම් හැරකශේ, රුපියල් 33.00ට විකුණුදා 

කියලායි. මා විකුණවා තැන  රන්නදා. ඒ ඔක්ශකෝම විස්තථ මා 

ළඟ තිශබනදා. ග තු ශකනා  තිශබනදා. කාලය ගතදන නිසා 

මා ඒ පිළිබඳ ශගොඩක් පැහැදිලි කථන්න යන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ දා ශේම ශමහි ක්රීඩා දයාපෘති 

හථහා, ශපථ පාසල් දයාපෘති හථහා, සාගීත කඩුඩායම් දයාපෘතිය 

හථහා විවිධ ගැටලු තිශබනදා. සාගීත කඩුඩායමක් තිශබනදා. ඒ 

සාගීත කඩුඩායම අරාළ මුරල අරාළ බලධාරින්ට ශගදන්ශන් 

නැ නම්, ඔහුට සාගීත කඩුඩායශම් ඉන්න වාව දන්කමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ශස දා දනිතා නිදාස ඒකකශආ දයාපෘති 

ගැටලු, ආහාථ දීමනාශේ ගැටලු තිශබනදා. ඒ දාශේම විරකලි දැට 

සාථක්ෂණය කිරීම සඳහා ශදන් කථලා තිශබන මුරල්දලට ශදන 

අපථාධය සඳහන් කථන්න ඕනම.  

2016 ශදසක් උ සදය, 2017 ශදසක් උ සදය, ඒ දාශේම 

පිරි  පින්කම් හථහා සිරක වුණු දාචා තිශබනදා. මම රන්ශන් නැහැ, 

ශම් අය ශදසක් උ සදය පද දන්ශන් ඇයි, පිරි  පින්කම් 

පද දන්ශන් ඇයි කියලා. සාමානයශයන් ඒදා කථන්ශන් ශ්රේධාද, 

භක්තිය සහ පින් අනුශමෝරනා ශදනුශදන්. හැබැයි, දාචාදන් 

ශදනුශදන් පිරි  පින්කම  උපශයෝගී කථ ගන්නදා නම්, ඒ පිරි  

පින්කශමන් ලැශබන පින් අනුශමෝරනාද ශමොකක්ර කියලා නම් 

අපට ශ ශථන්ශන් නැහැ.  

ඒ දාශේම සාගීත ප්රසාග පැදැ වීශමන් කථන ලර දාචා ආදී 

වි ාල ප්රමාණයක් තිශබනදා. ඒ විධියට සිවිල් ආථක්ෂක බලකා 

මූලස්ථානදල ඒ අය කථන ශස දාදන්ශගන් දාචා පතෂණදලට ලක් 

වී තිශබනදා.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රැන් අදසන් කථන්න. 

 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, මම අදසන් කථනදා. ශම් ප්ර ්නය අහවා නිසා, මම ශම්ක  

කියලා අදසන් කථන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම මීට කලිනු  ඔබතුමාශගන් ශම් පිළිබඳද 

ප්ර ්නයක් විමසුදා. ඒක තමයි Ceylon Petroleum Corporation 

එශක් ගැටුම සිරක වුණු අදස්ථාශේදී ශපොලිස් නිලධාරින් සමඟ එක්ද 

මැථ කඩුඩායම් විසින් කථන ලර ප්රහාථය. ඒ ප්රහාථය පිළිබඳද 

දැල්ලම්පිටිය ශපොලීසිශආ පැමිණිලි ගණනාදක් තිශබනදා. ඒ 

පැමිණිලිදලට අරාළද රැනට තිශබන ත  දය පිළිබඳද මා රැන 

ගන්න කැමැතියි. ශමොකර, ශකොශලොන්නාශේ Ceylon Petroleum 

Corporation එශක් ශමශහුතම ගිශආ ශපොලීසිය සමඟ මැථ 

කඩුඩායම් එකතුදයි. මා ළඟ පින්තූථ තිශබනදා. ශම් පින්තූථශආ 

ඉන්ශන් ඒ ශපොලිස් නිලධාරි මහ මයා. ශම් ඉන්ශන් මැථයා.  ශම් 

ශපොල්ලක් අථශගන ඉන්ශන් ඒ මැථයා තමයි. ඒ නිසා මම රැන 

ගන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ශස ලා ශකොශලොන්නාද 

බලප්රශේ ශආ  ශපොලීසියට අමතථද  අතුරු ශපොලීසියක් හැරකදාර, 

අතුරු හමුරාදක් ඉන්නදාර කියලා. ඒකයි රැනගන්න ඕනමකම 

තිශබන්ශන්.  එක ට ශමශහුතම යනදා. මම ශපොලිස්පතිතුමාශගන් 

රැන ගන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ශස ලාශේ නිතය ශපොලිස් 

ශස දාදට අමතථද ශකොශලොන්නාද දාශේ පළා දල ශදනම 

බලකා හරලා තිශබනදාර කියලා. මරික්කාර් බලකාය දාශේ ඒදා 

හරලා තිශබනදාර කියලා මා රැන ගන්න කැමැතියි. ශම් මැථ 

කඩුඩායම් එක්ක ශපොලීසිය එකට ඉන්ශන් ශකොශහොමර? ඒ 

මැථයා ශපොලු අථශගන යන්ශන් ශකොශහොමර?  ශම්කර 

තමුන්නාන්ශස ලා අශප්ක්ෂා කළ යහපාලනය? ශම් පැමිණිලි 

විභාග කථන්ශන්  නැහැ. පැමිණිල්ශල් තිශබන්ශන් ශමොකක්ර? ඒ 

උේශඝෝෂණය කළ Ceylon Petroleum Corporation එශක්  

දෘ තීය සමිති නායකශයෝ අර උසාවියට ඉදිරිප  කථ තිශබනදා. 

ඒ උසාවිශආ විනිසුරුතුමාට අපි ස්තුතිදන්ත ශදන්න ඕනම. 

විනිසුරුතුමා කියනදා, ශම් පැමිණිල්ල විතථක් ශනොශදයි, තද 

පැමිණිලි තිබුණා, දැඩ කථන ශස දකයන් විසින් රාවා පැමිණිලි 

තිබුණා කියා. ඒ පැමිණිලිදලට ශමොකර වුශඩු? දැඩ කථන 

ශස දකයන් විසින් රාවා පැමිණිලි කුණු ූලඩයට යනදා. මැථයන් 

විසින් රමන පැමිණිලිදලට අරාළද ශස දකයන් උසාවියට ශගන 

යනදා.   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රැන් අදසන් කථන්න. 
 

ගු අනුර දිොනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම අදසන් කථනදා.  

අර ශපොලිස්පතිතුමාශගන් පැහැදිලි කිරීමක් ඕනම, 

ශකොශලොන්නාශේ මැථයන් හා ශපොලීසිය ඒකාබේධද දිය  කථන 

ලර ශමශහුතම ගැන. ඒක ශපොලිසප්තිතුමාශේ නිශයෝගයක් අනුද 

ශනොශදයි නම්, ඇමතිතුමාශේ නිශයෝගයක් අනුද ශනොශදයි නම් 

ශම්කට එශථහිද ග  ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්ර? ශම් මැථයන් අ  

අඩාගුදට ග තාර? ශපොලීසිය ඒකාබේධද, මැථයන් සමඟ එකට 

ඉන්නදා. අපි  uniforms  ඇඳ ග ත  අයට මැථයා කියන්ශන් 

නැහැ, ඒ, ශපොලිස් නිලධාරිශයක්. සිවිල් ඇඳග  එක්ශකනා 

මැථශයක්. හැබැයි, ශරශරනාම එකට ඉන්නදා. මම ඒ නම් ටික 

ශගනාශේ නැහැ. මම එරා ඒ නම් ටික  පාර්ලිශම්න්තුශේ කිේදා. 

ඒශකන් ශපන්නුම් කථන්ශන්  ආඩුක්ද ශකොතැනක ශහෝ 

තමන්ශේ බලය පිළිබඳද අස්ථාදථ දන ශදලාදක,  බලය පිළිබඳද 

තර්ජනයක් එන ශදලාදක  ඕනමම මැථ කඩුඩායමක් නිරහස් 

කථන්න සූරානම් බදයි. ඒක තමයි ශම් තමුන්නාන්ශස ලා දීලා 

තිශබන පණිවිඩය.  

තමුන්නාන්ශස ලාශේ ආඩුක්ද එශහම පාලනය කථන්ශන් 

නැහැයි කියනදා නම් ශම් මැථ කඩුඩායම්දලට විරුේධද ක්රියා 

මාර්ග ගන්න ඕනම. Ceylon Petroleum Corporation එශක් 

උේශඝෝෂණශආදී ආඩුක්දට යම් තර්ජනයක් ආදා. ථට තුළ යම් 

අථාජික දයක් නිර්මාණය ශදන්න ආදා. තමුන්නාන්ශස ලාශේ 
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බලයට තර්ජනයක් එන ශකොට තමුන්නාන්ශස ලා මැථ කඩුඩායම් 

ශයොරදනදා. සාමානයශයන් මැථ කඩුඩායම් ඕනම නැහැ තමයි. 

තර්ජනයට ලක් දන ශදලාශේ - අපට මතකයි ශිථානි 

බඩුඩාථනායක මැතිතුමියශේ නක්ද ශදලාශේ ශම් විධියටම මැථ 

කඩුඩායම් ශයශරේදා. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට මතක 

ඇති, ඔබතුමා සථ  ශෆොන්ශස කා මහ මයා නිරහස් කථ ගැනීම 

පිළිබඳද සටශන්දී මථරාශන් සිට දැලිකඩට එනශකොට  මැථ 

කඩුඩායම් එකතුශදලා ගැහුදා. ඒ දාශේම තමයි ඒ කාලශආ 

හම්බන්ශතොට දථාය බලන්න යන ශකොට ශපොලීසිය  එක්ක 

ඒකාබේධද මැථ කඩුඩායම් ශයරකදා. තමුන්නාන්ශස ලාට  බලය 

රකන්ශන් ඒ ක්රියාරාමයම ඉස්සථහට ශගන යන්නර? 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ බලය පිළිබඳද යම් අස්ථාදථභාදයක් පළ 

දන, අිනශයෝගයක් ඇති දන ශමොශහොශ දී ශපොලීසිය  එක්ක 

ඒකාබේධද මැථ කඩුඩායම් ශයොරදනදා. ඒ මැථ කඩුඩායම්දලට 

එශථහිද , ඒ ශපොලිස් නිලධාරින්ට එශථහිද  ගන්නා ලර ක්රියා 

මාර්ග ශමොනදාර කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට පැහැදිලි කථනදා 

ඇතැයි බලාශපොශථො තු ශදමින්, මට ශම් අදස්ථාද ලබා දීම 

පිළිබඳද -ටිකක් දැඩිවාථ කාලය ලබා දීම පිළිබඳද- ස්තුතිදන්ත 

ශදමින් මම නතථ ශදනදා. ශබොශහොම ස්තුතියි.   

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, දැඩිවාථ කාලය ග තා.  

මීළඟට ගරු සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා 

 
[අ.භා. 4.39] 

 

ගු ොගල රත්නායක මහතා (නීක ය හා ොමය ෙහ දක්ෂිණ 

ෙංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ අමාතයාා ශආ 

නිලධාරින්ට , ඒ දාශේම අමාතයාා ය යටශ   තිශබන 

ආයතනදල කටුතතු කථන සියලුම නිලධාරින්ට   ශම් 

අදස්ථාශේදී මම මුලින්ම ස්තුති කථන්න ඕනම.  ශ්රී ලාකා 

ශපොලීසිය, රක්ෂිණ සාදර්ධන මඩුඩලය, අන්තථායකාථ ඖෂධ 

පාලක මඩුඩලය කියන ආයතන තුන තමයි ශම් අමාතයාා ය 

යටශ  කටුතතු කථන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇ තටම කියනදා නම් ශම් 

අය දැය අයිති ශම් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන්ටද , 

ඇමතිදරුන්ටද  ශනොශදයි, ථශට් ජනතාදටයි; පාර්ලිශම්න්තුදට 

අපිද එදවා ජනතාදටයි.  ඒ නිසා අපි අය දැය හරන්ශන්; අය දැය 

ගැන කථා කථන්ශන්; අය දැය ගැන විශේචනය කථන්ශන් සියයට 

100ක්ම මහජනතාද ශදනුශදන් ශදන්න ඕනම. ශගොඩක් අය ශම් 

රදස්දල ශබොශහොම හැඟුම්බථ කථාදන් කථනදා. එක එක ඒදා 

කියනදා. ථඟපමම් කථනදා. අය දැය කියදන රදශස   සැප 

දාහනදලින් ඇවිල්ලා හන්දිශයන් බැහැලා, අන්තිම ටික බයිසිකල් 

පැරවා හැටි අපි රැක්කා.     

ඉතින් ඒ සාස්කෘතිය තමයි තදම තිශබන්ශන්.  

ශම් අය දැය, නැේ එන්ශන් නැති දථායදල් හරන අය 

දැයක්ද , ගුදන් යානා එන්ශන් නැති ගුදන් ශතොටුශපොළදල් හරන 

අය දැයක්ද  ශනොශදයි. ඒ දාශේම, සාගථයක් මැර, ශගෝ්රිකයන් 

පිරුණු පතපතක් බිහි කථන අය දැයකු  ශනොශදයි. ඇ තටම 

කියනදා නම් ශම්ක, මුව  ශලෝකය  එක්කම ගනුශරනු කථන, 

සැලසුම් හරන, සාගථයක් මැර තිශබන වාාචි පතපතක් හරන අය 

දැයක්. ශලෝකය එක්ක ගනුශරනු කථේදී ථටක ආර්ිකකය දිුතණු 

ශදනදා. ආර්ිකකය දිුතණු ශදනදා කියන්ශන් මහජනතාද 

ශදනුශදන් වියරම් කථන මුරල් ප්රමාණය , ඒ දාශේම මහජනතාද 

වියරම් කථන මුරල් ප්රමාණය  ඉහළ යනදා කියන එකයි.  

පතෂණශයන්, දාචාශදන් පිරිලා ආර්ිකක ද ශයන් කුණු ශදමින් 

තිබුණු ථටක් 2015 ජනදාරි 08දන රා පණ ගහලා නැගිට්ටා. ශම් 

ථශට් ජනතාදශේ ඡන්රශයන් මමත්රී පාලනයක් ස්ථාපිත කළා. 

ඊට පස්ශස  ථශට් ජනතාද ශදනුශදන් අද ය සුවිශ  ෂී තීන්රක තීථණ 

රැසක් ගැනීශම් අථමුණ ඇතිද ජාතික ආඩුක්දක් බිහි කථලා, ථශට් 

ප්රධාන පක්ෂ ශරක එකම ශේදිකාදක හිට ග තා. ඒ ථජය, 

ඒකාධිපති බලයක් කථා ගිය රහඅටදන ආඩුක්රම දයදස්ථා 

සාශ ෝධනය අශහෝසි කළා. ශම් ථජයට ථශට් ප්රජාතන්ත්රදාරය 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රහනද දන ආඩුක්රම දයදස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගන එන්න වාව දන් වුණා. ඒක කථන්න වාව දන් 

වුශඩු, ශම් ප්රධාන පක්ෂ ශරකම එකට එකතු ශදලා ආඩුක් කථන 

නිසායි.  

රහනද දන ආඩුක්රම දයදස්ථා සාශ ෝධනශයන් තමයි 

ස්දාධීන ශපොලිස් ශකොමිසම නැදත ඇති කශළ . මමත කාලශආදී 

ශපොලීසිය ශදනුශදන් ග ත ශහොඳම ප්රතිප තිය, තීන්රකද ඒක 

තමයි කියලා මම හිතනදා. ඒ අනුද, 2015 දසශර්දී ජාතික 

ශපොලිස් ශකොමිෂන් සභාද පිහිශටේදා. ඊට කලින් ශපොලීසියට 

වි ාල ද ශයන් ශේ පාලන බලපමම් එල්ල වුණා. අපට ඕනම 

වුශඩු ඒ බලපමම්දලට යට  දන ශපොලීසියක් ශදනුදට ස්දාධීනද 

කටුතතු කථන ශපොලීසියක් ලාකාද තුළ බිහි කථන්නයි. අපි 

එශහම කශළ , හැම ශරයටම කලින් ථශට් ජනතාදට සාමශයන්, 

සමඟිශයන් සිටීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කථන්නයි. ඒක අපට 

පැදරිලා තිබුණු වි ාල දගකීමක්. අපට ඒ ශේ කථන්න වාව දන් 

වුණා. ථශට් වාථදැසියාට, සාචාථකයාට, ඒ දාශේම 

ආශයෝජකයාට  ථට පිළිබඳ ආකර්ෂණයක් ඇති ශදන්ශන් 

එතශකොට. අපට ශබොශහෝ රකථට ඒ අථමුණ ජය ගන්න හැකි ශදලා 

තිශබනදා.  

අශප් ථශට් අපථාධ ගැන කථා කථනශකොට තදම හැශමෝම 

කියනදා, අපථාධ දැඩියි කියලා. නමු  අපි ඒ ගැන හරියට 

කල්පනා කථලා බලනශකොට ශපශනනදා, අපථාධ ශකොයි තථම් 

ප්රමාණයකින් අක් ශදලා තිශබනදාර කියලා. එශහ  ඒ ගැන කථා 

කථන්ශන් ශදන  විධියකට. ඒ ශමොකර? අර මාධයශයන් ශබොශහෝ 

අයට නිරහශස  කථා කථන්න වාව දන්. ඒ කථා කථන ශේදලට 

පරනමක් තිශබන්න  වාව දන්, පරනම් විථහිත ශදන්න  වාව දන්. 

නමු  මාධයයට ඒ අද ය විධියට ශපන්දන්න වාව දන්. ඒ නිරහස 

අපි ඇති කථලා තිශබනදා. ඉස්සථ එශහම ශනොශදයි වුශඩු. ථජ 

ශගරරින් තමයි ශකෝල් එක ආශේ. ශකෝල් එක එන විධියට තමයි 

දැඩ වුශඩු. මාධය බයයි, එතැනින් පිටට යන්න. ශබොශහෝ අය 

කථා කථන්න  බය වුණා. සමහරු පාර්ලිශම්න්තුද තුළ කථා 

කළා. ඒ  ශමතැනද  හරියට කථා කශළ  නැහැ. ඒ තථම් බය 

ශදලා හිටියා. අර අපි ඒ නිරහස ඇති කථලා තිශබනදා.  

සාමානයශයන් අපථාධ දර්ග කථනදා. රැන් බලන්න, අර බල 

අපථාධ විසඳීම ශකොයි තථම් ශහොඳ පැ තට ගිහිල්ලා තිශබනදාර 

කියලා. ඊට අරාළ සායා ශල්න ඇතුළ  දාර්තාද මම ෙවාගත* 

කථනදා. 
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*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුද 

2014 දසශර් බල අපථාධ 50,962ක් දාර්තා ශදලා තිශබනදා. 

2016 දසශර්දී ඒක 36,937ක් රක්දා අක් කථන්න වාව දන් ශදලා 

තිශබනදා. [බාධා කිරීමක්] බල අපථාධ. ඒ කියන්ශන් බථපතළ 

ගණශආ අපථාධ. මම සභාගත කළ දාර්තාශේ ඒ සායා ශල්න 

තිශබනදා. ඒදාට බල අපථාධ කියලායි කියන්ශන්. ශමම 

දාර්තාශේ දැථදි 26ක් සඳහන් ශදනදා. ඒදා සියයට 37න් අක් 

ශදලා තිශබනදා. 2014 දසශර්දී තිබුණු ප්රමාණය 2016 අග දන 

විට -මාස 24ක කාලයක් ඇතුළත- සියයට 37න් අක් ශදලා 

තිශබනදා. 

ශම් අවුරුේශේ  මුල් මාස 10ට බල අපථාධ 30,350ක් දාර්තා 
ශදලා තිශබනදා. අපි උ සාහ කථනදා, දාර්ෂිකද අපි අක් කථ 
ශගන ආ සියයට 10ක ප්රති තය ආථක්ෂා කථ ශගන ශම් දර්ෂය  
අදසන් කථන්න. ඒ දාශේම ශම් බල අපථාධ විසඳීම 2014දී 
තිබුශඩු සියයට 58ක ප්රති තයක. ඒ අනුද එම දසථ තුළදී බල 
අපථාධ 50,962ක් දාර්තා දනදා. එම ප්රමාණශයන් විස ශඳන්ශන් 
ප්රති තයක් ද ශයන් ග තාම සියයට 58යි. නමු , 2016 දර්ෂය 
දනශකොට ඒදා  විස ශඳන ප්රති තය සියයට 73ට දැඩි ශදලා 
තිශබනදා. බල අපථාධ ප්රමාණය සියයට 37කින් අක් දනශකොට, 
විස ශඳන ප්රති තය දැඩි ශදලා තිශබනදා. ශම් අවුරුේශේ  විසූ 
ප්රමාණය රැනට සියයට 72ක ප්රති තයක තිශබනදා. ශම්ක 
ශපොලීසිය පැ ශතන් ලැ, වි ාල ප්රගතියක්; ථජය පැ ශතන් ලැ, 
වි ාල ප්රගතියක්; විශ  ෂශයන් ජනතාද ලැ, වි ාල ජයග්රහණයක්.  
ශපොලිස්පතිතුමා ඇතුව  සියලු ශපොලිස් නිලධාරින්ට මශේ ප්ර ාසාද 
ශම් ශදනුශදන් වාර කථන්න ඕනම.  ඒ දාශේම, අශප් අමාතයාා ශආ 
නිලධාරින්ට  මශේ ප්ර ාසාද වාර කථන්න ඕනම. ශම්ක ඉතාම 
ශහොඳ ප්රදණතාදක්.  

අශප් අනුථ දිසානායක මන්ත්රීතුමා අපථාධ පරීක්ෂණ ගැන 
කථා කළා. ශම් රදස්දල ශම් ගැන කථා කථලා ඉදථයක් නැහැ. 
FCID එක අපි පිහිශටේදා. ඒකට කියන්ශන්  මූලය අපථාධ 
විමර් න ශකොට්නාසය කියලායි. ඔබතුමා කිේදා දාශේම අපි 
ජනතාදට රකන් ශපොශථොන්රකදක් තිබුණා. ජනතාදට අප ශකශථහි 
වි ාල වි ්දාසයක් තිබුණා. ඒ, දාචා පතෂණ කථවා අය ථශට් නීතිය 
ඉදිරියට ශගශනනදා, දාචා පතෂණ කථවා මුරල් තිශබනදා නම් ඒදා 
නැදත ආඩුක්දට ලබා ගන්නදා, ජනතාදශේ කටුතතු ශදනුශදන් 
ඒ මුරල්  ශයොරදනදා කියලා. එශහම තමයි අපි කිේශේ. ඒ 
ශදනුශදන් අපි  මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසය  පිහිශටේදා. 
ඒශකන් මූලය අපථාධ විමර් න ටික සිරක වුණා. ඒ දාශේම CID 
එක කියන්ශන් අපට තිශබන පථණම ආයතනයක්. අනිකු  
අපථාධ ශකොට්නාස මඟින් ඒ ුතගශආ සිරක වූ ඝාතන, පැහැථශගන 
යමම් දැනි ශේදල් සම්බන්ධශයන්  විමර් න සිරක කථ ශගන යනදා. 
ශම්දා ඉතා සාකීර්ණ නක්; ශල්සි පහසු ඒදා ශනොශදයි. සමහථ 
ශගොනු ඉතා වි ාලයි. එතැන තිශබන්ශන් ෆයිල් එකක් ශනොශදයි.   
දාහනයක් වාථදන්න වාව දන් ශගොනු තිශබනදා. නමු , ශම් 
නිලධාරින් ශම් කටුතතු කථ ශගන ගිහිල්ලා අර දනශකොට මූලය 
දාචා සම්බන්ධශයන් මූලය අපථාධ විමර් න ශකොට්නාසශයන් 
නීතිපති උපශරස් සඳහා විමර් න ශගොනු 92ක් ශයොමු කථලා 
තිශබනදා. ඒ, කුඩා ෆයිල්  92ක් ශනොශදයි. ඒදා සඳහා ථටදල් 
අතථ මුරල් හුදමාරු වූ ශතොථතුරු ගන්න ඕනම. ඒදාට විවිධ 
ථජයන්ශේ උරේ උපකාථ අද ය දනදා; Mutual Legal 
Assistance  - MLA - අද ය දනදා. ථටදල් අතථ  ශතොථතුරු 
හුදමාරු කථන්න, ආඩුක් අතථ ශතොථතුරු හුදමාරු කථන්න 
අද ය ගිවිසුම් ප්රකාථද කටුතතු කථලා,  රදශසන් ශරශකන් 
ශනොශදයි, මාස ගණන් ගතදන ක්රියාරාම කථලා ඒ දාශේ ශගොනු 
92ක් නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට දීලා තිශබනදා. ඉන් 13කට 
නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුශදන් නක් පදථා තිශබනදා.  

මා ඉතාම  ශකටිශයන් සඳහන් කථ ශගන යන්නම්, ඒ නක් 13 
ගැන. 

පළමුශදනි එක, රුපියල් ලක්ෂ 52ක් දටිනා භාඩුඩ, මුරල් 
ශනොශගදා සශතොස මඟින් ලබා ගැනීම. චූදිතයන් දන්ශන්, 
ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්රක, ශක්.එම්. සාකීර්, නලින් රුදන්ජීද ප්රනාන්රක. 

ශරශදනි එක, දිවි නැගුම යටශ  වූ "ඉසුරුම  නිදාස 
දයාපෘතිය" සඳහා අනුමැතියකින් ශතොථද රුපියල් බිලියන 2.99ක් 
-රුපියල් ශකෝටි 299ක්- අදභාවිතය. චූදිතයන් දන්ශන්, බැසිල් 
ශථෝහණ ථාජපක්ෂ, ආර්.ඒ.ඒ.ශක්. ථණදක, දයි. නිහාල් 
ජයතිලක. 

තුන්ශදනි එක, දිවිනැඟුම සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුශදන් 
2015 දර්ෂශආ ලිත මුද්රණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
විස්සකු , හාථ ලක්ෂයක් ලබා ශගන මැතිදථණ නීති උල්ලාඝනය 
කථමින් සාපථාධී සාදරය පරිහථණය කිරීම. චූදිතයන් දන්ශන්, 
ආර්.ඒ.ඒ.එම්.ශක්. ථණදක, බැසිල් ශථෝහණ ථාජපක්ෂ. 

හතථ ශදනි එක, පීපල්ස් ලීසිා සමාගමට අය  මුරල් රුපියල් 
මිලියන 20.29ක්, රුපියල් මිලියන 5.048ක්, රුපියල් මිලියන 
38.866ක් ආදී ද ශයන් වූ මුරලක් සාදරය පරිහථණය කිරීම හා 
සාපථාධී සාදරය පරිහථණයට ආධාථ අනුබල දීම කියලා නක් 
තුනක්. ඒ නක් තුනම එකම ශගොනු අාකයක යන්ශන්. කි ශසන් 
සාජීද බඩුඩාථනායක, ශදන්නප්වාලි ආථච්චිශේ සුසන්ත, 
උක්නුදථශේ කිාස්ලි චන්රන ගුණදර්ධන, දැල්ලද ත ආථච්චිශේ 
රකමිුන චතුථාග සිල්දා. පස්දැනි එක, විරකලි සන්ශේ  නියාමන 
ශකොමිෂන් සභාදට අය  රුපියල් මිලියන 600ක මුරලක් සිල් ශථදි 
ලබාදීශම් දැඩසටහනක් සඳහා සාදරය පරිහථණය කිරීම; 
ලලි චන්ද්ර කුමාථ වීථතුාග, විතාන පැල්පිට ශකෝථාලාශේ අනූෂ 
පැල්පිට. හයදැනි එක, ශ්රී ලාකා සුරැකුම්ප  හා විනිමය ශකොමිෂන් 
සභාශේ රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුරලක් "තාරුණයයට ශහටක්" 
සාවිධානයට ලබාදීම මඟින් ථජශආ මුරල් සාපථාධී සාදරය 
පරිහථණය කිරීම; නාලක හර්ෂජීද ශගොඩශහ දා, ගජවීථ 
ආථච්චිලාශේ ධම්මික මාජුල ශපශර්ථා, ශමොශහොමඩ් නවුෆර් 
ඊබ්රාහිම් ශනොශහො  ශථොනී ඊබ්රාහිම්. ඊළඟ එක, රුපියල් මිලියන 
64ක අල්ලසක් ඉල්ලා ඉන් මිලියන 15ක් ලබාගැනීම හා ඉතිරි 
මුරල් ඉල්ලා තර්ජනය කිරීම; හිටවා බස්නාහිථ පළා  ප්රධාන 
අමාතය ප්රසන්න ථණතුාග, ශමොරින් ස්ශටලා ථණතුාග, නශර්ෂ ්
කුමාර් ෆාරික්, ක්රිස්ටිනා ශිදන්ත. ඊළඟ එක, ජාතික උරුමයක් 
ඇති කලාකරුශදකු වූ ශඩ්විඩ් ශප්න්ටර්ශේ මිලියන 37ක් දටිනා 
චිත්ර 19ක් සම්බන්ධශයන් වි ්දාසය කඩකිරීම; මහාචාර්ය ඇල්බට් 
ධර්මසිරි. නදදැනි එක, විමධයගත අථමුරලින් අක් ආරායම්ලාිනන් 
සඳහා ඇස්බැස් ටස් ෂීට් ශබරා දීමට ශදන් කථන ලර රුපියල් 
998,000ක මුරල සම්බන්ධශයන් මූලය දාචාද; උතුරුමැර පළා  
සභාශේ ශපොශළොන්නරුද පළා  සභා මන්ත්රී ඒ.එස් . ශක් 
ථ නායක.  

දිවි නැගුම සාදර්ධන ශරපාර්තශම්න්තුශේ 2014 දසශර් 

අදසන් භාගශආ රුපියල් මිලියන 36කු  ලක්ෂ 5ක්  දටිනා ශේඅයි 

බට මිලදී ශගන ප්රාශේශීය සභාදල ඉල්ලීමක් ශනොමැතිද තිබියදී 

ලබාදීම සහ ඒදා මැතිදථණ කටුතතුදලට ශයොරාශගන,  ථජශආ 

මුරල් සාපථාධී සාදරය පරිහථණය කිරීම සහ ථජශආ මුරල් 

අදභාවිතය, මැතිදථණ පනත උල්ලාඝනය කිරීම; අමිත කි සිරි 

ථණදක, බැසිල් ශථෝහණ ථාජපක්ෂ. 11දැනි කාථණය, හිටවා 

අමාතය බැසිල් ශථෝහණ ථාජපක්ෂ මහතා විසින් 111/ 3, ගඟබඩ 

පාථ, මල්දාන ලිපිනශආ ශේපළ උපයාග  ආකාථය ශහළි කිරීමට  

ශනොහැකි වීම. එම මුරල රුපියල් මිලියන ශරසීයයි,- 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආඩුක් පාර් ්දශආ ප්රධාන සාවිධායකතුමනි, ගරු 

ඇමතිතුමාට තද ශදලාද ඕනම නම් ශදලාද අථශගන ශරන්න 

ශදනදා.  

379 380 

[ගරු  සාගල ථ නායක  මහතා] 
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ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මශේ කථාද නම් ටිකක් දිගයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

මම ශම් ටික කියදන්නම්. ඉතිරි ටිකට ශේලාද ගැන බලමු.  

මල්දාශන් ඉඩමක් මිලදී ශගන එහි සුශෝපශභෝගී නිදසක් 

ඉදිකිරීම; බැසිල් ශථෝහණ ථාජපක්ෂ, තිරුකුමාර් න ශඩ්ෂන්. 12දැනි 

එක, අයථා ශලස උපයා ගන්නා ලර මුරල්දලින් ශහශලෝශකෝප් 

ආයතනය මිලදී ගැනීම; නාමල් ථාජපක්ෂ, ඔථශනලා ඉශර්ෂා 

සිල්දා, ඉන්දික ප්රභා  කරුණාජීද, පවිත්රා සුජානි 

ශබෝශගොල්ලාගම, නිතයා ශස නානි සමථනායක, සීමාසහිත ගදර්ස ්

 ශකෝපශර්ට් ස්ර්විසස් වාේගලික සමාගම. 13දැනි කාථණය, 

ශටොශයොටා එම්ආර්එස් දර්ගශආ ශමෝටර් ථථයක ශකොටස් තීරුබරක 

දාචා කථමින් ශම් ථටට ශගන්දා, ශමෝටර් ථථ ප්රදාහන  

ශකොමසාරිස්දථයාශේ අනුමැතිශයන් ශතොථද එක ්ලස ්ශකොට භාවිත 

කිරීම; ස්දර්ණතිලක නදථ නලාශේ සුසිල් අමථජීද. ශම් එම 

13යි. 92කින් 13ක් අක් වුණාම නීතිපතිතුමා ළඟ තද හැ තැ 

ගණනක් තිශබනදා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඊට අමතථද, මා කලින් සඳහන් කළ ඝාතන, පැහැථශගන යාම් 

ආදී නක් තිශබනදා. විශ  ෂශයන්ම CID එක ගැන විතථක් මම 

සඳහන් කථන්නම්. නීතිපති ශදත ශයොමු කළ සායාද 17යි.  02ක  

නීතිපති ශගොනු සකස් ශදමින් තිශබනදා. ඒ කියන්ශන් අදසාන 

මට්ටශම් තිශබන්ශන් 17යි. එතශකොට 19කට ආසන්න ප්රමාණයක්,  

[බාධා කිරීමක්] 17ක් දීලා ඉදථයි, තද 2ක් ශරන්න තිශබනදා. 

[බාධා කිරීමක්] මට කියන්න වාව දන්, ගරු අනුථ දිසානායක 

මන්ත්රීතුමනි. එයින් 11කට රැනටම නක් පදථා තිශබනදා.  17ක් 

අපි දීලා තිශබනදා. 11කට නක් පදථා තිශබනදා. ඒ සිරකවීම්දලින් 

නක් පදථන ලර ඒදා මම ශදන් කථශගන නැහැ. අනික් ඒදා ගැන 

මම ශම් ශදලාශේ කථා කථන්ශන් නැහැ. ශම් සියලු ශතොථතුරු අපි 

සාමානයශයන් රන්නදා. ශමොකර අපි උසාවිශආ කරුණු දාර්තා 

කළාට පසුද ශම් ශේදල් මාධයදල  දාර්තා ශදනදා . ඒදාශආ 

කිසිම ථහසක් නැහැ. මම ශමතැන කථා කථන්ශන් කථා කථන්න 

තහනම් ඒදා ශනොශදයි.  

නමු  ඒ විමර් න පිළිබඳද මන්ත්රීතුමා ශහොඳටම රන්නදා. ඒ 

සාක්ෂි වුණ  දසන් කථලා තිබුණා.  නලින්ර ජයතිසස් මන්ත්රීතුමා 

කිේදා, සාක්ෂි දසන් කිරීම සම්බන්ධශයන් අනුථ ශස නානායක 

හිටවා ශජයෂ්න නිශයෝජය ශපොලිසප්තිතුමාද තබා ග තාය, නමු  

ආනන්ර සමථශස කථද ග ශ  නැහැයි කියලා. සාක්ෂි දසන් කිරීම 

නිසා තමයි ශම්දා ශමපමණ ප්රමාරශදලා තිශබන්ශන්. අපි මුල 

ඉඳලා පටන් ග තා. ඇ තටම ග ශතො , ශ්රී ලාකාශේ ශපොලීසිය 

තදම කටුතතු කථන්ශන් රැඩි පීඩනයක් එක්කයි. ඒ පීඩනය 

ශේ පාලන පීඩනයක් ශනොශදයි. ඒ පීඩනය නද තාක්ෂණශආ 

හිඟකමයි.  

අප දැනි ථටකට අද ය කථන ඒ තාක්ෂණය ලබා ශරන්න 

අපට අථමුරල් නැහැ. බටහිථ ශලෝකශආ ථටදල් අශපන් ඉතාම 

ඉහළ මට්ටශම් ප්රතිඵල බලාශපොශථො තු දනදා, තමුන්නාන්ශස ලා 

බලාශපොශථො තු දනදා, සියලුශරනාටම දඩා ජනතාද 

බලාශපොශථො තු දනදා. ශපොලීසිය ඉතා ඉක්මනින් විමර් නය 

කටුතතු අදසන් කථන්න නම් අපට ශම් තාක්ෂණය  තිශබන්න 

ඕනම. බටහිථ ශලෝකශආ ථටක චුදිතයකු අ  අඩාගුදට ගන්න 

අදස්ථාද දනශකොට ඔහු කථවා සියලු කටුතතු පිළිබඳ ශතොථතුරු 

ටික සාක්ෂි එක්ක තිශබනදා, ඔහු කාවා ශේ, බීවා ශේ, කවුරුන් 

එක්කර සිටිශආ, කවුරුන් එක්කර කථා කශළ  කියලා සියලුම 

ශතොථතුරු තිශබනදා. හැබැයි අපි චුදිතයකු අ  අඩාගුදට ගන්න 

යන්ශන් ඒ ශතොථතුරු නැතිදයි. අපි වාේගලයකු සැක පිට අ  

අඩාගුදට ශගන, එතැන ඉඳලා තමයි ආපසු සියලු කාථණා 

ශසොයන්න දැඩ කථ ශගන යන්ශන්. ඒ වාේගලයා ශමොනදාර කශළ , 

කවුරු එක්කර කටුතතු කශළ  කියලා ඒ පසු බිම සියල්ල සකස් 

කථන්ශන්. එය දීර්ඝ කාලයක් ගතදන දැඩක්. ඒ කටුතතු ඉතා 

ශහොඳට විමර් න ශකොට්නාස ශරකම කථ ශගන ඇවි  තිශබනදා. 

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට  වි ාල දැඩ ශකොටසක් තිශබනදා. 

ශම් එක ශගොනුදක් තුළින් ඒ කටුතතු බලන්න කාලයක් 

ගතදනදා. මා ශම් නිරහසට කරුණු ශසොයනදා ශනොශදයි. නමු  

අපි ඒ පැ ත  ශ රුම් ගන්න ඕනම.  

ශම් අදස්ථාශේ දී මීට දඩා දීර්ඝ ද ශයන් මා කථා කථන්ශන් 

නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තද ශකොපමණ 

ශේලාදක් ශරන්න වාව දන්ර? 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය ඉකු ශදලායි 

තිශබන්ශන්. ආඩුක් පක්ෂශආ ප්රධාන සාවිධායකතුමා තමයි 

ශදලාද ශරන්ශන්. 
 

ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

මා ශමශහම කථන්නම්. ශමම කරුණු  ටික මා ඉතාම 

ශකටිශයන් කියන්නම්.  

ශම් ථශට් වි ාල ද ශයන් තිශබන තද  ප්ර ්නයක් තමයි, ම  
ද්රදය ප්ර ්නය. ම  ද්රදය ප්ර ්නය ශම් ථටින් තුථන් කථන්න අපි 
පියදථ ශගන තිශබනදා.  ශමයට සම්බන්ධ  ප්රධාන අය ශකොශහ ර 
ඉන්ශන් කියා අපි ශසොයනදා. එයින් ශබොශහෝශරශනක් රැන් ථටින් 
පිටශදලා තිශබනදා. අපි ඒ කටුතතු ඉතාම දිුතණු මට්ටමකින් කථ 
ශගන යනදා.  ඒ නිසා ප්රධාන අය හතථශරනකු විතථ ථටින් 
පිටශදලා තිශබනදා. ඒ අය ඉන්න ථටදල් අපි හුනනාශගන 
තිශබනදා. ඒ ථටදල්දල ථජයන්, ශපොලිස් ශරපාර්තශම්න්තුද 
එක්ක එකතුශදලා ඔවුන් අ  අඩාගුදට ශගන, නැදත ශ්රී ලාකාදට 
ශගන්දා ගන්න අද ය මූලික කටුතතු ආථම්භ කථ තිශබනදා. ශම් 
ථශට් ම  ද්රදය ජාදාථම හා විශ  ෂශයන් සාවිධානා මක අපථාධ 
සම්බන්ධශයන් විශ  ෂ දිසාදක් අලුතින්ම ඇති කථලා තිශබනදා. 
එහි කටුතතු ශහොඳින් කථ ශගන යනදා. ශම් ම  ද්රදය පිළිබඳ 
ජාදාථමට සම්බන්ධ අයට, ඒදා ශබරා හරින අයට හා 
සාවිධානා මක අපථාධ කථන අයට අශපන් කිසිම සමාදක් 
නැහැ. ශම් ශරක අතින් අත, එකට යන ශරයක්. එම ක්ශෂ ත්රශආ 
මුරල් බලය ඉතාම වි ාල ද ශයන් පාවිච්චි දනදා. නමු  ඒ කිසි 
ශරයකට යට  දන්ශන් නැති නිලධාරින් පිරිසක් අපි ඒ කටුතතු 
ශදනුශදන් ශයොරදා තිශබනදා. ඒ අයට  මශේ ප්ර ාසාද හිමි 
දනදා. ශකටි කාලයක් තුළ ඒ අය ලබා තිශබන ප්රගතියට මශේ 
ප්ර ාසාද වාර කථනදා. අශප් අනුථ දිසානායක - 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, අශප් ප්රශේ දල රැන් නැදත 

දයාපාරිකයන්ශගන් කප්පම් ගන්නදා,  
 

ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ සම්බන්ධශයන් ශතොථතුරු ශරන්න. ඊට පස්ශස  අපට 

වාව දන්, - 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශතොථතුරු ශරන්ශන් නැහැ. මිනිස්සු භයයි. ඔවුන් අපට 

කියනදා. ශපොලිස්පතිතුමා  ශමතැන ඇති. දිවුලපිටිය ප්රශේ ය 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

නිශයෝජනය කථන ඉන්දික අනුරුේධ මන්ත්රීතුමා  ශම් සභාශේ 

ඉන්නදා. මා ශම් මතක් කිරීමක් කථන්ශන්. විශ  ෂශයන් 

දිවුලපිටිය ප්රශේ ශආ ශපොඩි ශපොඩි දයාපාථ කථන හැම 

ශකනකුශගන්ම රැන් කප්පම් එකතු කථනදා. කාලයක් ඒක නැතිද 

තිබුණා.  

 

ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ සම්බන්ධශයන්  ශතොථතුරු අපට ලබා ශරන්න. අපට 

භයශදලා ශම් ප්ර ්නයට මුහුණ ශරන්න  බැහැ. ඒක 

සම්පූර්ණශයන් අතට ගන්න ඕනම. ඒ අිනශයෝගයට මුහුණ ශරන්න 

ඕනම. මා ශම් ශදලාශේ මීට දඩා දීර්ඝ ද ශයන් කථා කථන්ශන් 

නැහැ. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
( ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හිථශගදල් ඇතුශළ  ඉඳශගන ඒ කටුතතු ශමශහයදනදාය 

කියලායි කියන්ශන්.  

 
ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කථා කථන්න තද  ශබොශහෝ කාථණා තිශබනදා. මා සටහන් 

කථ ග  අරහස් ටිකක් තිශබනදා. ශම් අදස්ථාශේදී  මශේ එම 

සටහන්දල  පස්දන පිටුශේ සිට ෙවාගත* කථනදා.  

විශ  ෂශයන්ම අනුථ දිසානායක මන්ත්රීතුමා, ගාමිණී 

ශසශනථ  මහතා පිළිබඳද කථවා ශචෝරනාදට මම මීට කලින් 

දතාදක් පිළිතුරු ලබාදී තිශබනදා. එම නිසා මම ඒ ගැන නැදත 

කියන්න යන්ශන් නැහැ. ශමොකර, මම එක සැථයක් කිේදාම ඒක 

නැදත ශරදැනි දතාදට කියන්න අද ය නැහැ කියලා  ඔබතුමාට 

ශහොඳට ශ ශථනදා. ඒ දාශේම එතුමා නිලශමතුශමක් ගැන කථා 

කළා. නීතිපතිතුමාට නක් 92ක් දීලා තිශබනදා කියලා මම කිේදා. 

ඒ නක් 92 තුළ එතුමා කියන කාථණය  තිශබනදාර කියලා මම 

බැලුදා. එතුමා කියන නිලශම්තුමා පිළිබඳ නක්ද  ඒ නක් 92ට 

ඇතුළ  ශදනදා. ශම් කාථණය ශමතැනදී සඳහන් කථන එක 

සරාචාථා මක නැහැ කියලා මම හිතනදා. නමු , එතුමා අහවා 

නිසාම ඒ ප්ර ්නය ශමොකක්ර කියලා මම කියන්න කැමැතියි. 

ලාකා මිනථල් සමන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය මඟින් කුලී පරනම 

මත ග  දාහන අදභාවිතා කිරීම, ක්රියාකාරී අධයක්ෂ ඩිෂාල් 

විරමථ න, රුපියල් මිලියන 5යි. ඒක  අපි 2016.12.15 දින 

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට ශයොමුකථ තිශබනදා. නමු , නීති 

ක්රියාමාර්ග ගන්න උපශරස් ලැබී නැහැ. උපශරස් ලැබුණු දහාම අපි 

ඒ අනුද කටුතතු කථනදා. ඔබතුමා තද ප්ර ්න ගණනාදක් ඇහුදා. 

මම ශම් ශදලාශේ ඒදාට උ තථ ශරන්න යන්ශන් නැහැ. නමු , ඒ 

හැම  එකක් ගැනම අපි නැදත බලලා, ඒ හැම එකකටම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුද තුළදීම ඔබතුමාට පිළිතුරු සපයන්න මම කටුතතු 

කථන්නම්. 

විශ  ෂශයන්ම අපි අශප් ථශට් ආර්ිකකය දිුතණු කථන්න ඕනම. 

ඒ දාශේම ආර්ිකකය දිුතණු කථන්න නම් ථශට් සාමය තිශබන්නට 

ඕනම. ඒ දාශේම ජනතාදට ආථක්ෂාද තිශබන්න ඕනම. ඒ ශරක 

අතින් අත යන ශරකක්. ආථක්ෂාද ඕනම, ආර්ිකකය දිුතණු ශදන්න. 

ඒ දාශේම ආථක්ෂාද දිුතණු ශදන්න නම් දිුතණු ආර්ිකකයක් 

තිශබන්නට ඕනම. ශම් කටුතතු කථන්න අශප් අමාතයාා ය බැඳිලා 

ඉන්නදා. ඇමතිදථයා හැටියට මම  ඒ කටුතතු කථන්න බැඳිලා 

ඉන්නදා. එම නිසා ඒ කටුතතු ඉටු කථනදාය කියන කාථණය 

ප්රකා  කථමින් මම නිහඬ ශදනදා. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහ ථ  මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 5.03] 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය, ඒ 

දාශේම ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය 

දාශේම නීතිය හා සාමය සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය 

කියන අමාතයාා දල දැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාදට භාජනය කථන 

අදස්ථාශේ මට  කථා කථන්න අදස්ථාද ලබාදීම පිළිබඳද 

ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත ශදනදා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ  ෂශයන්ම ජාතික 

ආථක්ෂාද සම්බන්ධශයන් බැලුදාම, නීතිය හා සාමය සහ රක්ෂිණ 

සාදර්ධන අමාතයදථයාශේ කථාශදන් පසු මශේ කථාද කථන්න 

ලැබීම මම ශහොඳ අදස්ථාදක් කථගන්නදා. අර ශපොලිස් ශස දය 

සහ ශ්රී ලාකා ශපොලීසිය නීතිය හා සාමය ආථක්ෂා කිරීම පැ ශතන් 

දාශේම, කප්පම් ගැනීම්, ම  ද්රදය ජාදාථම, ඒ දාශේම අර ථශට් 

සිේධ දන රැදැන්ත මා ශකොල්ල කමම් ශකශථහි රක්දන 

අකාර්යක්ෂමතාද පිළිබඳද විශ  ෂශයන් කියන්න ඕනම. 

මූලාසනශආ ඉඳලා ඔබතුමා  ශචෝරනා කළා, අර ගම්පහ 

දිස්්රික්කය තුළ කප්පම් ගැනීම් ශමොන තථම් සිේධ ශදනදාර 

කියලා. ඒ දාශේම,- 
 

ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

නැඟී ටින න ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාගල ථ නායක අමාතයතුමා. 
 

ගු ොගල රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශස ලාශේ කාලශආ නම් ශම්දා 

ගැන කථා කථන්න බැරිවුණා. අර ඒ ගැන කථා කථන්න වාව දන් 

නිසා තමයි හැශමෝම කථා කථන්ශන්. මම දීවා සායා ශල්න දිහා 

බැලුදා නම්, එම අපථාධ ශකොච්චථ අක්ශදලා තිශබනදාර කියලා 

එහි සඳහන් ශදනදා. 

383 384 

[ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා] 

————————— 
*  පුෙනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශහොම ශහොඳයි. ඔබතුමා ශම් කාථණය ඔය විධියට සථලද 

ගන්න එකක් නැහැ කියායි මම හිතුශේ. ඔබතුමාශගන් මම ඊට දඩා 

ශරයක් බලාශපොශථො තු වුණා. ත  දය ඕක නම්, ශහොඳයි. ගරු 

ඇමතිතුමනි, කප්පම් ගැනීම් ගැන සායා ශල්නදලින් කථා 

කථනදා නම්, අර ශපොලීසීශආ පැමිණිල්ල ලියන ශපොතට අමතථද 

තද  ශපො  ගණනාදක් තිශබනදා. ශපොලිස් පැමිණිල්ල ශපොඩි 

ශපොතක ලියාශගන, ඒක ගැන පරීක්ෂණ කථන්නම්, විභාග 

කථන්නම් කියලා පැමිණිලි අක් කථනදා. ශම් ශතොථතුරු එන්ශන් 

ශපොලීසිශආ සිටින නිලධාරි මහ දරුන්ශගන්. එශහම මිසක්, අපි 

ගිහිල්ලා ශපොලීසිශආ කටුතතු කථන්ශන් නැහැ. අර ශපොලීසිය එම 

සායා ශල්න අක් කථශගන තිශබන්ශන් එශහමයි. එශහම නැතුද 

ශදන විධියකට ශනොශදයි. ඒ රදස්දල ශදශල් සුරාලා, ශගොශඩ් 

සුරාලා, ශපොට්ට නවුෆර්ලා, ඒ සියලුශරනා ශහශථොයින් ජාදාථම 

තුළින් අ  අඩාගුදට ගන්නදා අපි රැක්කා. පිට ථටදල සිටියදී අ  

අඩාගුදට අථශගන ලාකාදට ශගනාදා. ඒ දැඩ පිළිශදළදල්  කළා. 

ශකොළඹට සීමා ශදලා තිබුණු ශහොශථොයින් ජාදාථම, - ඔබතුමන්ලා 

අමාතයාා  පටන් අථශගන, අලු  ශපොලිස්පතිතුමාද ප  කථශගන 

- අර හේරා පිටිසථට යනකම් ගිහිල්ලා. එරා ගාජා තිබුණු ප්රශේ දල 

අර ශකොළඹට දඩා රරුණු විධියට ශහොශථොයින් තිශබනදා. අර 

දිවුලපිටිය, ශකොටශරණියාද, මිනුදන්ශගොඩ දාශේ ප්රශේ දල 

ශහශථොයින් ජාදාථම නද දා ගන්නට, පාලනය කථ ගන්නට 

බැහැ. ශම් ථජය මහා පරිමාණ ශහශථොයින් දයාපාරිකශයෝ එක් 

ශකශනකුද  අ  අඩාගුදට අථශගන නැහැ. ශපොලීසිය ගලදා 

ගන්න, තමුන්ශේ අමාතයාා ය ගලදා ගන්නට ඔබතුමන්ලා ශම් 

විධියට කථා කථනදා නම්, ඒක ථශට් අභාගයයක් කියලා මම 

හිතනදා. අපි එය පිළිගන්නට ඕනම. 

ශම් ගරු සභාශේදී කථා කළා, ශපොලිස් ශස දශආ 

කාර්යක්ෂමතාද ගැන. ශකොශහොමර ශපොලිස් ශස දය කාර්යක්ෂම 

ශදන්ශන්? ඈත අතීතශආ රකන්නු සම්ප දලින්ම තමයි අර  

ශපොලීසියට ප්රශයෝජන ගන්නට ශදලා තිශබන්ශන්. එරා මහින්ර 

ථාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ ුතගශආ ශපොලීසියට ඕනම කථන ථථ 

දාහන ටික ශනොලැබුණා නම් තදම  අථ පථණ ජීප් කට්ශට් තමයි 

OIC මහ මයලාට, -ස්ථානාධිපතිදරුන්ට- යන්න ශදන්ශන්.  

අපට රැන් රැනිලා තිශබනදා සියයට 70ක් 75ක් පමණ අපථාධ 

පැමිණිලි විභාග කථන දැඩ පිළිශදළ ශපොලීසිශයන් ශදන්න ඕනම 

කියලා. ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා නීතියක් ශගනැල්ලා තිශබනදා, 

දැඩසටහනක් ශගනැල්ලා තිශබනදා. ශම් දැඩසටහන තුළ 

බලාශපොශථො තු දන ප්රගතිය ලබා ගන්නට, ශපොලීසිශආ දාහනයට 

ඉන්ධන ලබා ශරන්ශන් ශකොපමණර? මාසයටම ලීටර් 200යි. 

ඉන්ධන ලීටර් 200කින් වාව දන්ර දර්ග කිශලෝමීටර් 100ක්, 150ක්, 

200ක් දාශේ තිශබන ශපොලිස් බල ප්රශේ යක් තුළ මාසයක් තිස්ශස  

ගිහින් දැටලීම් කථන්නට? ඒ නිසා ශම් ශහොශථෝයින් ශේන ශලොකු 

ශලොක්ශකෝ ඒ දයාපාථය අර දන විට රරුණුදට කථනදා. 

ඔබතුමන්ලා රැන් මාස ගණනාදකට ශපථ මහ වි ාල 

ශහශථොයින් ප්රමාණයක් අල්ලා ග තා. අල්ල ග තා විතථක් 

ශනොශදයි ඒක  ශපන්දන්නට ගරු ජනාධිපතිදථයාද සහ හිටවා 

මුරල් ඇමතිදථයාද දථාය සාකීර්ණයට ශගන්දා ග තා. ශම් ථශට් 

එරා කුක් අහු වුශඩු කන්ශට්නර් පිටින්. ඒදා අල්ලා රකන් ශපොලිස් 

නිලධාරීන්ට ශමොකක්ර කශළ ? CI සාගථ මහ මයාද 

හම්බන්ශතොටට මාරු කළා, SI ශප්ර මලාල් මහ මයාද යාපනයට 

මාරු කළා. යහ පාලනශආ අනුහස්දලින් ශම්දා සිේධ ශදන්ශන්? 

නිලධාරීන් කුක් අල්ලනදා. ඇමතිදරු සහ ශපොලිස්පති 

ඒශගොල්ලන්ට ස්ථාන මාරු ශරනදා. STF එශක් SI මර ථාගද 

මාදිශදලට මාරු කළා, SI ජයල ද ගල්කිස්සට මාරු කළා, SI 

ශථොෂාන්ද  වාල්මුශඩ් ශපොලිස් ස්ථානයට මාරු කළා, STF එශක් 

PC ඒකනායක මහ මයාද  වාල්මුශඩ්ට මාරු කළා, ඒ දාශේම 

PC උශප්ක්ෂ මහ මයාද  වාල්මුශඩ්ට මාරු කළා. ශකොශහොමර 

යහ පාලනශආ අනුහස්?  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට කථාද පටන් ගන්න රකන්ශන  

නැහැ උ තථ රකන්නා. නමු  ශම් දාශේ ඒදාට නිරු තථයි, ශම් 

දාශේ ඒදාට නිරු තථයි. STF එශකන් කළ කාර්ය භාථය 

ශදනුශදන් ඒශගොල්ලන්ට රකන්නු පරක්කමර ශම්? කන්ශට්නර් 

පිටින් කුක් අල්ලලා ජනාධිපතිදථයාද ශගනැල්ලා ශපන්වූදාම 

රකන්නු පරක්කමර ශම්? මූලාසනශආ සිටින ගරු මන්ත්රීතුමා රන්නදා 

ශහශථොයින් නිසා අර අම්මලා තා තලා ශමොන තථම් රකක් 

විඳිනදාර, ශමොන තථම් තරුණ ජීවිත විනා  ශදලා තිශබනදාර 

කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ ආඩුක්ද කාලශආ තමයි 

දැඩිශයන්ම ශහශථොයින් ලාකාදට ශේන්ශන්. ලාකාදට 

ශහශථොයින් ශගනැල්ලා ශගොඩබාලා, ශදන  ථටදලට අශළවි 

කථන මධයස්ථානයක් බදට අර ලාකාද ප  කථශගන තිශබනදා. 

කම්මුශල් අත තියාශගන ඇශහන්ශන් නැහැ දාශේ හිටියාට දැඩක් 

නැහැ ගරු සාගල ථ නායක ඇමතිතුමනි, ථශට් ත  දය ශම්කයි. 

ථශට් ත  දය ශම්කයි. FCID රාන්න තද, FCID රාලා පරීක්ෂණ 

කථන්න, ඒ දාර්තා ශේන්න, ඒ දාර්තා ගැන කථා කථන්න. ඒ 

සියලුම පරීක්ෂණ කටුතතු සිේධ ශදන්ශන් හිටවා ආඩුක්ශේ 

ඇමතිදරුන්ට විරුේධද මිස ශම් යහ පාලනශආ ඇමතිදරුන්ට 

විරුේධද ශනොශදයි. 

 අපි,"Top Ten" කියලා මාශකොල්ල කාවා, ශහොථා කාවා 

සියලුශරනාද ඉදිරිප  කළා. අපි අපථාධ පරීක්ෂණ 

ශරපාර්තශම්න්තුදට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කළා. අර ශම් 

ශපොලිස්පතිතුමාට වාව දන්ශදලා තිශබනදාර ඒ එක ඇමතිදථශයක් 

ශගනැල්ලා ශම් සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණ කථන්නට? මුරල් 

ඇමතිදථයා, මහාමාර්ග ඇමතිදථයා දාශේ එක් ශකශනක්ද  

ශගනැල්ලා ශම්දා ගැන පරීක්ෂණයක් කථන්නට ශපොලිස්පතිට 

වාව දන්කමක් නැහැ. අපථාධ පරීක්ෂණ ශරපාර්තශම්න්තුදට , 

අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාදාට , -අපි 

අල්ලස් ශහෝ පතෂණ ශචෝරනා විමර් න ශකොමිසම පැ තකින් 

තියමු, ඒ පරීක්ෂණ යයි කියලා- ශපොලිස් අපථාධ ශකොට්නාසයට 

වාව දන්කමක් තිශබන්නට ඕනම තමුන්ශේ සේභාදය 

ශපන්දන්නට. සේභාදය ශකොශහ  ශපන්දන්නර, "footnote"දලින් 

ඒදා ශපන්දලා ඉදථයි ශම්ශගොල්ල. ශම් ශගොල්ලන් 

"footnote"දලින් ශපන්දා ඉදථයි, තමුන්ශේ ආඩුක්ශේ සේභාදය. 

ඒක නිසයි එක් ඇමතිදථයකුශේ ශනෝනා 365 දතාදක් අථ මහ 

බැාකු බැුනම්කථශආ මහ ශහොථාට රකථකතනශයන් කථා කථ 

තිශබන්ශන්. මා හිතන විධියට ඒ ශනෝනා මහ තය ඒ 

ඇමතිදථයාටද  රකථකතනශයන් 365 දතාදක් කථා කථලා නැතිද 

ඇති.  

ඊශආ - ශපශර්රා තද ථාජය ඇමතිදථශයක් ,මි ශතල් ගමවුණු 

ගැථඬිශයක් දාශේ කම ගැහුදා. ඒ ඇමතිදථයා කථා ශකරුශේ 

අධිකථණ ක්ශෂ ත්රය ගැන හරියටම රන්න, විනි ්චයන් ගැන 

හරියටම රන්න, සියලුම ශේ රන්නා ශකශනකු දාශගයි. ශගොඩ 

ශපථකශරෝරුශදෝ.  ඒ ශගොල්ලන් කථා කථේදී ශමොකාටර එන්ශන් 

කියලා අපි රන්නදා.  එතුමා ,මි ශතල් ගමවුණු ගැථඬිශයක් දාශේ 

කම ගැහුශේ ඇයි? එතුමා  ඒ මහ බැාකු  බැුනම්කථශආ ශහොථාට 

රකථකතන ඇමතුම් 62ක් දීලා තිශබනදා. කවුරු ශගදල් ග තාර, 

කවුරු සඳලු තල හැරකදාර කියන්න අපි රන්ශන් නැහැ. රැන් ශම් 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ර සිල්දා නිශයෝජය ඇමතිතුමා ඉන්නදා.  

එශහම නම් එතුමන්ලාට  ශම් විධියට රකථකතනශයන් කථා 

කථන්න එපායැ. එතුමන්ලා කැමැති යහ පාලනයටයි. එතුමන්ලා 

385 386 



පාර්ලිශම්න්තුද 

යහ පාලනයට කැමැති වුණාට යහ පාලනය කන මැක්කන් ටිකක් 

ශම් ආඩුක්ද ඇතුශළ  ඉන්නදා. අපි ඒක රන්නදා. තද  අය 

රකථකතනශයන් කථා කථ තිශබනදාර කියලා ශහොයන්න කියන්ශන් 

ඇයි කියලා අපි රන්ශන් නැහැ. අපි නම් හිතන්ශන් නැහැ, 

ඔබතුමන්ලාට  ඔය රකථකතන ඇමතුම් එන්න ඇති කියලා.  ආදා 

නම් එකකින්, ශරකකින් ඒක ඉදථයි.  65 දතාදක් රකථකතන 

ඇමතුම් එනදා නම් ඒක වාරකම දැඩක්ශන්.  

ශමතැනදී අපට සැකයක් තිශබනදා. ශමොකර, ඔය කම ගහවා 

ථාජය ඇමතිදථයා ඒ කාලශආ ශපොතක් ලිේදා,  "මහ  බැාකු 

බැුනම්කථ නිකුතුශේ ඇ ත නැ ත" නමින්.  ඒ නිසා  ශපොතට 

කරුණු ශහොයා ගන්න ඇ ත, නැ ත රැන ගන්න ඕනම නිසා 65 

දතාදක් කථා ශකරුදාර රන්ශන් නැහැ. බැුනම්කථය වුශඩු 

ශකොශහොමර, ඒශකන් ථටට දන පාක්ද ශමොකක්ර, ඒක දහන්ශන් 

ශකොශහොමර ආදී  කරුණු ශහොයන්න කථා කළාර කියලා අපි 

රන්ශන් නැහැ. එශහම දැඩ පිළිශදළකට ශමොනදා ශහෝ අහ ගන්න 

කථා කථන්න ඇති කියලා  හිතන්න වාව දන්.  ශකශස  ශහෝ 65 

දතාදක් කථා කථලා තිශබනදා.  ශකශස  ශහෝ ශම් විධියට 

ඇමතිදරු ගණනාදක් එක්ක කථා කථලා තිශබනදා.  ඒ නිසා ශම් 

දාශේ බාල්රක වුණු ආඩුක්දක් ගැන ජනතාදට බලශපොශථො තු 

තියන්න බැහැ.  

ඒ අතථතුථ, ශපොලීසිය භාථ ඇමතිදථයා  සභාශේ ඉන්න 

ශදලාශේ තද  දැරග  කරුණක් කියන්න තිශබනදා. එනම්, 

ශපොලීසිශආ ඉන්න නිලධාරි මහ දරුන්ට සාධාථණයක් කථන්න 

කියලයි කියන්න තිශබන්ශන්.  තරු දැඩි ශදේදී, තනතුරු දැඩි 

ශදේදී, තානාන්තථ දැඩි ශදේදී, බලය දැඩි ශදේදී ශනොද ශපොඩි 

තනතුථට සාධාථණයක් කථන්න. අර SI මහ දරුන්ට 

සාධාථණයක් ශදන්ශන් නැහැ. සාමානය PC පන්තිශආ ඉන්න 

මහ දරුන්ට සහ සැථයන්දරුන්ට සාධාථණයක් ශදන්ශන් නැහැ. 

අපි ඒක රැක්කා ශන්.   

රැන් බලන්න, හම්බන්ශතොටදී ASP මහ මශයකු 

වාේගලයකුශේ කන පැව දා. කන පැව දාට පස්ශස  ASP මහ මයා 

ඇමතිතුමාශේ දිස්්රික්කයට ශගනැල්ලා තියා ග තා. ඒක තමයි 

කන පැව දාට රකන්නු පරක්කම. හැබැයි,  කවුරු ශහෝ  

සැථයන්දථයකු ශහෝ ශපොලීසිශආ සාමානය නිලධාරියකු කාශේ 

ශහෝ කන පැව දා නම් ශමොනදා ශේවිර? එශහනම් අර ශදේදී දැඩ 

තහනම් කථලා, පරීක්ෂණ කථලා, ඒ තනතුරින් ඔහුද ඉද  කථලා.  

ඒ නිසා ශම්  විධියට කටුතතු කථන්න එපා. අපි රකිනදා, ශම් 

ශකොළඹ ප්රශේ ශආ ඉන්න ශපොලිස් ථාලහාමිලා මහ දැස්ශස   

traffic ශස දශආ ශයශරන ආකාථය. ඒ අය ශමොන රකකක් 

විඳිනදාර? ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න සමහථ ශපොලිස ්

නිලධාරිනු  එශහමයි. ඒ සමහථ අයශේ දැටුප් තල ශබොශහොම අක් 

මට්ටමකයි තිශබන්ශන්.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණාකථ, නි ් ේර ශදන්න. ශම් අදස්ථාශේදී ගරු ශ හාන් 

ශස මසිාහ මන්ත්රීතුමා මූලාසනයට පැමිශණනදා ඇති. 
 
අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණනෙේකර මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட் குைகசகரஅவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and  THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කථන්න. 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියමින් හිටිශආ ඒ අය 

සම්බන්ධශයන් සාධාථණයක් කළ ුතතුයි කියන එකයි. ශපොලිස් 

ශස දශආ පහළ ශශ්ර ණිදල ඉන්න නිලධාරින්ශේ උසස්වීම් කලට 

ශේලාදට ලබා දීශම් දැඩ පිළිශදළක් තිබිය ුතතුයි. මහින්ර 

ථාජපක්ෂ හිටවා ජනාධිපතිතුමාශේ  කාලශආ ශම් ශදනුශදන් 

සම්මු පරීක්ෂණයක් පැදැ වූදා. හැබැයි, ඒ කාලශආ ඒක කථවා 

නිසාර රන්ශන් නැහැ, ඒ ශගොල්ලන්ට ශම් දනතුරු සාධාථණයක් 

ඉටු ශදලා නැහැ. යහ පාලන ආඩුක්ද ඇවිල්ලා රැනට අවුරුරක 

තුනකට කිට්ටු ශදන්න එනදා. නමු , ඒ අයට යහපතක් ශදලා 

නැහැ. ඒ නිසා ඒ ශගොල්ලන් ශදනුශදන් යම් කිසි දැඩ පිළිශදළක් 

තිබුශණො  ශහොඳයි.  

ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය ගැන  

දචන කිහිපයක් කියන්න ඕනම. ඔය අමාතයාා ශයන් සිරක වුණු 

ප්රගතිය ශහෝ ශලොකුම දැශඩ් තමයි මහ බැාකු බැුනම්කථ දාචාද. 

ශම් ශදේදී  ථශට් මුරල් රුපියල් ශකෝටි විසිරහසකට විතථ  තට්ටු 

ශදලා ඉදථයි. රැන් ශම්කට අගමැතිදථයා දග කියන්න ඕනම. අර 

අගමැතිදථයාශේ දැය ශීර්ෂයයි සාකච්ඡාදට භාජනය කථන්ශන්. 

ඒ දාචාශදන් ගමවුණු අව , පතවිලි තමයි ශම් ආඩුක්ද දහශගන 

යන්ශන්.  අගමැතිදථයා බැුනම්කථ දාචාශදන් වුණු පාක්ද රැන් 

පියදා ගන්න කටුතතු කථනදා.  රැන්  ශම් ආඩුක්ද FCID රාලා 

කලින් ආඩුක්ශේ හිටවා අය සම්බන්ධශයන් දැඩ කටුතතු කථනදා 

දාශේම ශම් බැුනම්කථශයන් සිේධ වුණු පාක්ද සම්බන්ධශයනු  

ථජය කඩිනමින් කටුතතු කථන්න ඕනම. 

ශම් ශගොල්ලන්ට නිසි ක්රියා මාර්ග ග ශ  නැ නම්, ථටට 

හිතකථ ත  දයක් ශනොශදයි ඇති ශදන්ශන්. ශම්ක ආථක්ෂා 

කථනදා. අපි රන්නදා බැුනම්කථ ගනු-ශරනුද පිළිබඳද පරීක්ෂා 

කථන්න COPE එකට ශයොමු කළාට පස්ශස , "footnote" රැම්ශම් 

නිකම් ශනොශදයි කියලා. COPE එකට ගිහිල්ලා "footnote" 

රැම්ශම් ශම්ක දහන්න. එතශකොට "footnote" රාවා අයට රකථකථන 

ඇමතුම් ආශේ, ඒ ලැබිච්ච උපශරස්. COPE එශක් බැුනම්කථ ගනු-

ශරනුද ගැන විභාග ශදේදී ඒදා එළියට සන්නිශේරන ශදන්න 

රකථකථන ක්රියා මක කථශගන හිටිශආ, ඒ ඇමතිදරු ඒ විධියට 

කටුතතු කශළ  ශම් ශහොථකම් දහන්න. නමු , අර ඒ ශහොථකම 

ශකශස  ශහෝ ශහළි ශදලා තිශබනදා.  

අපි ශජයෂ්න ජනාධිපති නීතිඥ රප්වාල ර ලිශේථා මහ මයාට 

කියනදා, අනිේරා තමයි රදස; සුනරා. අශනක් අයශගන් ප්ර ්න 

කථවා ආකාථයට, ආඩුක්ශේ ඉහළ තැන්දලින් එරාට එන අය ථ  

ශදන්න ප්ර ්න කථන්න ඕනම. අපි බලාශපොශථො තු ශදන්ශන් ඒක. 

ඒක තමයි සිේධ ශදන්න ඕනම. අපට ආථාචි ශදලා තිශබනදා, 

පැමිණිල්ල ලියලා යදනදා කියලා ; අහන ප්ර ්න ශමශහට 

එදනදා කියලා ; ඒදාට උ තථ කට පාඩම් කථනදා කියලා ; 

උ තථ කට පාඩම් කථශගන ගිහින් සාක්ෂි ශරන්න බලාශගන 

ඉන්නදා කියලා . බැුනම්කථ ශකොමිසමට ජාතික ද ශයන්, 

ජාතයන්තථ ද ශයන් දැරග  දන රදසක් තමයි එළශඹන්ශන්. ඒ 

නිසා අපි නීතිඥ මහ දරුන්ට කියනදා, "ඔබතුමන්ලාශේ කාර්ය 

භාථය ශම් ශදේදි සාර්ථකද, අති සාර්ථකද ඉටු ශදලා තිශබනදා. 

ඒක සුනරා රදශස  දඩා  සාර්ථක කථශගන, ථශට් ඉතිහාසගත දන 

දිනයක් බදට ප  කථ ගන්න." කියලා. ශමොකර, ශම් ශගොල්ශලෝ 

මීට කලින් ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා ඉදිරියට ගියා. බටලන්ර 

387 388 

[ගරු  ඉන්දික අනුරුේධ ශහ ථ   මහතා] 



2017 ශනොදැම්බර්  18  

සිේධිය ශදනුශදන් ගියා; ඒ කාලශආ කථවා ශේදල් ශදනුශදන් 

ගියා. හැබැයි, ගිය කිසි ශරයක ප්රගතියක් වුශඩු නැහැ. නමු , අපි 

රන්නදා ඒ කථවා පාක්ද ශදනුශදන් ශම් මා ශකොල්ලකාථයින්ට ශම් 

ශදලාශේදී බැුනම්කථ ශකොමිසම නිසි රඬුදම් නියම කථලා 

සාධාථණය ඉෂ්ට කථයි කියලා. ආර නික මන්ත්රීදරු විධියට අපි 

බලාශගන ඉන්නදා, ථාජය ශේපළ විනා  කථන අයට; විනා  

කථවා අයට සිේධ ශදන්ශන් ශමොකක්ර කියලා. 

අපට ශචෝරනා කථන්න වාව දන්. ප්රාශේශීය සභාශේ ඉදිකථවා 

ශේදල් කියයි. ආඩුක්ද කථේදී අපි කථවා ශේදල් කියයි. එශලස 

අපට ශචෝරනා කථයි. අපි ශචෝරනා භාථ ගන්නදා. හැබැයි, ඔප්වා 

කළාට පස්ශස . ශචෝරනා ඔප්වා කථන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනදා. 

ශම් කරුණු කාථණා අනුද ථටට ශදලා තිශබන පාක්ද ග තාම ඒ 

පාක්ද පියදා ගන්න අපි කටුතතු කළ ුතතුයි. අපි සුජීද ශස නසිාහ 

මහ තයා දාශේ කලබල ශදන්ශන්  නැහැ. මශේ අම්ශම්, ශපශර්රා 

වාරකම කලබලයක් ශන්. සුජීද ශස නසිාහ මහ තයාට තිබුශඩු වාරකම 

කලබලයක්. ඇයි, කලබල? ඇයි, ඇවිස්සිලා? ශහොථකම අහු 

ශදලා; ශහොථකම ශහළි  ශදලා. ඒ නිසා දහ ගන්න ඕනැ. Clean 

suit; ශහොඳ, සුරක චරිතය. ඒ නිසා දහ ගන්න තමයි ඒ විධියට 

ි මිශතල් ගමවුණු ගැථඬියා දාශේ කටුතතු කශළ .  

රැන් ජනතා විමුක්ති ශපථමුශඩු ගරු මන්ත්රීදරු කවුරුද  ශම් 

ගරු සභාශේ නැහැ. හිටියා නම් ශහොඳයි. මම ඊශආ-ශපශර්රා වාද  

පතක රැක්කා ශහොඳ සිේධියක්. රැන් ශම් ජනතා විමුක්ති ශපථමුණ 

ශමොනදාර කථා කථන්ශන්? ජනතා විමුක්ති ශපථමුණ කථා 

කථන්ශන් ශම් යහ පාලන ආඩුක්ශේ සිේධ දන ශේදල් ගැන 

ශනොශදයි. ඒ අය කථා කථන්ශන්, පසු ගිය ආඩුක්ශේ සිේධ ශදච්ච 

ශේදල් ගැන. පසු ගිය ආඩුක්ද කාලශආ සිේධ ශදච්ච ශේදල් ගැන 

කථා කථන්න කලින් මහ තශයෝ තමුන්ශේ පක්ෂශආ 

නිර්මාතෘදථයාට සිේධ වුශඩු ශමොකක්ර කියලා ශන් ශහොයන්න 

ඕනම. ඒදා ශන් ශහොයන්න ඕනම.  ඊශආ-ශපශර්රා වාද  පතක 

තිශබනදා මම රැක්කා, ඒ නිර්මාතෘදථයාද ඒ දකදානුශේ 

ශකොශහොමර ශබොරැල්ශල් කන ශ  ආරාහනාගාථයට රැම්ශම් 

කියලා. ඡායාරූප ශිල්පියා ශමන්න ශම් විධිශආ කටඋ තථයක් 

දීලා තිශබනදා. අහන ප්ර ්නය තමයි, "ශථෝහණ විශේවීථ එතැන 

හිටියාර?" පිළිතුථ, "ඔේ. ශබොරැල්ල කන ශ  විරකලි චිමිනිය ළඟ 

බිම දැටිලා හිටියා. ඊළඟ ප්ර ්නය, "ශථෝහණ විශේවීථට දර දීලා 

තිබුණාර?" පිළිතුථ, "ඔේ. ශගොඩක් දර දීලා තිබුණා. එක 

ශදඩිල්ලකු  තියලා තිබුණා". ඊළඟ ප්ර ්නය, "ඒ කියන්ශන් 

විශේවීථ මැරිලාර?" පිළිතුථ, "නැහැ. සිහිය තිබුණා. ශථෝහණ 

සශහෝරථයා ශකඳිරි ගමදා. ඔය අතශර් ශම්ජර් ශකශනක් ගිහින් 

චිමිනිශආ යතුරු ඉල්ලුදා. යතුථ භාථද හිටවා මනුස්සයා කිේදා, 

යතුථ ශරන්න බැහැ කියලා. ඊට පස්ශස  ඒ මනුස්සයාශේ ඔව දට 

පිස්ශතෝලයක් තිේබා. පිස්ශතෝශල් තියලා යතුථ ඉල්ලුදා. ඒ 

මනුස්සයා ශහොඳටම අසථණ ශදලා එයා යතුථ රකන්නා". ඊළඟ 

ප්ර ්නය, "ඊට පස්ශස  ශමොකක්ර වුශඩු?" පිළිතුථ, "චිමිනිශආ 

කවුව ද ඇරියා. ශසබව  ශරන්ශනක් ශථෝහණ සශහෝරථයාශේ හිස 

පැ ශතන් හා කකුල් ශරක පැ ශතන් අල්ලලා ශරපැ තට පේරලා 

චිමිනියට විසි කළා. කවුව ශේ දැදිලා ශථෝහණ සශහෝරථයා බිම 

දැටුණා. ඒ ශදේදි ශථෝහණ සශහෝරථයා ශකඳිරි ගානදා. පණ 

තිශබන, පණ අදින ශථෝහණ සශහෝරථයා ආපහු උස්සලා චිමිනියට 

විසි කළා. ඒ තමයි ශථෝහණ සශහෝරථයාශේ අදසානය". 1980 

ගණන්දල ශමන්න සිේධ ශදච්ච ශේදල්.  

අර ප්රජාතන්ත්රදාරය හා යහ පාලනය ගැන කථා කථනදා. ඒ 

දාශේම තාජුඩීන්ලා ගැන කථා කථනදා. ශසොයා ගන්න බැරි 

මාධයශේදීන් ගැන කථා කථනදා. ශම් කථා කථන ජනතා විමුක්ති 

ශපථමුශඩු  'ඩීල්' සශහෝරථයන්ට ඇයි ශරවියශන්ඔ තමුන්ශේ 

පක්ෂශආ නිර්මාතෘදථයාශේ මථණය ගැන කථා කථන්න කට 

ඇශථන්ශන් නැ ශ ? ඒකයි අපට තිශබන ප්ර ්නය. 'ඩීල්' පක්ෂශආ 

ඉන්න සශහෝරථයන්ට තමුන්ශේ පක්ෂශආ හිටවා සශහෝරථ 

නායකයා ගැන කථා කථන්න කට  ඇශථන්ශන් නැ ශ  ඇයි? 

ශම්ක තමයි ථශට් අභාගයය.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තද  විනාඩි ශරකක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ගරු උරය ප්රභා  

ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමාශේ ඉතිරි ශේලාද තිශබනදා. එතුමා අර 

ගරු සභාදට එන්ශන් නැහැ. ඒ කාලය මට ලබා ශරන්න කටුතතු 

කථන්න. එතුමාට ශකොපමණ කාලයක් ශදන් කථ තිශබනදා ර? 
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තද ශකොච්චථ ශදලාදක් අද ය ර? 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට තද විනාඩි 10ක් රකන්ශනො  ඇති. ශමොකර, ශම් 'ඩීල්' එක 

ගැන කියන්න.  

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථා කථන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා නහේරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශමතුමන්ලා අර කථා කථන්ශන් මැණික් මලු ගැනයි. ශරවි 

හාමුරකරුදශන්ඔ මැණික් මල්ල දාශේ ර බැුනම්කථ ගනුශරනුද? කථා 

කථහල්ලාශකෝ බැුනම්කථය ගැන. බැුනම්කථය ගැන සියයට 10ක් 

කථා කථන ශකොට මැණික් මල්ල ගැන සියයට 90ක් කථා 

කථනදා. ශම්ක වාරකම ථටක්ඔ ශම්ක වාරකම පාර්ලිශම්න්තුදක්ඔ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු නිරහස, පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්ත්රදාරය ශම් 

හයශරනා ශයොරා ශගන තිශබන්ශන්, "ථාජපක්ෂ, ථාජපක්ෂ, 

ථාජපක්ෂ" කියලා කියන්නයි; ශදන ශේකට ශනොශදයි.  ඒ අය 

හීශනනු  කියන්ශන්, "ථාජපක්ෂ" කියලයි.  ඒකයි අපට තිශබන 

ගැටලුද.  

එරා ශප්ර මකීර්ති ර අල්විස් කියන මාධයශේදියා මථා රැම්මා. 

තුඩුක් කමල්ලක් ශගනිහින් රාලා ශප්ර මකීර්ති ර අල්විස්ට කිේදා; 

බලපමම් ශකරුදා; "ථජශආ ගුදන් විරකලියට යන්න එපා" කියලා. 

ඒක අහන්ශන් නැතිද එතුමා ථාජකාරියට ගියා. අර ශප්ර මකීර්ති ර 

අල්විස්ශේ රරුදන්ට තා තා ශකශනක් නැහැ. ඒ බිරිඳට 

ස්දාමිවාරුෂශයක් නැහැ. එතුමා නැති ශකරුශේ කවුර? ඒ කවුර 

කියලා පරීක්ෂණ කථලා ශසොයන්න කියන්න. ශප්ර මකීර්ති ර අල්විස් 

සශහෝරථයා නැති කශළ  කවුර කියලා පරීක්ෂණ කථලා ශසොයන්න. 

එතුමාශේ රරුදන්, බිරිඳ අර රකක් විඳිනදා. ඒ දාශේම, රිචඩ් ර 

ශසොයිසා මුහුරක ශදථශළ  මථා රමා තිබුණා. එතුමා මැරුශේ කවුර 

කියලා ශසොයන්න. ශම්දා ගැන පරීක්ෂණ කථන්න. ශම්දා ගැන 

පරීක්ෂණ කිරීමයි සිේධ විය ුතතු ශේදල්. ශපොලීසිශආ ඉන්න 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

මහ දරු, ශපොලීසිය භාථ ඇමතිදරු, ඒ සියලුශරනාම එකතු ශදලා 

තමයි ශම් FCID එක හැරකශේ. ඒ අය තමයි ඒකට ශගන්දන අය 

තීන්රක කථන්ශන්, ඒ අය තමයි නක් රමන අය තීන්රක කථන්ශන්, ඒ 

අය තමයි නක් ගැන කථා කථන්ශන්. ඒ නිසා ශම්දාට ශගනැල්ලා 

ප්ර ්න කථන්න කියන්න. සාගරිකා ශගෝමස්, ශ විස් ගුරුශේ, ථශට් 

හිටවා අග්රගණය නව  විජය කුමාථණතුාග දැනි අය මථා රැම්ශම් 

කවුර? ශම්දා සම්බන්ධශයන් ශකොශහ ර පරීක්ෂණ සිේධ වුශඩු?

ශකොශහන්ර, පරීක්ෂණදලින් උ තථ ලැබුශඩු? එරා 'කහ බළල්ලු' 

හිටියා, 'කව  බළල්ලු' හිටියා, 'කව  ශකොටි' හිටියා, 'වාල්ලි ශකොටි' 

හිටියා; ඔක්ශකොම හිටියා. රැන් ඔක්ශකොම ශුේධදන්තශයෝ. ඒදා 

කාටද  මතක නැහැ.  

විශේවීථ සශහෝරථයා අව  පතවිලි කථවා විධිය ගැන අර තදම  

කවුරුද  කථා කථන්ශන් නැහැ. ඒ ත  දයට ථට ගිහිල්ලා 

තිශබන්ශන්. ඒ ත  දයට එන තථමට 'ඩීල්' එක ශලොකු ශදලා 

තිශබන්ශන්. මම හිතන විධියට ශම්  'ඩීල්' එක නිසා කිසිම 

කටුත තක් සාර්ථකද පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහෝ ඉන් පිටත අර සිේධ 

ශදන්ශන් නැහැ. එම නිසා ඒ  'ඩීල්' සශහෝරථයන්ට අපි කියනදා, 

ශම්දා ශදනුශදනු  කට අරින්න කියලා. ශම්දා ශදනුශදන් කට 

අරින්න. හම්බ ශදන්ශන් නැති, අයිතිකරුදන් නැති, ශහොයා ගන්න 

බැරි, පළිගැනීම්දලට රාන නක්, පළිගැනීම් එක්ක රාන නක් 

ශදනුශදන් ශනොශදයි, එතුමන්ලා කථා කථන්න ඕනම.  

ශතල් සාස්ථාද ළඟ සිේධිය අපි රැක්කා. ශතල් සාස්ථාද ළඟ 

සිේධිය ශනොශදයි, ඇයි හම්බන්ශතොට ශදච්ච සිේධිය කථා 

කථන්ශන් නැ ශ ? හම්බන්ශතොට සිේධිශආදී ශපොල්ලකු  අශ  

තියාශගන දථාශආ උේශඝෝෂණකරුදන්ට ගහන්න ආවා 

මන්ත්රීදථයාශේ බිරිඳ අර එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ අශප්ක්ෂිකාදක්. 

එක්ස  ජාතික පක්ෂය එම අශප්ක්ෂිකාද අර ඡන්රයට ඉදිරිප  

කථලා තිශබනදා. ශමොකක්ර සුරකසුකම? දථාය ශේථාගන්න ආද 

මිනිසුන්ට ශපොල්ලක් අථශගන තඩිබමම. එය තමයි සුරකසුකම. ඒ 

නිසා මහ තශයෝ, ශමොනදා ශහෝ ශරයක් කියනදා නම්, ශමොනදා 

ශහෝ ශරයක් ප්රකා  කථනදා නම් උඩ බලලා කථා කථන්න ඕනම, 

ශම්ශකන් ශමොකක්ර සිේධ ශදන්ශන් කියලා.  

ශපොලිස්පතිතුමාශගන් අපි ඉල්ලා සිටිනදා, අශප් ථශට් 

ශහශථොයින් උදරකථ නැති කථන්න මීට දඩා ශහොඳ දැඩ පිළිශදළක් 

ක්රියා මක කථන්න කියලා. භාදනා කථන්න දීලා, ශපොලීසිශආ 

මහ දරු නිදි ශකශථේදාට ශහශථොයින්කාථශයෝ ඇහැථශගන 

ඉන්ශන්. ශථොයින්කාථශයෝ, කුක්කාථශයෝ ඇහැථශගන ඉන්ශන්. ඒ 

නිසා භාදනාශදන් ශපොලීසිය නිදි කථවීම ශනොශදයි කළ ුත ශ . 

එතුමා තමයි ශපොලීසිය පැ ශතන් ආවා ශපොලිස්පතිදරුන්ශගන් 

දැඩිශයන්ම මාධයයට ඇවිල්ලා සාශේදී ශදන වාේගලයා. අපි ඒක 

ඊශආ-ශපශර්රා මාධය තුළින් රැක්කා. ශරයියශන්ඔ ශම් සාශේදීතාද 

අශප් අශනක් දැඩ කටුතතුදලට තියා ගන්න. අපි ඉල්ලන්ශන් 

එච්චථයි. එක පැ තක ශේදල්දලට විතථක් ශනොශදයි, හැම 

ශරයකටම. ශපොලිස් ශකොමිසම ඇති කථලා තිශබනදා.  ශපොලිස ්

ශකොමිසම තුළින් අපි ශමොකක්ර බලාශපොශථො තු ශදන්ශන්? 

ශපොලිස් ශකොමිසම ක්රියා කථන්ශන් තනිකථම ශපොලිස්පතිතුමාශේ 

වුදමනාදටයි. ඒ ශපොලිස් ශකොමිෂන්දලින් සාධාථණයක් වුණ 

සාමානය ශපශළ  ශපොලිස් නිලධාරි මහ දරු නැහැ. ඒ ශපොලිස ්

ශකොමිසශමන් ශම් තාක් රකථට ජනතාදට සාධාථණයක් ශදලා 

නැහැ. ඒ නිසා ශම්දාට ස්දාධීන දය ආථක්ෂා කථගන්න ඉඩ 

ශරන්න. අපි ඉල්ලන්ශන් එච්චථයි. ස්දාධීන ශපොලිස් ශකොමිසම 

ඔබතුමන්ලා ඇති කළා නම්, ඒශක් ස්දාධීන දය ආථක්ෂා 

කථන්න ඒ  ශගොල්ලන්ට ඉඩ ශරන්න.    

ශපොලිස් ස්ථාන දැඩි කථන්න පසුගිය අය දැශආදී ශයෝජනාදක් 

ශගනාදා. ඒ විධියට ශපොලිස් ස්ථාන දැඩි වුශඩු ශකොශහ ර? කීයක් 

දැඩි වුණාර? මම හිතනදා, රහස් ගණනක් දැඩි ශදන්න ඇති 

කියලා. හැබැයි, ඒදා ශසල්ලම් ශපොලිස් ස්ථාන. ඒදා 

සාමානයශයන් දැඩක් කථන්න වාව දන් ශපොලිස් ස්ථාන ශනොශදයි. 

අශප් ගම්දලට  ඇවිල්ලා ඒ දාශේ ශසල්ලම් ශපොලිස් ස්ථාන 

රැම්මා. ශමොනදාටර, ශසල්ලම් ශපොලිස් ස්ථාන? සුමාන ශරකයි, 

ගශම් ඉන්ශන්. සුමාන ශරකක් ඉඳශගන, කසිප්වාකාථයා කවුර, 

අථයා කවුර, ශමයා කවුර, පථණ කාලයට දඩා ශපොලීසිශආ 

මහ තුරු එක්ක ශබොශහොම ජයට ඒ දැඩ කටුතතු සිේධ ශදනදා. 

ඒක තමයි ගම්දල සිේධ ශදන්ශන්. ශපොලිස්පතිතුමනි, ඔබතුමාද 

ප  කශළ  ශසල්ලම් ශපොලිස් සථ්ාන රමන්න ශනොශදයි; සැබම 

ශපොලිස් ස්ථාන රමන්නයි. ශම් අය දැශයන් බියර් පානය කථන 

අය  දැඩි කථලා ශන් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා සැබම ශපොලිස් ස්ථාන 

රැන් දැඩි කථන්න ඕනම. ඒ නිසා ශසල්ලම් ශපොලිස් ස්ථාන රැමීම 

නද දලා සැබම ශපොලිස් ස්ථාන ථටට දීලා, ඒ ශපොලිස් ආථක්ෂාද 

යටශ  ශම් යහ පාලන ආඩුක්ශේ අය ගම්දල ශහොථා කන එක 

නද දලා ශරන්න. ඒක තමයි අපට කියන්න තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර සමහථ ශපොලිස ්

ස්ථානාධිපතිදරු හරි වීථශයෝ ශදලා  තිශබනදා. පසුගිය රදසක 

හිටවා ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුදට එන ශකොට දැලිකඩ 

ශපොලිස් ස්ථානශආ ස්ථානාධිපතිතුමා පාථ අදහිථ කථනදා අපි 

රැක්කා. මන්ත්රීදථශයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුදට එේදී 

පාර්ලිශම්න්තුදට එන පාථ දහන්න බැහැ. පාර්ලිශම්න්තුදට ගල් 

මුගුරු අථශගන ආදා නම් ඒක නද දන එක ශදනම ශරයක්. 

සාමානය විධියට එන මන්ත්රීදථශයකුට පාර්ලිශම්න්තුදට එන්න 

ඉඩ තිශබනදා. බැරියර් රමලා, block කථලා, ''යන්න ශරන්න 

බැහැ'' කියලා පාථ දහශගන ඉන්න, ශමොන බලයක්ර ශම්ක? 

ශකොශහන්ර ශම් බලය ආශේ? අපි ශම් සම්බන්ධශයන් 

කථානායකතුමා හම්බ වුණා. කථානායකතුමා කිේදා, ''ශම් පාථ 

දහන්න කිසිම අදසථයක් දීලා නැහැ'' කියලා. ශම් පාථ දහන්න 

කථානායකදථයායි අදසථයක් ශරන්න ඕනම. ''පාර්ලිශම්න්තුදට 

පිවිශසන මාර්ගයට අදහිථයක් කථන්න; පාර්ලිශම්න්තුදට 

අදහිථයක් කථන්න කට්ටියක් එනදා. ඒ නිසා ශම් පාථ දහන්න'' 

කියලා කථානායකදථයායි කියන්න ඕනම. කථානායකදථයා 

ලිඛිතද සහ දාචික රැනුම් දීමක් ශරන්ශන් නැතිද ශපොලිස්පතිදථයා 

සහ දැලිකඩ ශපොලීසිශආ ස්ථානාධිපතිදථයා,  මාර්ගය දහන්න 

උ සාහ කථනදා ශනොශදයි; මාර්ගය දහනදා. ඒ නිසා ශමදැනි 

ශේදල් ශම් යහ පාලන ආඩුක්ශේ ශදන්න බැහැ. ශම් දාශේ 

විශථෝධතාදලට මුහුණ ශරන්න ඕනම. ඒශක් ගැටලුදක් නැහැ. මා 

සඳහන් කළ ශම් කාථණා ටිකයි අපට ප්රකා  කථන්න ඕනම.   

සාගල ථ නායක අමාතයතුමනි, ශහශථොයින් අල්ලවා ශපොලිස ්

නිලධාරින් පිරිසකට වුණු අසාධාථණයක් ගැන පසුගිය කාලශආ 

රැනගන්න ලැබුණා. ශහශථොයින් අල්ලවා ඒ මහ දරුන්ට 

සාධාථණයක් කශළ  නැහැ. ඒ මහ දරු ස්ථාන මාරු කශළ  

උසස්වීම් දීලා ශනොශදයි. ඒ අයට උසස්වීම් දීලා මාරු කළා කියලා 

අහන්න ආසාශදන් මම හිටිශආ. උසස්වීම් දීලා මාරු කළා නම් 

කමක් නැහැ කියන්න වාව දන්. ඒ කිසිම ශරයක් නැතිද, 

ශහශථොයින් අල්ලවා පමණින් මාරු කථලා තිශබනදා. ඔවුන්ට 

සාධාථණයක් වුශඩු නැහැ. මට පසුද කථා කථන ඇමතිදථශයක් 

ශහෝ නිශයෝජය ඇමතිදථශයක් ඒ ගැන  අපට කියනදා නම් අපි 

කැමැතියි. මට කථා කිරීමට අදස්ථාද ලබාදීම සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිදන්ත ශදනදා. 

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රුදන් විජයදර්ධන ථාජය අමාතයතුමා. 
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ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා (ණරක්ෂක රාජය 

අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - பொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ කථාදට ශපථ, ඊශආ 

ථා්රිශආ ගාල්ල දිස්්රික්කශආ ගිාශතොට ප්රශේ ශආ ඇති වූ සිේධිය 

තථශආ ශහළා රකින බද ශම් අදස්ථාශේදී ප්රකා  කථන්නට ඕනම. 

ජාතිදාරය සම්බන්ධශයන් අශප් අනුථ කුමාථ දිසානායක 

මැතිතුමා කළ කථාද සමඟ සියයට සියයක් මම එකඟ ශදනදා. 

ජාතීන් ද ශයන් ශබදිලා; ආගම් ද ශයන් ශබදිලා; ඇන 

ශකොටාශගන ශම් ථට ඉදිරියට ශගන යන්නට බැහැ. අපි රැන්ද  ශ්රී 

ලාාකිකයන් හැටියට එකමුතු ශදලා ශම් ජාතිදාරය, ශබරකම්දාරය, 

අන්තදාරය මුව මනින්ම ශම් ථශටන් තුථන් කථන්නට අද යයි. 

එශහම නැති වුශණො  අපට කදරාද  ශම් ථට ශගොඩනඟන්නට 

බැරි ශදනදා. ශම් ජාතිදාරය නිසා, ශබරකම්දාරය නිසා අවුරුරක 

තිහකට ආසන්න කාලයක් පැදති ුතේධශයන් රහස් සායාත අශප් 

අහිාසක ජනතාද ජීවිතක්ෂයට ප  වුණා. ශ්රී ලාකාද අදට අශනක් 

ආසියානු ථටදල් ආර්ිකක ද ශයන් දිුතණු ශදලා ඉදිරියට යන 

ශකොට අපි රමරමශයන් පසු බැස්සා. රැන් අපට ශහොඳම 

අදස්ථාදක් ලැබිලා තිශබන්ශන්; රැන් සාමය ලැබිලා තිශබන්ශන්. 

ශම් සාමශයන් අපි ප්රශයෝජනයක් ගන්නට ඕනම. ඒ නිසා ජාතීන් 

ද ශයන් ශබශරන්ශන් නැතිද, ශ්රී ලාාකිකයන් හැටියට එකතු 

ශදලා ශම් ථට සාදර්ධනය කථන්නට , ශම් ථට ඉදිරියට ශගන 

යන්නට  අපි සියලුශරනාම උනන්රක ශදලා දැඩ කථන්නට ඕනම. 

අප අතථ පක්ෂ, ශේ පාලන ද ශයන් ශමොන මති මතාන්තථ 

තිබුණ , පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරුන් හැටියට, මහ ජන 

නිශයෝජිතයන් හැටියට අපි සියලුශරනාම එකතු ශදලා ශම් 

අන්තදාරය, ජාතිදාරය, ශබරකම්දාරය ශම් ථශටන් තුථන් කථන්නට 

අ  දැල් බැඳ ශගන දැඩ කථන්නට ඕනම කියන එක තමයි මශේ 

අරහස. 

එතශකොට තමයි අපට ඉදිරියට යන්නට වාව දන් ශදන්ශන්; මුව  

ථටටම අපිට පාර්ලිශම්න්තුශදන් ආරර් යක් ශරන්න වාව දන් 

දන්ශන්. එතශකොට තමයි ශම් ථට සාදර්ධනය ශදන්ශන්. ශම් ථට 

්රිතානය අධිථාජයදාදින්ශගන් නිරහස අථශගන මහාමානය ඩී.එස.් 

ශස නානායක මැතිතුමාට  ඒ දාශේම ඒ කාලශආ හිටවා ජාතික 

නායකයන්ට  අද යතාද තිබුඩු, ශම් ථශට් සියලුම ජාතින් එකතු 

කථශගන ශ්රී ලාාකිකයන් හැටියට ශම් ථට ඉදිරියට ශගන යන්නයි. 

රැන්ද  අපි එකතු ශදලා, ඩී.එස.් ශස නානායක මැතිතුමාශේ ඒ 

සිහිනය සැබම කථන්න දැඩ කථන්න ඕනමය කියන මතයයි මම ශම් 

අදස්ථාශේදී ප්රකා  කථන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශබශහවින්ම සතුටු 

ශදනදා, අර අය දැය විදාරශආ ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ දැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳද සාකච්ඡා කථන අදස්ථාශේදී මට  දචන ස්දල්පයක් 

කථා කථන්නට ලැබීම පිළිබඳද. විශ  ෂශයන්ම අශප් මුරල් ඇමති 

මාගල සමථවීථ ඇමතිතුමාට මශේ විශ  ෂ ස්තුතිය වාර කථනදා. 

එතුමාශේ ශමදථ අය දැය, ලාකාශේ ඉදිරි ගමන ඉලක්ක කථග , 

ජාතික ආථක්ෂාද  ක්තිම  කථන අය දැයක්. ඒ දාශේම සමම 

අා යක් දිහාම එතුමාශේ අදධානය ශයොමු කථලා, සැමටම 

ප්රතිලාභ ශබරන විධියට තමයි ශම් අය දැය ඉදිරිප  කථලා 

තිශබන්ශන්. ඒ පිළිබඳද විශ  ෂශයන්ම අශප් මාගල සමථවීථ 

ඇමතිතුමාට මශේ ස්තුතිය වාර කථන්න ඕනම. ඒ දාශේම ශම් අය 

දැය ඉදිරිප  කථන්න  ශපථ, අතයද ය භාඩුඩ ගණනාදක බරක 

අක් කථලා, මිල අක් කථලා, ශම් ථශට් ජනතාදට සහන ලබා දීලා 

තිශබනදා.  

මම හිතනදා, නිදැරැදි ආර්ිකක කළමනාකථණයකින් තද 

තද  ශම් ථශට් මහජනතාදට සහන ලබා ශරන්නට අපට වාව දන් 

ශදයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය දැශආදී 

අශප් ජාතික ආථක්ෂාද ශදනුශදන් වි ාල ප්රතිපාරනයක් අශප් 

මුරල් ඇමතිතුමා අපට ලබා දීලා තිශබනදා. ගිය අවුරුේරට  දඩා 

වි ාල ප්රතිපාරනයක් ලබන අවුරුේරට -2018ට- අශප් මුරල් 

ඇමතිතුමා අපට ලබා දීලා තිශබනදා. ජාතික ආථක්ෂාද පිළිබඳද 

අර මන්ත්රීදරු ශනොශයක් අරහස් ප්රකා  ශකරුදා.  

විමල් වීථදා  මන්ත්රීතුමා අවුරුරක ගණනාදක් තිස්ශස  -අවුරුරක 

තුනක් තිස්ශස , 2015දී එතුමන්ලා පථාජය වුණ කාලශආ ඉඳන්ම- 

"ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද බිඳ දැටිලා තිශබන්ශන්, ජාතික 

ආථක්ෂාද අනතුශර් තිශබන්ශන්" කියමින් ඔය හඬ තමයි හැම රාම 

ශගන යන්ශන්. ථට වාථාම ගිහිල්ලා හැම තැනම කියන්ශන් ඕකයි. 

අවුරුරක තුනක් තිස්ශස  අපි බලාශගන ඉන්නදා, ථශට් ජාතික 

ආථක්ෂාදට අනතුථක් ශදයි කියලා. තදම  කිසි ශරයක් වුශඩු 

නැහැ. එතුමා හැම රාම මිනිසුන්ද බය කථන්ශන් ඔන්න ඔය 

කථාද කියලායි. "ථට ශරකඩ කථනදා. ජාතික ආථක්ෂාද 

දැශටනදා." ශමන්න ශම් කථාද තමයි හැම රාම කියන්ශන්. නමු  

ශම් විෂය භාථ ඇමති ගරු ජනාධිපති මමත්රීපාල සිරිශස න 

මැතිතුමා අපට උපශරස් දීලා තිශබන්ශන්, එතුමා අපට 

නායක දය දීලා තිශබන්ශන් ශම් ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද 

 ක්තිම  කථන්නයි. එතුමාශේ ඒ නායක දශයන් අශප් ්රිවිධ 

හමුරාශේ හමුරාපතිදරු  ඇතුව  අපි සියලු ශරනාම ශම් ථශට් 

ජාතික ආථක්ෂාද තද   ක්තිම  කථන්න කැප වී සිටින බද ශම් 

අදස්ථාශේදී මම කියන්නට ඕනම. 

විමල් වීථදා  මන්ත්රීතුමාශේ කථාශදන් එතුමා කිේදා, "ථශට් 

ජාතික ආථක්ෂාද බිඳ දැශටනදා. ඉථණමක් කඳවුථ  රැන් ඉද  

කළා" කියලා. ඇ තටම එතුමාට කවුර රන්ශන් නැහැ, ශම් 

ශතොථතුරු දීලා තිශබන්ශන්. ඉථණමක් කඳවුථ අපි ඉද  කථලා 

නැහැ. ඉථණමක් කඳවුශර් තිශබන බාගලාදක් ප්රතිසාස්කථණය 

කථලා නැදත එය දාරිමාර්ග හා ජලසම්ප  කළමනාකථණ 

අමාතයාා යට ුතර හමුරාශදන් දීලා තිශබනදා. එච්චථයි කථලා 

තිශබන්ශන්. රැන් කියන්ශන් කඳවුථක් ඉද  කථලා ශලොකු 

ප්ර ්නයක් උතුශර් ඇති ශදලා තිශබනදා කියලායි. එශහම කිසි 

ශරයක් කථලා නැහැ. එතුමාශගන් අපි ශම් කාථණය අහන්න ඕනම. 

එතුමා රැන් අපට ශචෝරනා කථනදා ශන්, කඳවුරු ඉද  කථනදා 

කියලා. ඒ කාලශආ ශකොළඹ අශප් ුතර හමුරා මූලස්ථානය ඉද  

ශකරුශේ කවුර? හිටවා ජනාධිපති මහින්ර ථාජපක්ෂ මැතිතුමා , 

හිටවා ආථක්ෂක ශල්කම් ශගෝනාභය ථාජපක්ෂ මැතිතුමා . 

එතුමන්ලා එරා ග තු තීථණය නිසා අර ශකොළඹ දිස්්රික්කශආ ුතර 

හමුරාද සී සී කඩ ශදලායි තිශබන්ශන්. ඒ ශගොල්ලන්ට 

මූලස්ථානයක් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ශේ මූලස්ථානශආ ඉඩම් ටික 

ඔක්ශකෝම ෂැන්ග්රි-ලා සමාගමට විකුණුදා. මුව මනින්ම ඒ ඉඩම 

විකුණුදා. අපට නැති වුශඩු, ුතර හමුරා මූලස්ථානය විතථක් 

ශනොශදයි. මම හැම රාම ආථක්ෂක අමාතයාා යට යන ශකොට 

යාලට යනදා දාශේයි. ඒකට යන්න හරියට පාථකු  නැහැ. හැම 

තැනින්ම බට රමලා. අපිට  ළඟදීම එතැනින් ඉද  ශදලා යන්න 

ශදනදා. අපිට  එතැන ඉන්න බැහැ. අපි හිථශදලා ඉන්ශන්. රැන් 

දශට්ටම ෂැන්ග්රි-ලා, එතුමා අපට ශචෝරනා කළාට. ුතර හමුරා 

මූලස්ථානය තිබුශඩු ශකොළඹ. එතුමන්ලාශේ කාලශආ තමයි 

ඉද  ශකරුශේ.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ථාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද මිනි තු ශරකක 

කාලයක් තිශබනදා. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ගරු නලින් බඩුඩාථ 

ජයමහ මන්ත්රීතුමාට ශදන් කථ තිබුණු කාලශයන් විනාඩි 5ක්ද  

මට ගන්නට ශදනදා. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ථාජය ඇමතිතුමනි, ගරු නලින් බඩුඩාථ ජයමහ 

මන්ත්රීතුමාට ලබා දී තිබුණු ශේලාද අදසානයි. ඔබතුමාට ශදන 

කිකක මහ මශයකුශගන් ශේලාද ගන්නට සිරක ශදනදා. 

 

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

ශහොඳයි, මට තද විනාඩි 5ක් ලබා ශරන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ දාශේම එතුමන්ලා එරා තීථණයක් ග තා, ්රිවිධ හමුරාශේම 

මූලස්ථානය හැටියට බ තථමුල්ශල් ශගොඩනැඟිල්ලක් හරන්න. 

අපිට ශදන ථටකද  රකින්න නැහැ, එක ශගොඩනැඟිල්ලක් ්රිවිධ 

හමුරාශේම මූලස්ථානය හැටියට ග  බදක්. ඒක  ශලොකු 

අදරානමක්. එම තීථණය ග ශ  , හිටවා ආථක්ෂක 

ශල්කම්තුමායි. ඇ ශතන්ම ශම් ථටට අදරානමක් තිබුණාට, ජාතික 

ආථක්ෂාදට ප්ර ්නයක් තිබුණාට, ඒ ශගොල්ලන් ග  තීන්රක ගැන ඒ 

ශගොල්ලන් කථා කථන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමන්ලාශේ කාලශආ ඉතාම 

රරුණු LTTE ත්රස්තදාදී සිථකරුදන් 11,000ක් නිරහස් කළා. 

කටුනායක ගුදන් ශතොටුශපොළට - Airport එකට - ශබෝම්බ ප්රහාථ 

එල්ල කථවා සිේධියට සම්බන්ධ අය  සමඟ 11,000ක් කිසිම 

නක්දක් නැතුද නිරහස් ශකරුශේ, මහින්ර ථාජපක්ෂ හිටවා 

ජනාධිපතිතුමායි. අර අපිට ශකොපමණ ශචෝරනා එල්ල ශකරුද , 

තමුන්නාන්ශස ලාශේ කාලශආ කථවා ශේදල් ගැන 

තමුන්නාන්ශස ලා ශපොඩ්ඩක් හිතා බලන්න කියා මම එතුමන්ලාට 

කියනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ දාශේම, නැදක් ගැන කථා 

කළා. අශප් ගරු කාචන විශේශස කථ මන්ත්රීතුමා කිේදා, ශම්ක 

ප්රතික්ශෂ ප ශකරුදාය කියලා. එතුමා කියන එක ඇ ත. පළමුදැනි 

ශයෝජනාද ප්රතික්ශෂ ප ශකරුදා. ශමොකර, රුසියාශදන් අපිට 

ශයෝජනා ශකරුශේ, OPV - Offshore Patrol Vessel - එකක්. ඒක 

තමයි මිලියන 70කට විතථ අපට ශයෝජනා ශකරුශේ. එම OPV 

එශක් අපිට අද ය කථන ුතර උපකථණ තිබුශඩු නැහැ. කිසිම 

ශරයක් නැතුද තමයි ඒක අපිට ඉදිරිප  ශකරුශේ. අශප් නාවික 

හමුරාද ඒ කාලශආ ඒ ගැන බලා, ඒක ප්රතික්ශෂ ප ශකරුදා. 

ශමොකර, ඇ ශතන්ම අපිට ඕනම තථම් OPVs තිශබනදා. අපිට 

අද ය වුශඩු, frigate එකක්. Frigate එකක් සහ OPV එකක් 

සාසන්රනය කශළො , ඒක නිකම් Maruti එකයි, BMW එකයි 

දාශේයි. ඇ ශතන්ම OPV එක ශදථළබඩ ආථක්ෂාද ශදනුශදන් 

පාවිච්චි කථන්න වාව දන්. Frigate එකක් කියන්ශන් ඊට  දඩා 

රකරින් ගමන් කථන්න වාව දන් ශනෞකාදක්. ඇ ශතන්ම, ශ්රී 

ලාකාශේ රකුණු මුහුරක මායිම ඕස්ශේලියාශේ මුහුරක මායිම  සමඟ 

තමයි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මුහුශේ ආථක්ෂාද පිළිබඳද අපිට වි ාල 

ද ශයන් බලන්න තිශබනදා. නමු  අපිට තිශබන ශනෞකාදලට ඒ 

පැතිදලට යන්න  බැහැ. ශම් frigate එක ලබා ගැනීශමන් පසුද, 

අපිට එම ප්රශේ ශආ මුහුශේ ආථක්ෂාද ශදනුශදන් එය ශයොමු 

කථන්න වාව දන්. ඒ නිසා තමයි අපි එම ශනෞකාද ගන්නට 

සාකච්ඡා කශළ . නමු  අපි තදම එම තීථණය අථශගන නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. තදම එය සාකච්ඡා ශදමින් 

පදතිනදා. ශරසැම්බර් 31දැනි රාට ඉස්ශසල්ලා එම රුසියානු 

සමාගමට -රුසියානු ආඩුක්දට- අපි කියන්න ඕනම, අප එය 

ගන්නදාර, නැේර කියලා. අපි එම තීන්රකද රකන්නාට පසුද, අවුරුරක 

3කින් තමයි අපට එම ශනෞකාද ලැශබන්ශන්. ඒක අලු ම අලු  

ශනෞකාදක්. එය සමදීමට ඒ ශගොල්ලන්ට අවුරුරක 3ක් ගත ශදනදා. 

අපි එම තීන්රකද ලබා රකන්නාට පසුද තමයි ඒ ශගොල්ලන් එය සමදීම 

සිරක කථන්ශන්. රැනට එය කැබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිප  කථලා 

තිශබන්ශන්. ඉදිරිශආදී එම ශනෞකාද අශප් නාවික හමුරාදට 

ගන්නදාර, නැේර කියන එක රැනට සාකච්ඡා ශදමින් පදතිනදා.  

රැන් ශම් ථශට් ුතේධය අදසන් ශදලා තිශබනදා. අපි බලන්නට 

ඕනම, ඉදිරිශආදී ජාතික ආථක්ෂාද සම්බන්ධශයන් අශප් අදධානය 

ශයොමු කළ ුත ශ  ශකොතැනටර කියලායි. අශප් ශ්රී ලාකාද 

මුහුශරන් දටවී තිශබන පතපතක් නිසා අශප් නාවික හමුරාද තද  

 ක්තිම  කිරීම අද ය ශදනදා. අපි ශගොඩාක් සාකච්ඡා කශළ  ඒ 

ගැනයි. ඒ නිසා තමයි අපි වාව දන් තථම් නාවික හමුරාදට අද ය 

ශනෞකා ටික ලබා ගන්නට ඉදිරිප  ශදලා තිශබන්ශන්. සමහථ 

ජාතයන්තථ ථටදල්දලින් අපිට ශනෞකා පරිතයාග කථලා 

තිශබනදා.  අපි ඒ සම්බන්ධශයන් ස්තුතිදන්ත ශදනදා. 

අපට ආථාචියි  ඉදිරිශආදී ඇශමරිකාශදනු  "කටර්" කියන 

ශනෞකාදක් ලබාශරන්න ඒ ශගොල්ලන් තීන්රකදක් අථශගන තිශබන 

බද. ශකොාග්රසශයන් අනුමැතිය ලැබුණාම ඒ ශනෞකාද ලබාශරන්න 

වාව දන් කියා අප රැනුද  කථලා තිශබනදා. ඒ දාශේම, 

ඉන්දියාශදන් අපට ශනෞකා ලැබිලා තිශබනදා; වරනශයන් ලැබිලා 

තිශබනදා.  ශදථළබඩ ආථක්ෂාද ශදනුශදන් ජපානශයන් අපට 

ලබාදීලා තිශබනදා. ඉතින් ඇ ශතන්ම අපි කවුරු  ඒ ගැන සතුටු 

ශදන්නට ඕනම.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, please wind now. 

 

ගු ුවන් විජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

අතිගරු ජනාධිපති මමත්රීපාල සිරිශස න මැතිතුමා , ගරු 
අග්රාමාතය ථනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා  ශම් රකන් නායක දය නිසා 
තමයි අර ජාතයන්තථ ද ශයන් සමම ථටක්ම අපි  එක්ක 
සම්බන්ධතා ඇති කථශගන තිශබන්ශන්. ඒ නිසා රැන් ්රිවිධ 
හමුරාදට දඩ දඩා අදස්ථා ලැබිලා තිශබනදා. සාම සාධක 
හමුරාදක් ද ශයන් මාලි ථටට ශසොල්රාරකදන් යදන්න  අපට 
අදස්ථාද ලැබිලා තිශබනදා. ශම් අවුරුේශේ අශප් ශසොල්රාරකදන් 
200ක් මාලි ථටට සාම සාධක හමුරාද ද ශයන් යදනදා. ලබන 
අවුරුේර ශදනශකොට ඒ 200 ප්රමාණය තද  දැඩි කථලා  600ක 
පිරිසක් මාලි ථාජයයට යදන්න අප බලාශපොශථො තු දනදා. ශම් 
නිසා  වි ාල විශේ  විනිමයක් අශප් ලාකාදට ලැශබනදා. ඊට 
අමතථද ශම් ශසොල්රාරකදන්ට  ඉතා ශහොඳ දැටුපක් ලැශබනදා.  

තද  කරුණු කාථණා ගණනාදක් කියන්නට අද යයි. නමු  
කාල ශේලාද නැහැ. ශම් අදස්ථාශේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
මශේ ස්තුතිය වාර කථනදා. ඒ දාශේම අශප් ්රිවිධ 
හමුරාපතිදරුන්ට , අශප් ආථක්ෂක අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා 
ඇතුව  සියලු නිලධාරින්ට මශේ සත්ුතිය වාර කථමින් මාශේ දචන 
ස්දල්පය අදසන් කථනදා. 

 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. 

395 396 
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මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අශේදර්ධන ථාජය අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට මිනි තු 11ක කාලයක් තිශබනදා. 

[අ.භා. 5.42] 

 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා (රාජය වයවොය 

ෙංවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அகபவர்தன - அரச 

ததொழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Public Enterprise Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ  ෂශයන්ම ශම් ථටට 

බලපාන, ප්රධාන ද ශයන් ආර්ිකකයට සහ ආථක්ෂාදට බලපාන 

අා  කිහිපයක් පිළිබඳද අර සාකච්ඡා ශදනදා.  ඒ අමාතයාා දල 

දැය ශීර්ෂ පිළිබඳද සාකච්ඡා කථන ශම් ශදලාශේ මම ඉතාම සතුටු 

ශදනදා, ශම් සම්බන්ධශයන් දචන ස්දල්පයක් කථා කිරීමට 

අදස්ථාදක් ලැබීම පිළිබඳද.  

අපි ශම් අදස්ථාශේදී සිහිප  කථනදා, ර ක තුනකට දැඩි 

කාලයක් ශම් ථට ශදලා ග  මහා ුතේධයක් තිබුණු බද.  1976දී 

ශරොශර් අප්පා මහතාශේ ඝාතනශආ සිට රම රමශයන් ශම් ථටට 

ීනෂණය ශගනැල්ලා, ශලෝකය මවිත කථන ත්රස්තදාරයක් ශම් ථශට් 

බිහි කථලා, ඒ ත්රස්තදාරය ශම් ථටම ශදලාග තා. ශම් ථශට් හිටවා 

ථාජය නායකයන් දන 1977දී ප වුණු ශේ.ආර්. ජයදර්ධන 

මැතිතුමා, ආර්. ශප්ර මරාස ජනාධිපතිතුමා, ඩී.බී. විශේතුාග 

ජනාධිපතිතුමා, චන්ද්රිකා බඩුඩාථනායක මැතිනිය, මහින්ර 

ථාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ දර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රක්දාම ශම් 

අදරානම් ත  දය පැදතුණා. ඉතිහාසශආ ඒ ුතේධයට කැපවුණු 

අශප් ්රිවිධ හමුරාදට ශම් අදස්ථාශේදී අශප් විශ  ෂ ස්තුතිය වාර 

කථනදා. ඒ දාශේම, ශපොලීසිය, සිවිල් ආථක්ෂක බලකාය අප ථට 

ශදනුශදන් කථවා ශස දය ශම් අදස්ථාශේදී අපි සිහිප  කථනදා. 

 මුරල් ඇමතිතුමාට  විශ  ෂශයන් ශම් අදස්ථාශේ ස්තුතිදන්ත 

ශදනදා. ශමොකර, ශම් අය දැය තුළිනු  ජාතික ආථක්ෂාද 

ශදනුශදන් වි ාල මුරලක් ශදන් කථලා ජාතික ආථක්ෂාශේ 

දැරග කම ශපන්නුම් කිරීම සම්බන්ධශයන්. ථටක ුතේධයක් 

තිබුණ  නැත , ථශට් ජාතික ආථක්ෂාද තිබිය ුතතුයි. සිාගප්පූරුද 

ආර්ිකක ද ශයන් ඉතාම   ක්තිම  ථටක්; ඒ දාශේම ආථක්ෂාද 

පැ ශතන්. නමු  සිාගප්පූරුශේ ුතේධයක් නැති වුණ , අභයන්තථ 

අථගළ නැති වුණ   ආථක්ෂාද ශදනුශදන් දැඩිවාථම මුරල් ශදන් 

කථන ථටක්. ඒ දාශේම ශලෝකශආ  සන්සුන්ද තිශබන ථටදල් 

ආථක්ෂාද ගැන රැඩි අදධානයක් ශයොමු කථනදා. ශම් සභාශේදී 

මතු වුණා, ආථක්ෂාදට ශම් තථම් මුරලක් වියරම් කථන්ශන් ඇයි 

කියන ප්ර ්නය. ශම් සභාශේදී පමණක් ශනොශදයි,  රූපදාහිනී 

විදාරදලදී අපි රැක්කා, සමහථ මන්ත්රීදරු ආථක්ෂාද ශදනුශදන් 

කථන වියරම ගැන කථා කථනදා.  

නමු  අපට තිශබන අ රැකීම් සහ ශලෝකශආ අර ඇති ශදලා 

තිශබන ත  දය අථශගන බැලුදාම, අශප් ආථක්ෂාද පිළිබඳ  

සැලකිලිම  වීම, අශප් ආථක්ෂාද සලසා ගැනීම අශප් ප්රධාන 

කාර්යයක් බදට ප  ශදලා තිශබනදා. පසු ගිය දකදානුද ඇතුළත 

්රිවිධ හමුරාදට, ශපොලීසියට, ඒ දාශේම ුතේධය ශදනුශදන් කැප 

වුණු අයට අ ශදන ඉථණමක් තිශබනදා කියලා මහජනතාද 

අතථට දැරැදි මතයක් ගියා. නමු , ශම් ුතේධයට සහභාගි ශදලා, ඒ 

සඳහා කැප වුණු කිසිම හමුරා නිලධාරිශයකුට ශහෝ ආථක්ෂක 

අා ශආ නිලධාරිශයකුට ශහෝ හානියක් ශදන්න ශරන්ශන් නැහැ 

කියන එක ශම් ථශට් ජනාධිපතිදථයා ඉතාම පැහැදිලිද ප්රකා  

කළා.  

පසු ගිය දකදානුද තුළ  අපට ආථක්ෂක අා ය පිළිබඳද බියක් 

ඇති වුණාර? ආථක්ෂක අා දල අයට ුතේධය නිසා යම් 

කටුතතුදලට මැදිහ  ශදලා, ුතේධයට අරාළ ශහ තුදක් නිසා 

රඬුදමක් ලැබිලා තිබුණාර?  

පසුගිය කාලශආ ජාතයන්තථ අධිකථණ ගැන කථා කළා. අශප් 

ථටට තිශබන ජාතයන්තථ  බලපමම් ගැන කථා කළා.  අශප් ථශට් 

ශම් පිළිබඳ වි ාල බයක් ඇති කළා. ජාතයන්තථ අධිකථණයක්, 

hybrid අධිකථණයක්, ශම් ථටට ශගශනනදාය කිේදා. නමු  අපි 

එශහම ත  දයක් ඇති ශදන්න ඉඩක් රකන්නාර? ශම් ථශට් ථාජය 

නායකයා හැටියට ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිද කිේදා, 

"ශමොන බලපමම් ආද , ශම් ථශට් ජනතාද ආථක්ෂා කථ ගන්න 

දිවි රකන් හමුරාදට, ඒ දාශේම ජීද  දන හමුරාදට එදැනි 

ත  දයක් අ ශදන ඉථණමකට  ඉඩ ශරන්ශන් නැහැ" කියලා. ඒ 

නිසා ශම් අනාථක්ෂිත ප්රකා  කිරීම ඉතාම අනුචිතයි.  

අර අනුථ කුමාථ දිසානායක මන්ත්රීතුමා ඉතා පැහැදිලිද කිේදා 

ජාතිදාරය දවාථදන්න එපා කියලා. ශමොකර, අපි සිවිල් ුතේධ 

ශරකකට මැදි වුණු ථටක්. අපි සිාහල ජාතිදාරශයන් පීඩාදට ප  

වුණා; ශරමළ ජාතිදාරශයන් අපි පීඩාදට ප  වුණා. ශම් ජාතිදාදි 

ප්ර ්නය නිසා ශම් ථශට් ජනතාද ර ක තුනක් බිශයන් සැකශයන් 

ජීද  වුශඩු. ශම් ථශට් ්රිවිධ හමුරාද, ශපොලීසිය, ආථක්ෂක අා   

ශම් අවුරුරක තිශහ  කථවා කැපවීම නිසා එශස  බිශයන් සැකශයන් 

ජීද  වුණු ජනතාදට නිරහශස  ජීද  වීශම් සහනය ලැබුණා. 

බයක්, සැකක් නැතිදජීද  වීමට අදස්ථාද ඔවුන් අපට සලසලා 

රකන්නා. මම ඊශආ  අදමගුල් උ සදයකට සහභාගි වුණු ශේලාශේ, 

මා  එක්ක ශපොඩි රරුශදක් කථා කළා. මම ඇහුදා,  ශම් රරුදා 

කාශේර  කියලා. ශම් රරුදා අශප් ආථක්ෂක අා ශආ -බුේධි 

අා ශආ- සිට මිය ගිය ප්රධාන නිලධාරිශයකුශේ රකශදක්. ඒ බුේධි 

අා ශආ නිලධාරියා මිය යන විට ශම් රරුදාට මාස තුනයි. ශම් රකද 

අර අහනදා, "තා තා එන්ශන් කදරාර" කියලා. ඒ දාශේ 

ත  දක් තිබුශඩු. ස්දාමී වාරුෂයා අහිමි වුණු භාර්යාදන් ථාශියක් 

ශම් ථශට් ඉන්නදා. පත රරුදන්ට තමන්ශේ පියා නැතිවුණා. ඒ 

කැපවීම කථලා,  ආථක්ෂා කථලා රකන්න ශම් ථට ශේ පාලන 

ද ශයන් ආථක්ෂා කථලා ශරන එක තමයි ශේ පාලනඥයන්ශේ 

ුතතුකම. ජාතිදාරය, ත්රස්තදාරය නිසා ශම් ථශට් එදැනි ත  දයක් 

නැදත ඇති ශනොවීමට ආථක්ෂාද ලබා දීම සඳහා අශප් කැපවීම 

තිශබන්න ඕනම. ඒ නිසා අශප් ථශට් සියලු ශේ පාලන පක්ෂ ශම් 

විශේචනය නැතිද සාකච්ඡා මට්ටමකට එන්න ඕනම.  

අර අපි ආඩුක්රම දයදස්ථාද ගැන කථා කථනදා.   
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  

ශම් අදස්ථාශේදී ගරු මුජිබුර් ථහුමාන් මහතා මූලාසනයට 

පැමිශණනදා ඇති.   

 
අනුරුව ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 

ම්නයන්, ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාෙනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அகபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර අපි ආඩුරකම දයදස්ථාද 

ගැන කථා කථනදා.  1972 දයදස්ථාද හරනශකොට ඒ ගැන ශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ථශට් සාකච්ඡා කශළ  නැහැ. ඒ ගැන ශමොන මඩුඩපශආර සාකච්ඡා 

කශළ ? 1972 දයදස්ථාද ගැන සාඝයා දහන්ශස ලාට සාකච්ඡා 

කථන්න ඉඩක් තිබුණාර? 1972 දයදසථ්ාද ගැන ශම් ථශට් 

මහජනතාදට සාකච්ඡා කථන්න අදස්ථාදක් ලැබුණාර? ඒ 

දාශේම, 1978 දයදස්ථාද ගැන කවුර සාකච්ඡා කශළ ? 1978 

දයදස්ථාද ගැන සාකච්ඡා කථන්න අදස්ථාදක් තිබුණාර? එශහම 

සාකච්ඡා මඩුඩප තිබුණාර? නැහැ, එශහම මඩුඩප තිබුශඩු 

නැහැ. 2001දී ශම් දයදස්ථාද ශදනස් කථන්න හරලා, ඒ 

දයදස්ථාද සකස් කළාම, ඒක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී පිච්චුදා. 

ජී.එල්. පීරිස ්මැතිතුමා අර ප්රදෘ ති සාකච්ඡාදලට ගිහින් කියනදා, 

ශම් ආඩුක්රම දයදස්ථා පන  ශකටුම්පශ  සිාහල පිටපශ  

තිශබන "ඒකීයභාදය" කියන දචනය ශරමළ පිටපශ  නැහැ." 

කියලා.  ඇ ත ද ශයන්ම එතුමා 2002දී හරවා දයදසථ්ාශේ 

"ඒකීයභාදය" කියන දචනය  තිබුශඩු නැහැ. ඒශක් 

"එක්ස භාදය" කියලායි තිබුශඩු. ඒකීයභාදයක් තිබුශඩු නැහැ. 

ඇයි ශම් විධියට දැරැදි ආකල්ප හථහා ශේ පාලන හඬ එළියට 

ශගන යන්ශන්  කියලා මම එතුමාශගන් අහනදා.  

ශම් ථශට් ්රිවිධ හමුරාද -ආථක්ෂක අා ය- මහා කැපවීමක් 

කථලා ශම් ථට ආථක්ෂා කථ රකන්නාම ශේ පාලනඥයන් හැටියට 

අපි ශේ පාලන විසුනමක් සඳහා කුමන ආකාථයකින් ශහෝ ප්රවි ්ට 

ශදන්න ඕනම. බලය ශබදීම පහළ මට්ටමට ශදන්න වාව දන්; බලය 

ශබදීම මධයම මට්ටමට ශදන්න වාව දන්; බලය ශබදීම ඉහළින් 

විතථක් ශදන්න  වාව දන්. ඒ කුමකින් බලය ශබරකද  සියලුශරනා 

සාකච්ඡා කථලා එක තැනකට එන්න ඕනම කියලායි මා හිතන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1948දී ශම් ථශට් නිරහස ලබා 

ග ශ  සිාහල ජාතිය විතථක් ශනොශදයි. ශම් ථශට් නිරහස ලබා 

ග ශ  ශම් ථශට් ජීද  දන හැම ජාතියක්ම -ශරමළ, මුස්ලිම්, 

සිාහල කියන අපි ඔක්ශකෝම- එක්කාසු ශදලායි. එරා අපට තිබුශඩු 

නැහැ, ජාතිදාරයක්. ශේ පාලන පක්ෂ ශම් ජාතිදාරය ඇති කළා. 

ශේ පාලන පක්ෂ විසින් සම්පූර්ණශයන්ම ජාතිදාදි විධියට 

මිනිසුන් හැසිශථේදා. ඒදාශආ ප්රතිඵල තමයි අර ලැබී තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර ථට ශබරනදා කියා 

සමහරුන් කියන්නට වාව දන්. ශකොශහොමර ථට ශබරන්ශන්? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දයදස්ථාදක් සම්මත දන්න එපායැ. එශහම ථට 

ශබරන්න වාව දන්ර? අපට ඕනම විධියට, එක පක්ෂයකට ඕනම 

විධියට දයදස්ථාදක් ශගශනන්න වාව දන්ර? එශහම බැහැ. අප 

ඔක්ශකෝටම ඒ ගැන සාකච්ඡා කථන්න වාව දන්. කලින් ශම් විධිශආ 

සාකච්ඡා මඩුඩපයක් තිබුශඩු නැහැ, ආඩුක්රම දයදස්ථා හරේදී.  

අර දයදස්ථා ශකටුම්පතක් හරන්න කලින්, ඒ  ගැන එළිශආ  කතා 

කථනදා; රූපදාහිනිශආ  කතා කථනදා; සාඝයා දහන්ශස ලා  

කතා කථනදා; ශදන  ආගමික පූජකතුමන්ලා  කතා කථනදා. ඒ 

සියලුශරනා අර ඒ ගැන කතා කථනදා.  ඒ  සියලු කරුණු එක 

තැනකට ශගනල්ලා සාකච්ඡා කථන්න, අර  පාර්ලිශම්න්තුද 

ආඩුක්රම දයදස්ථා මඩුඩලයක් බදට ප  කථ තිශබනදා. 

ඕනමම මන්ත්රීදථයකුට ඒ ගැන අරහසක් ප්රකා  කථන්න වාව දන්. 

ඕනමම ශකනකුට එළිශආ  අරහස් ප්රකා  කථන්න වාව දන්. ශමය 

ශහොඳ නැ නම් සාශ ෝධන ශගශනන්න වාව දන්. රහතුන්දන 

ආඩුක්රම දයදස්ථා සාශ ෝධනශයන් එහාට යන්න ඕනම 

නැ නම්, රහතුන්දන ආඩුක්රම දයදස්ථා සාශ ෝධනශආ නතථ 

කථගන්න ඕනම නම් ඒක  කථන්න වාව දන්. එශහම නැ නම් 

පහළ මට්ටමට බලය ශබරන්න ඕනම නම්, පහළ මට්ටමට බලය 

ශබදීම ගැන  ශම් ගරු සභාශේ එකඟ දය ලබා ගන්න  වාව දන්. 

එශහම වාව දන්කම තිශයේදී, එළියට ගිහින් කියන්ශන් ශමොකක්ර?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සියලු පක්ෂ ආඩුක්රම 

දයදස්ථා මඩුඩලශආ ශමශහුතම් කමිටුශම් එකට දාඩි ශදලා; 

අගමැතිතුමා  එක්ක එකට දාඩි ශදලා දයදස්ථාදක් ශදනුශදන් 

කරුණු ඉදිරිප  කථලා, අතුරු දර්තාද හරලා තිශබනදා. නමු  

එළියට ගිහින් කතා කථනදා, දයදස්ථාදට විරුේධද. නමු  ශම් 

හැම ශරනාම එක මඩුඩපයක ශම් ගැන සාකච්ඡා කථනදා.  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුද තුළ යම් විධිම  ශරයක් කථන්න අපට බැරි 

වුශණො , ශම් පටු ශේ පාලන කලාද තුළින් අප නැදත  

විනා යකට යනදා කියලා මා හිතනදා. ශමොකර, ශමය ජාතික 

අද යතාදක්. ශම් ථශට් ප්රධාන ශේ පාලන පක්ෂ ශරක , අශනක් 

ශේ පාලන පක්ෂ  එකට දාඩි ශදලා සිටින ශදලාදක, ශම් ථශට් 

අවුරුරක ගණනාදක් තිස්ශස  ගන්න බැරි වූ තීන්රක ගන්න වාව දන් 

ශදලාදක  ශම් ථටට ගැළශපන ශරයක් නිර්මාණය කිරීම තමයි 

ඉතාම දැරග  දන්ශන් කියලා මා හිතනදා.  ඒ නිසා අපට ශමය 

ඉතාම දැරග  අදසථ්ාදක්. ශමහිදී මිනිසුන් ශනොමඟ යදන ශේදල් 

ප්රකා  කිරීම ඉතාම දැරැදියි කියා මම ප්රකා  කථනදා.  
 

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අදසන්.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அகபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තද විනාඩියක්  ශරන්න.  

ගරු කාචන විශේශස කථ මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළා, නැද ගැන 

කාථණය. ගරු ආථක්ෂක ථාජය අමාතයතුමා ඒ ගැන ඉතාම 

පැහැදිලිද ප්රකා  කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය 

ආඩුක්දක් එක්ක ආඩුක්දක් ගනුශරනු කථන අදස්ථාදක්. එය 

ශදනම එකක් ශනොශදයි. රුසියානු ආඩුක්ද  එක්කයි අප 

ගනුශරනු කථන්ශන්. එය ශම් කාලශආ සිේධ වූ ශරයක් ශනොශදයි. 

ශපශර්රා රූපදාහිනී විදාරයකදී එක් මන්ත්රීදථයකු කියනදා මම 

රැක්කා, ශම් නැද අථශගන කියලා කිේදා. නැද තදම අථශගන 

නැහැ. අපි තීන්රකදක් අථ ශගන, ශරසැම්බර් මාසශආ 31දැනි දිනට 

ශපථ රුසියාදට රැනුම් රකන්නාට පසුද තමයි ඒ නැද හරන්න පටන් 

ගන්ශන්.   ඒ නැද හරන්න මාස 40ක් ගත ශදනදා.  මාස 40කට 

පසුද තමයි  නැද හරලා අදසන් දන්ශන්.  නමු  එක්තථා 

මන්ත්රීදථයකු රූපදාහිනී විදාරයක දී කිේදා,  නැදක් අථශගන 

කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර මාධය සාශේදියි. මාධය 

ශම් ගැන එක සැශර්ටම කිේදාම ශම් ථශට් මහ ජනතාද හිතනදා, 

ශකොමිස් එකක් ගහලා කඩුඩායමක්  එකතු ශදලා නැදක් මිලයට 

අථශගන කියලා. ඒ විධිශආ ප්රදෘ තියක් රකන්නාම, එය මහා 

භයානක ත  දයක්. අර ශදනරා දාශේ ශනොශදයි. ශම්දා ගැන 

සමාජය තුළ කිකකා ශදනදා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි  ඒ නැද ගන්ශන් ඇයි? ශම් 

කලාපශආ දර්ග සැතවාම් 512,000ක් තිශබනදා. එය අශප් ි මි 

ප්රමාණශයන් 8 ගුණයක්. එය ආථක්ෂා කථන්න ඉහළ 

තාක්ෂණශයන් ුත  නැේ එකක් ශනොශදයි, නැේ 20ක් අපට 

අද යයි. සමහථ විට ශකශනක් අහන්න වාව දන්, "ුතේධයකු  

නැහැ. ඇයි නැේ ගන්ශන්?" කියලා. ුතේධය ශදලාශේ අපට තිබුණු 

මූලික ප්ර ්නය, එශේශල්ට එන හතුථාශගන් ශකොශහොමර ථට ශේථා 

ගන්ශන් කියන එකයි. අපට අර තිශබන ප්ර ්නය, ජාතයන්තථ 

ද ශයන් අපට තිශබන බලපමම්දලට අපි මුහුණ ශරන්ශන් 

ශකොශහොමර කියන එකයි. අපි අශප් මුහුරක සීමාද ආථක්ෂා 

කථගන්ශන් ශකොශහොමර, ථටට ම  ද්රදය ශගන ඒශමන් අශප් ථට 

ආථක්ෂා කථගන්ශන් ශකොශහොමර, ශතල් නැේ ආථක්ෂා 

කථගන්ශන් ශකොශහොමර, අශප් ආහාථ නැේ ආථක්ෂා කථගන්ශන් 

ශකොශහොමර, නාවික හමුරාද අශනකු  ආපරාදලින් ඒ තීථය 

ආථක්ෂා කථන්ශන් ශකොශහොමර,  ආදි සියලු කරුණු නිසා තමයි 

අපට නාවික ආථක්ෂාද අද ය ශදලා තිශබන්ශන්.    

399 400 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අශේදර්ධන  මහතා] 
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ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අදසානයි.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அகபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශම් නැද පිළිබඳද කිසිම 

ගැටලුදක් ඇ ශ  නැහැ.  ශමයට අමතථද,  එම නැද  මුථ 

සාචාථක කටුතතු කථනදා.  ශදන  නැේ ආථක්ෂා කිරීම,   මුහුශේ 

සිට ශගොඩබිම  ප්රහාථදලදී නාවික හමුරාදට  ආථක්ෂාද සැපයීම, 

මුහුරක සීමාශේ බිම් ශබෝම්බ  ඇටවීම,  ජාතික සාගථ සීමාදන් 

ආථක්ෂා කිරීම, අනනය  ආර්ිකක කලාප සුථක්ෂිත කිරීම, සියලු  

නාවික හමුරා ශමශහුතම්දලට රායකවීම, සාගථ පරිසථ පේධති 

සුථක්ෂිත කිරිම, අනතුථට ප  වූ යාත්රා මුරදා ගැනීම දැනි කාර්යන්   

සඳහා ශම් නැද ශයොරා ගන්නදා. එම නිසා ශම් කාථණය නිදැථදිද 

මහජනතාද අතථට  යා ුතතුය  කියා ප්රකා   කථමින්,   ඔබතුමාට 

ස්තුතිදන්ත ශදමින් මශේ කථාද අදසන් කථනදා.   

 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු නිශථෝෂන් ශපශර්ථා  අමාතයතුමා.  
 

 

[අ.භා. 5.57] 

 

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මහතා (ජාක ක ප්රක පත්ක  හා 
ණර්ිකක ක ුතුර රාජය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ - கதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර දින ජාතික ප්රතිප ති හා 

ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ශආ  දැය ශීර්ෂ පිළිබඳද විදාරයට 

සම්බන්ධ  දන්නට  අදස්ථාද සලසා දීම පිළිබරද ඔබතුමාට  

ස්තුතිදන්ත ශදනදා.  ජාතික ප්රතිප ති,  ආර්ිකක කටුතතු හා 

තරුණ කටුතතු   පිළිබඳද ක්රියා කථන ප්රමු අමාතයාා යක් 

හැටියට , ඒ දාශේම ගරු  අග්රාමාතය,  ථනිල් විරමසිාහ 

මැතිතුමාශේ  නායක දය යටශ    ශමශහයදන  අමාතයාා යක් 

හැටියට  අපි  ශම් ථශට් පැහැදිලි ශදනසක් කථන්නට  කටුතතු 

කථ තිශබනදාය කියන එක මම  සඳහන් කථන්නට කැමැතියි. 

ඇ තටම අපි ශම් අමාතයාා ය යට  ශ   ශම් ථශට් ඉතාම  ක්තිම  

ආර්ිකකයක් ශගොඩ නැඟීම සඳහා නගථශආ විතථක් ශනොශදයි,  

සියලුම ගම්දලට  ඒ ආර්ිකක   ක්තිය ශගන යන දැඩපිළිශදළදල්  

ක්රියා මක කථ තිශබනදා.  ඒ දාශේම අශප් ථශට්  අනාගතය භාථ 

ගන්න  සිටින තරුණ පථවාථ  ක්තිම  කථ,   ඒ අය ශමශහය වීශම් 

කාර්ය භාථය  ශම් අමාතයාා ය  යටශ  තිශබන  ආයතන 

ගණනාදකින්  රැනට  ඉෂ්ට කථනදා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අශප් අමාතයාා ය ය ටශ   

ශකශථන  විවිධ කරුණු කාථණා සම්බන්ධශයන්  අර ශමම ගරු 

සභාශේ දී  අරහස් ප්රකා  කළ  ඒ සියලුම ගරු මන්ත්රීදරුන් සඳහන් 

කළ සියලු කරුණුදලට අශප් අදධානය ශයොමු වුණා.  විශ  ෂශයන්   

මහ බැාකුශේ බැුනම්කථ සිේධිය  පිළිබඳද විරුේධ පාර් දශආ  

මන්ත්රීදරුන් ගණනාදක් තමන්ශේ අරහස් ප්රකා  කළා අපි රැක්කා.  

මහ බැාකුශේ බැුනම්කථ සිේධිය පිළිබඳද ශකොමිෂමක් ප  කශළ ,  

ඒ දාශේම COPE කමිටුශේ  සභාපති ධූථය   ශේවීපි එකට දීලා 

තිශබන්ශන්  මහින්ර ථාජපක්ෂ මැතිතුමා විධියටයි ඒකාබේධ 

විපක්ෂශආ සමහථ මන්ත්රීදරුන් අරහස් ප්රකා  කශළ .  නමු   අපි 

කියන්නට කැමැතියි, එරා ශම් සිේධීන් දාර්තාශදනශකොටම ගරු 

අග්රාමාතයතුමා පැහැදිලිද කිේදා, " ඕනමම පරීක්ෂණයක් 

කථන්න" කියා.  එතුමා ඒ නිරහස රකන්නා.  COPE  කමිටුද   ශහෝ  

ජනාධිපති ශකොමිසම ශහෝ අධිකථණ ක්රියාමාර්ග ශහෝ ශදන  

කමිටුදක් ශහෝ ප  කථ ශම් ගැන පරීක්ෂණ කථන්න නිරහස 

රකන්නා. ලාකා ඉතිහාසය දිහා බලනශකොට එක සිේධියක් පිළිබඳද 

දැඩිම විමර් න  කමිටු ගණනාදක් ප  කථ  තිශබන්ශන් ශම් 

සිේධිය සඳහා දන්නට ඇති.  

මාධය නිරහස දිලා තිශබනදා, ඕනම ශරයක් දාර්තා කථන්න.  

එහි කරුණු පිළිබඳද ජනතාදට  ඇල්ශපශන ශ  සිටම රැන 

ගන්නට වාව දන්.  අපි  මාධයයට දාථණ රමන්නට ගිශආ නැහැ. 

මාධයශදදීන්ද  සුරක දමන්දලින් උස්සන්න ගිශආ නැහැ.  

මාධයශේදීන්ට කථා කථ තර්ජනය  කථන්නට ගිශආ නැහැ. 

අතුරුරන් කථන්නට ගි ශආ නැහැ. එරා ශපොශථොන්රක වූ පරිදි  ඒ 

නිරහස අපි  ශම් ථටට ලබා දී තිශබනදා.  ශම් පිළිබඳද ඉතාම 

ඉක්මනින් පරීක්ෂණ කථන්නය කියා අපි කියනදා.   දැරැදිකථ  

තිශබනදා නම් දථරකරුදන්ට රඬුදම් ශරන්න.  ශම්ක ශලොකු 

ශේ පාලන circus  එකක් කථ ශගන තමන්ට බලය ලබා ගැනීශම්  

වුදමනාදට එම  සිේධිය  පාවිච්චි කථනදා නම්,  එය ඉදිරියට 

හරියන්ශන් නැහැ කියන එකයි අපට කියන්නට තිශබන්ශන්.  

 

විශ  ෂශයන්ම අපි ශම් අදස්ථාශේදී මතක් කථන්න ඕනම, 

ශහොථකම් කථ තිශබනදාය කියන ගණන ශකොපමණර යන්න ගැන 

ඔය ශචෝරනා කථන සියලුශරනාට එකඟ දන්න බැරි බද. ඒක 

එශහම ශනොශදයි නම්, එකඟ දන්න එපායැ? එකඟ දන්න  

බැහැ. එක එක ගණන් තමයි අර කිේශේ. අපි ශමහිදී ඉතාම 

සන්සුන්ද සිටිනදා. අපි කිසිරක ප්ර න්යක් ඒ විමර් නදලට ඇති කථ 

නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේදී විශ  ෂ 

කාථණයක් මතක් කථන්න ඕනම. පාර්ලිශම්න්තුශේ එක්ස  ජාතික 

පක්ෂශආ මන්ත්රීදරු 107ශරශනක් ඉන්නදා. ඒ 107ශරනාශේ  

නායකයා හැටියට -අශප් නායකයා හැටියට- කටුතතු කථන අශප් 

ගරු ථනිල් විරමසිාහ මැතිතුමා අග්රාමාතය ර ථය ශහොබදනදා. ඒ 

දාශේම දැරග  අමාතයාා  ගණනාදක දගකීම් අශප් මන්ත්රීදරු 

ඉටු කථනදා. මා හිතන්ශන් ඒ සියලු අමාතයාා දලින් ශමයට 

කිසිම බාධාදක් ශදලා නැහැ කියලායි. අපථාධ පරීක්ෂණ 

ශරපාර්තශම්න්තුද ඇතුව ද telephone recordings රකන්නා කියන 

ආයතනය පදා අශප් එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ අමාතයදථයකු 

යටශ යි තිශබන්ශන්. අපි අක්ම තථමින් ඒ ආයතනදලටද  

බාධාදක් කථලා නැහැ.  

 ගරු අග්රාමාතයතුමා එතුමාට පැහැදිලිදම කියලා තිශබනදා, 

කිසිම ශරයක් හාගන්න ඕනම නැහැ, යම් කිසි කරුණක් පැහැදිලි 

කථන්න ඕනම නම් එතුමාට ඇවිල්ලා පැහැදිලි කථන්න කියලා.  ඒ 

පරීක්ෂණය කථන්නට අශප් පූර්ණ සහශයෝගය අපි ලබා ශරනදා. 

රඬුදම් කථන්න ඕනම අයට අශප් ථශට් නීතිය අනුද රඬුදම් කථන්න 

හැකියාද තිශබනදා. නමු , ශේ පාලන ද ශයන් අශප් පක්ෂය 

විනා  කථන්න උ සාහ රථනදා නම්, තමන්ශේ නැතිවී ගිය බලය 

නැදත ගන්නට උ සාහ කථන්න බලනදා නම්, ශේ පාලන 

ද ශයන් අශප් නායකයන් විනා  කථන්නට බලනදා නම් ඒ 

උ සාහය සාර්ථක ශදන්ශන් නැහැ. අශප් ථශට් ආර්ිකකය කඩා 

දැටිලා, එරා දාශේ ථශට් ආර්ිකකය  ක්තිම  නැහැ, ජීදන වියරම 

දැඩි වුණා කියලා කිේදා. 2015දී අපි ශම් ථශට් බලය  ගන්නශකොට 

ණය බරින් මිරිකිලා, විශේශීය ද ශයන් ශකොන්ශදලායි තිබුශඩු. 

අපට අනාගතය ගැන සිහින මදන්නට ශනොශදයි,   

ඒකාධිපතිදාරයට යට  ශදලා මිය යනදා ර කියා ජනතාද තුළ 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

සැකයක් තිබුණු ථටක් තමයි අපි ග ශ .  පසුගියරා  එක පළාතක 

නියඟයක් තිබුණා. අශනක් පැ ශතන් ගා දතුථ ආදා. එදැනි 

ශේදල් සිරක ශදලා කෘෂිකර්මය සෘණ වුණ , අපට ශම් ථශට් ශහොඳ 

ආර්ිකක දර්ධන ශේගයක් පද දා ශගන යන්න වාව දන් වුණා.  

එරා අපි බලය ගන්නශකොට කිේදා, "ගශම් සාදර්ධනය නතථ 

ශදලා" කියලා.  

එරා අපි බලය ගන්නශකොට කිේදා, "ඒ ශගොල්ලන් කථවා ඒ 

ආර්ිකක ප්රතිසාවිධාන, නැ නම් ආර්ිකක දර්ධන අපට කදරාද  

ගන්න බැහැ" කියලා. නමු , අපි කියන්න කැමතියි අර ගශම් දැඩ 

ශදනදා කියලා. ඒක තමයි අර විපක්ෂයට කීමට ශනොහැකි "අර 

සාදර්ධනය නැදතිලා නැහැ"යි කියලා. ඉස්සථ ''ශථශකෝඩ්''එක අර 

මාරු කථශගන තිශබනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවුරුේශේ අය දැශයනු  

ගශම් සාදර්ධනයට වි ාල මුරල් ප්රමාණයක් ශදන් කථලා 

තිශබනදා කියලා අපි මතක් කථලා ශරන්න ඕනම. ගශම් 

සාදර්ධනය සඳහා අපි වි ාල මුරල් ප්රමාණයක් ශදන් කශළ , ග්රාමීය 

ආර්ිකකය අශප් ජනතාදට ඉතාම දැරග  ශලස බලපාන නිසායි. 

අශප් ථශට් වි ාල ජනතාදක් ග්රාමීය ප්රශේ දල ජීද  ශදනදා. ඒ 

නිසා දිසා ශල්කම්දරු හථහා, ප්රාශේශීය ශල්කම්දරු හථහා, 

ශේ පාලන අධිකාරිය හථහා ගශම් තිශබන සමිති සමාගම් සමඟ 

එක් ශදලා නියම සාදර්ධනයක් ගමට ශගනියන්න අශප් 

රමශේරයක් තිශබනදා. ග්රාම නිලධාරි දසම් 13,000කට දඩා දැඩි 

ප්රමාණයක ශමම සාද ර්ධන ක්රියාරාමය ක්රියා මක කථලා,  අපි 

රුපියල් මිලියන ගණනාදක් ගශම් සාදර්ධනය සඳහා ශයොමු  

කථලා තිශබනදා. ඒ දාශේම  අපි හැම මන්ත්රී ශකශනකුටම 

විමධයගත අථමුරල් දීලා තිශබනදා. අපි රැකලා තිබුණා, එක් 

දකදානුදක විපක්ෂශආ මන්ත්රීදරුන්ට විමධයගත අථමුරල් 

තිබුශඩු නැහැ. නැ නම්, විපක්ෂශආ මන්ත්රීදරුන්ට වියරම්දලට 

සරිලන පරිදි විමධයගත අථමුරල් දැඩි කශළ  නැහැ. අපි  පසුගිය 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියා. ඒ පාර්ලිශම්න්තු කාලසීමාද වාථාම 

ශකොච්චථ වියරම් දැඩි වුණ , ඒ විමධයගත අථමුරල් දැඩි කශළ  

නැහැ. නමු , අපි බලයට ආදාට පසුද හැම පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීදථශයක්ටම විමධයගත අථමුරල් ප්රමාණය සියයට-සියයක් 

දැඩි කථලා තිශබනදා. ඒශකන් එරා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශකොන්ශදලා හිටවා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමාට, එරාට දඩා යම් කිසි 

කාර්ය භාථයක් තමන්ශේ දිස්්රික්කය තුළ අර කථ ගන්න වාව දන් 

 ක්තියක් අපි ථජයක් හැටියට ලබා දීලා තිශබනදා. එහිදී ආඩුක් 

පක්ෂය, විපක්ෂය කියලා අපි ශදන් කථ නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශචෝරනාදක් එල්ල කළා, 

අපට ශදන් කථන මුරල්දලින් දයාපෘති ක්රියා මක කථන්ශන් 

නැහැ, දසථ අදසානශආදී ඒ ශදන් කළ මුරල් ආපසු 

භාඩුඩාගාථයට යදනදා කියලා.  ගරු බන්රකල ගුණදර්ධන 

මන්ත්රීතුමා ඒක හැම ශදලාශේම  කියනදා. නමු  අපි කියන්න 

සතුටුයි, ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය යටශ  

ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සාදර්ධනය කිරීශම් ක්රියාරාමය 

ශදනුශදන් ශම් අවුරුේශේ රුපියල් මිලියන 17,148ක් වියරම් කථ 

තිශබන බද. විශ  ෂශයන්ම අපි දයාපෘති 51,000කට දඩා  

ක්රියා මක කථ ශගන යනදා.  ගිය අවුරුේශේ ශම් දාශේම දයාපෘති 

50,000කට දඩා ක්රියා මක කළා. එහි ප්රගතිය සියයට 99යි. අපි 

එයින් සියයට 99කට දඩා ප්රගතියක් අ  කථ ග තා.  එරා 

බලාශගන හිටවා ගම්දල  දැඩ කටුතතු අපට එකදථටම කථන්න 

බැහැ. නමු  රම රමශයන් අපි ඒකට මුරල් ශදන් කථලා ඒ තුළින් 

ගශම් සාදර්ධනය පියදශථන් පියදථ ඉදිරියට ශගන යනදාය කියන 

එක සතුටින් ප්රකා  කථනදා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තරුණ කටුතතු ග තාම 

තරුණයන්  ක්තිම  කථන්නට ශම් අය දැශයන් වි ාල ශලස 

කටුතතු කථ තිශබනදා. ශයොවුන් පාර්ලිශම්න්තුද, ශයොවුන් වාථය, 

අශනකු  තරුණ දැඩ සටහන් ආථම්භ කථ තිශබනදා. ගශම් 

තරුණයාශේ නායක දය තුළින් ගශම්ම සාදර්ධන දැඩ කටුතතු 

කථන්නට ශදනම ප්රතිපාරන ශදන් කථලා ඒ තුළින් අශප් ජාතික 

සාදර්ධන සැලැස්ශමන් තරුණ ජදයට නිසි තැනක් ශරන්නට අපට 

හැකියාද ලැබිලා තිශබනදා. විශ  ෂශයන්ම  ශම් තරුණ 

තරුණියන් අශප් ශගෝලීය ආර්ිකකයට බේධ කථලා ඒ තුළින් 

ලාකාශේ ආර්ිකකය තද   ක්තිම  කිරීම සඳහා ඒ අයට සම්ප  

සාධාථණ ශලස ශබරා  දීශම් රමයක් ඇති කථලා, ඒශගොල්ලන්ට 

අනාගතය ගැන වි ද්ාසයක් ඇති කථ ගන්න වාව දන් විධිශආ ශහොඳ 

ථටක් නිර්මාණය කථන්නට අපි බලාශපොශථො තු ශදනදා. එශස  

නිර්මාණය කථන ශකොට 2030  එක්ස  ජාතීන්ශේ තිථසථ 

සාදර්ධන දැඩ සටහන අනුද තමයි කටුතතු කථන්ශන්. සමහථ 

ශදලාදට අපි රැක තිශබනදා, සමහථ ථටදල් සාදර්ධනය දන විට 

ඒශගොල්ලන්ශේ පරිසථය විනා  කථ ගන්නදා.  සමහථ ථටදල් 

සාදර්ධනය දන විට ඒශගොල්ලන්ශේ සමාජය විනා  කථ 

ගන්නදා.  
  

ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනදා. 
     

ගු නිනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශහොඳයි, මම අදසන් කථනදා.  

 ශම් තිථසථ සාදර්ධනය ඔස්ශස  අශප් ථටට ගැළශපන පරිදි 

ප්රතිප ති ක්රියා මක කථමින්, ශම් ථශට් තරුණ තරුණියන්ශේ 

අනාගතය සුථක්ෂිත කථන්නට, තරුණ සාදර්ධනය ළඟා 

කථන්නට කටුතතු කථ තිශබනදා. ඒ දාශේම මම කියන්න 

සතුටුයි, 2016 ශපොරක ථාජය මඩුඩලශආ තරුණ සාදර්ධන 

ඉලක්කදලින් ථටදල් 183ක් අතරින් 31දැනි ස්ථානයට අශප් ථට 

ළඟා ශදලා  තිශබන බද. අශප් අලු  ථජය ආදාට පස්ශස  ථටදල් 

40ක් විතථ අිනබදමින් අපි ඉහළට ඇවිල්ලා තිශබනදා. ශම්ක 

ශහොඳ ප්රදණතාදක්.  අධයාපන ප්රතිසාස්කථණ, අශනකු  තරුණ 

සාදර්ධන ක්රියාරාමයන් ඇති කථන්නට අපි බලාශපොශථො තු 

ශදනදා.  අශප් අලු  ආර්ිකක රැක්ම තුළින්, ශගෝලීය ආර්ිකකය 

තුළින් ශේශීය ආර්ිකකශආ ප්රතිසාවිධාන එක්ක ගම්දල  තරුණ 

තරුණියන් තද තද   ඒක ථාශී කථශගන, ඒ තරුණ තරුණියන්ට 

ශහොඳ මාර්ගයක් ලබා ශරන්න අපට වාව දන්. එරා දාශේ 

තරුණයන් ථට අතහැථ යනදා ශදනුදට, ශම් ථට ගැන වි ්දාසයක් 

ඇතිද ථට අතහැථ ගිය තරුණයන්ට නැදත  ලාකාදට ඇවිල්ලා 

ශම් ථට තුළ තමන්ට කැමැති රැකියාදක් කථශගන, තමන්ට 

කැමැති දයාපාථයක් හරා ශගන, තමන්ශේ පවුල නඩ තු කථ 

ගන්න, තමන්ශේ පවුල රැක බලා ගන්න, තමන්ශේ ශරමේපියන්ට 

මහව  විශආදී ශහොඳ ආථක්ෂාදක් ශරන්න වාව දන්  ක්තිම  තරුණ 

පථවාථක් අශප් ථශට් බිහි කථලා, ඒ තුළින්  අශප් ථට බලගතු ථටක් 

බදට ප  කථලා ඉස්සථහට යන්න තමයි අශප් දමයම. ඒ සඳහා අපි 

ප්රතිප ති ප්රකා නයක් ඉදිරිප  කථ තිශබනදා. 2025 ශදන 

ශකොට අපි ශම් ථට ශදනස් කථලා, ශගෝලීය ද ශයන් තිශබන 

තථගකාරී ශලෝකයට අශනක් ථටදල් අිනබදා යන්න වාව දන් 

 ක්තිම  ථටක් අපි හරන්න ඕනම.  

 ක්තිම  ථටක් හරනශකොට අශප් තරුණ දැඩසටහන්දල 

මූලික දය ශරන්න ඕනම, ජාතීන් හා ආගම් අතථ සශහෝරථ දය 

දර්ධනය කථන්නයි. ශමොකර, ඒ තරුණ තරුණියන්ට එකට 
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ඉන්න, එකට දැඩ කථන්න, ලාාකිකයින් ශස  සහශයෝගශයන් 

ඉදිරියට යන්න වාව දන් විධියට ශලෝකය නිර්මාණය කථලා ශරන්න 

වාව දන් නම්, අපට අනාගතශආදී ශ්රී ලාකාද විධියට, එක ථටක් 

විධියට ඉදිරියට යන්න වාව දන්. එරා ඒ අනාගතය ගැන වි ්දාසයක් 

තිබුශඩු නැති සියලුශරනා තුළ ශම් දැඩසටහන් තුළින් ඒ වි ්දාසය 

ඇති කථලා, ඒ තුළින් අපි ඉදිරියට යන්න බලාශපොශථො තු 

ශදනදාය කියමින්, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුව  සියලුම නිලධාරින්ට 

ස්තුතිදන්ත ශදමින්, මාශේ කථාද අදසන් කථනදා. 

 
[අ.භා. 6.12] 

 

ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය, 

ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය සහ නීතිය හා 

සාමය සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය යන අමාතයාා දල 

දැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විදාරශආදී අරහස් කිහිපයක් පළ කිරීමට 

අදස්ථාද ලැබීම ගැන මා සතුටු ශදනදා. ුතේධයට පස්ශස  ආර්ිකක 

සාදර්ධනය අතින් අශප් ථට කඩා දැටුණු ුතගයක තමයි- 
 
ගු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් අදස්ථාශේදී ගරු කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නදා 

ඇති. 
 

අනුරුව ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාෙනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, ගු කථානායකුරමා මූලාෙනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் அக்கிரொச 

னத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශ හාන් ශස මසිාහ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථා කථන්න.  
 

ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් ථට ආර්ිකක ද ශයන් කඩා දැටුණු 

ුතගයක තමයි අපි ශම් ගමන් කථන්ශන්. ඒ දාශේම අනාගතය 

සම්බන්ධශයන් දැඩිම අවිනි ්චිතභාදයක් තිශබන ුතගයක් තමයි 

ශම් අපි පසු කථමින් ඉන්ශන්. දර්තමාන ආඩුක්ශේ, විශ  ෂශයන්ම 

අර අශප් ථශට් දැඩිම මුරලක් ශදන් කථලා, ථශට් ජනතාදට 

රැශනන සාදර්ධනයක් කථන්න යන ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක 

කටුතතු අමාතයාා ශආ ඉදිරි දැඩ පිළිශදළක් සම්බන්ධද කිසිම 

කතිකාදතක් පාර්ලිශම්න්තුදට ඉදිරිප  ශදලා නැහැ. සියලු සායා 

ශල්න අතින් ග ත  අපි අර කඩා දැටිලායි තිශබන්ශන්. 

ආඩුක්ද සියයට 5ක ආර්ිකක දර්ධන ශේගයක් බලාශපොශථො තු 

වුණාට ශම් ඉදිරිප  කථලා තිශබන අය දැශයන් සියයට 9කද  

ආර්ිකක දර්ධන ශේගයක් ලබා ගත ුතතුයි, ශම් කියන ශපොශථොන්රක 

ඉටු කථන්න. ඒ නිසා ශම් ථශට් ජනතාද තද  දර්ෂයකට සිහින 

ශලෝකයකට අථශගන යාමක් තමයි ශම් සිරක ශදන්ශන්. කාලය 

සීමිත නිසා මම මශේ කථාද කරුණු ශරකකට සීමා කථනදා. 

රුදන් විජයදර්ධන ආථක්ෂක ථාජය ඇමතිතුමා  ශම් ගරු සභාශේ 

ඉන්නදා.  

ගරු ථාජය ඇමතිතුමනි, 2017 අවුරුේශේදී ඔබතුමන්ලා සිාහල 

හා හින්රක අලු  අවුරුේර සමථන්න විවිධ උ සද සාවිධානය කළා; 

විශ  ෂශයන්ම සාගීත සන්රර් න දැනි ශේදල්. ඒදායින් ලැශබන 

ආරායම සිවිල් ආථක්ෂක බලකාශආ ශුභසාධන කටුතතු සඳහා 

ශයොමු කථන්න අරහස් කථශගන තමයි ඒ කටුත ත කශළ . ගරු 

ථාජය ඇමතිතුමනි, අශප් දිස්්රික්කය දාශේ දිස්්රික්කදල රැඩි 

නියඟයක් ඇවිල්ලා ආර්ිකක ද ශයන් රැඩි කඩා දැටීමක් තිශබේදී 

රුපියල් 2,000 -5,000  අතථ මුරලකට ටිකට්ප  නිකු  කථලා, 

සිවිල් ආථක්ෂක නිලධාරින්ශගන් ඒ මුරල අය කිරීම එතථම් 

සාධාථණ නැහැ කියලා මම හිතනදා. 2018 අවුරුේශේදී ඒක 

කථන්න එපා, ආථක්ෂක අමාතයාා යට ලැබුණු මුරලින් යම් 

මුරලක් ඒ සුභසාධන කටුතතු සඳහා ශදන් කථන්න කියලා 

ඔබතුමන්ලාශගන් ශගෞථදශයන් ඉල්ලීමක් කථනදා. ශමොකර, 

සමහථ නිලධාරින් තමන්ශේ යතුරුපැදිය විකුණලා තමයි ඉහළ 

නිලධාරියා ලබා දීවා ටිකට්පතට ශගේශේ.  

ගරු ථාජය ඇමතිතුමනි, ඊළඟ කාථණය ශම්කයි. සිවිල් 

ආථක්ෂක බලකාශආ නිලධාරින් මාස හයක කාලයකට විවිධ 

දයාපෘතිදලට ශයොරදනදා. ඔවුන්ශගන් මාස හයකට ථජයට අය 

විය ුතතු මුරල අය කථනදා. හැබැයි, අර තිශබන ත  දය 

ශමොකක්ර? කුඹුරු ඔක්ශකෝම පාව  ශදලා. ශහ න් ශගොවිතැනක් 

කථන්න බැහැ, දතුථ නැහැ. නමු  ඒ මුරල අනිදාර්යශයන් අය 

කථ ගැනීම කථනදා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධශයන් සිවිල් ආථක්ෂක 

බලකාශආ නිලධාරින්ට සහනයක් ලබා ශරන්න කියන ඉල්ලීම අපි 

ඉතාම ශගෞථදශයන් කථනදා. මම හිතනදා, ඔබතුමා ඒ ගැන 

අදධානය ශයොමු කථයි කියලා.  

ගරු සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා ශපොලීසිශආ ක්රියාකාරි දය 

පිළිබඳද කථා කළා. අර හැම දිස්්රික්කයකම ශපොලිස් 

ස්ථානාධිපතිතුමා ශනොශදයි තීන්රක තීථණ ගන්ශන්. අ  අඩාගුදට 

ගත ුතතු කඩුඩායම කවුර, රඬුදම් ලබා දිය ුතතු කඩුඩායම කවුර 

කියලා තීථණය කථන්ශන් ප්රශේ ශආ ආඩුක්ද නිශයෝජනය කථන 

මන්ත්රීදථයා ශහෝ ඇමතිදථයා. 

අර ශපොලීසිශආ ස්දාධීන දය සම්පූර්ණශයන්ම නැති කථලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශපොලීසිය ගැන; ශපොලීසිය කටුතතු කථන 

ආකාථය ගැන සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා උරම් ඇනුදාට අර ශ්රී 

ලාකා ශපොලීසිය සම්පූර්ණශයන්ම ශේ පාලනීකථණය ශදලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අනුද ශපොලිස්පතිතුමාශේ සිට පහළම නිලධාරියා 

රක්දා අර ශේ පාලනීකථණය ශදලා තිශබන්ශන්. ශේ පාලන 

ද ශයන් ථජශආ මැති ඇමතිදරුන්ශේ තීන්රක තීථණදලට ඒ අය 

යට  දන ත  දයකට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අර 

ශපොලීසියට නිරහසක් ලැබිලා නැහැ. අර ශපොලීසියට  විලාගු 

දැටිලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ථජශආ මැති ඇමතිදරු ශපොලීසියට  

බලපමම් කථනදා. අර ශම් ආකාථයට ශම් ථජය අප්රසාරයට ප  

ශදලා තිශයේදි ශපොලීසිය පසුගිය ථජයට අදාසි දන ආකාථයට 

අධිකථණයට කරුණු දාර්තා කථනදා. සාගල ථ නායක 

ඇමතිතුමාශේ දැය ශීර්ෂය විදාරයට ලක් කථේදි එතුමා ශමතැන 

සිටියා නම් ශහොඳයි. අර ශපොලීසියට කිසිම ස්දාධීන දයක් ලබා 

ශරන්න ශම් ආඩුක්ද කටුතතු කථලා නැහැ. ඒක ඉහළ සිට 

පහළටම ඒ ආකාථයට ක්රියා මක දනදා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ප්රධාන ශේ පාලන පක්ෂයක් විශ  ෂ 

මහාධිකථණයක් ක්රියා මක කථන්න තීන්රක කථන ශලෝකශආ 

තිශබන එකම ථට ශදන්න ඇති, අශප් ථට. එතශකොට ශම් තිශබන 

ස්දාධීන දය ශමොකක්ර? එක් පැ තකින් ශපොලීසියට බලපමම් 

කථනදා, ශේ පාලන ද ශයන් තීන්රක තීථණ ගන්න. තද  

පැ තකින් අධිකථණයට බලපමමක් එනදා, ශේ පාලන පක්ෂයක් 

මහාධිකථණයක් ක්රියා මක කළ ුතතුයි කියලා. ඒ සම්බන්ධශයන් 
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ශයෝජනාදක් සම්මත කථලා ථජයට ස්තුතියකු  පළ කථනදා. 

එතශකොට ශම් ආකාථශයන් අධිකථණයට සිරක දන්ශන් 

ශේ පාලනීකථණය ශනොශදයිර? අධිකථණයට බලපමම් කිරීශම් 

යන්ත්රණයක් තමයි ශම් ආකාථයට ශම් ආඩුක්ද හරා ගන්ශන්. 

2017 ශනොදැම්බර් මාසශආ 15ශදනි රා එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ 

කෘතයාධිකාරි මඩුඩලය ග  තීන්රකදක් හැටියට මාධයයට 

නිශේරනයක් නිකු  කථනදා, සාගල ථ නායක ඇමතිතුමා , 

අධිකථණය භාථ ඇමතිදරිය  දාඩි ශදලා එක්ස  ජාතික 

පක්ෂශආ මන්ත්රීදරුන්ට මාසිකද ශම් ථශට් අධිකථණ ක්රියාරාමය 

සම්බන්ධශයන් දාර්තාදක් ඉදිරිප  කථන්න කියලා. ශමොකක්ර, 

ශම් කථා කථන යහ පාලනය? 

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි 3ක් තිශබනදා. 

 
ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තද මිනි තුදක් අමතථද ලබා 

ශරන්න.  

ශමොකක්ර, ශම් කථා කථන ස්දාධීන දය? ශපොලීසිය ලදා ශම් 

ථජයට විරුේධද ක්රියා මක දන සියලුම ශරනාට රඬුදම් ලබා දීශම් 

ක්රියාරාමයක් තමයි ශම් හරන්ශන්. අර ශම් ථශට් අධිකථණ පිහිටුවීම 

ගැන ශයෝජනා සම්මත කථන්ශන් එක්ස  ජාතික පක්ෂය නම්, ශම් 

ථශට් ලබා දිය ුතතු තීන්රක තීථණ ගැන කථා කථන්ශන් එක්ස  

ජාතික පක්ෂය නම්, යහ පාලන ආඩුක්ශේ සිටින ශ්රී ලාකා නිරහස් 

පක්ෂශආ ඇමතිදරුනි, ඔබතුමන්ලා නිදිර කියලා අපි අහනදා. ශම් 

ථටට ශදන්න යන විනා ය රැකලා ඔබතුමන්ලාට තදරකථට  ශම් 

යහ පාලන ආඩුක්ද තුළ ශ්රී ලාකා නිරහස් පක්ෂශආ නිශයෝජිතයන් 

හැටියට දාඩිශදන්න වාව දන්ර? ඔබතුමන්ලාට  පහථ ගැසීම සඳහා 

තමයි, එක්ස  ජාතික පක්ෂශආ කෘතයාධිකාරි මඩුඩලය ශයෝජනා 

සම්මත කථලා පිහිටුදන මහාධිකථණය භාවිත කථන්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශයෝජිත නද ආඩුක්රම දයදස්ථාද 

ගැන  අර කථා කළා. ඔබතුමා නායක දය ශරන, ශම් ථශට් සර්ද 

ජන ඡන්ර බලය පිහිටුදා පාර්ලිශම්න්තුදට ලබා දීවා බලය පදා 

හමල්ලු කථන ආකාථශආ ආඩුක්රම දයදස්ථාදක් තමයි 

ඔබතුමන්ලා අර ශම් ශගශනන්න බලාශපොශථො තු දන්ශන්. 

ලක්ෂ්මන් යාපා අශේදර්ධන ථාජය ඇමතිතුමා කිේදා, "ශම් 

ශයෝජිත නද ආඩුක්රම දයදස්ථාද සම්බන්ධශයන් හැශමෝටම 

අරහස් රක්දන්න ඉඩ දීලා තිශබනදා." කියලා. නමු , ඒක එශහම 

නැහැ. ශම් සම්බන්ධශයන් හැශමෝටම අරහස් රක්දන්න ඉඩ දීලා 

නැහැ. ශම් සම්බන්ධශයන් අරහස ්රක්දන්න ඉඩ දීලා තිශබන්ශන් 

තමන්ට හිතද , තමන්ට කැමැති අයට පමණයි. ඒ, ථජයට අද ය 

අරහස් ටික ගන්නයි. ශම් ශයෝජිත නද ආඩුක්රම දයදස්ථාද 

හථහා ශමොකර දන්ශන්? ගරු සභාපතිතුමනි, ශම් උ තරීතථ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය හමල්ලුදට ලක්දනදා විතථක් ශනොශදයි, 

ඔබතුමාශේ නායක දය යටශ  ගන්නා තීන්රක තීථණ ශරශදනි 

මන්ත්රී මඩුඩලයට සහ පළා  සභාශේ අනුමැතියට යට  

කථන්න  සිරකදනදා. එතශකොට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන 

උ තරීතථ දය ශමොකක්ර? එම නිසා මා හිතනදා, ඔබතුමා ඒ 

සම්බන්ධශයන් මැදිහ  වීමක් කථයි කියලා.  

ඉදිරිශආදී පිහිටුදන්න යන දයදස්ථා අධිකථණය  ශම් 

ආකාථයටම ශේ පාලනීකථණය වුණු අධිකථණයක්. ශම් 

සම්බන්ධශයන් විශ  ෂශයන්ම ශයෝජනා ශදලා තිශබනදා, 

නීතිපති ශරපාර්තශම්න්තුදට යට  ශනොදන අධිකථණයක් 

ශනොදන අධිකථණයක් බදට ශම් දයදසථ්ා අධිකථණය ප  

ශදනදා කියලා. අපට යම් අසාධාථණයක් සිරක වුශණො , ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට ගිහිල්ලා සාධාථණයක් 

බලාශපොශථො තු වීම  ශම් පිහිටුදන්න යන දයදස්ථාරායක 

අධිකථණය හථහා නැති කථලා තිශබනදා. ඒ දාශේම ශම් ථශට් 

දයදස්ථාරායක අධිකථණයක් පිහිටුදා ශශ්ර ෂ්නාධිකථණයට දඩා 

 ක්තියක් ඒ අධිකථණයට ලබා දීලා පාර්ලිශම්න්තුශේ; ශම් 

ආඩුක්ශේ නිශයෝජිතශයෝ ඒ අධිකථණශආ විනි ්චයකාථදරුන් 

හැටියට ප  කථලා තමයි ශම් ථට පාලනය කථන්න ශම් ආඩුක්ද 

කල්පනා කථන්ශන්. ශම්දා ඔක්ශකෝම කථන්ශන් රැන් ශහළි 

ශදලා තිශබන ශහොථකම් දහගන්නයි. 

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තද මිනි තුදක් තිශබනදා. 

 
ගු නශ්හාන්  නෙේමටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் கசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අපි රැක්කා, සුජීද ශස නසිාහ ථාජය ඇමතිතුමා ශමොන තථම් 

ශක්න්තියකින් කථා කළාර කියලා. ශම් ථට බාශකොශලො  කළ, 

රුපියල් ට්රිලියනයක් ශම් ථටට පාක් කළ අර්ජුන් ඇ ශලෝසියස් 

ශදනුශදන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුද තුළ ඔවුන් ශපනී සිටිනදා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුද තුළ තිශබන "ශකෝප්" කමිටුද, අශප් ථශට් සිරක දන 

දාචා, පතෂණ සම්බන්ධශයන් කථා කථන්න තිශබන ඒ සභාද  ශම් 

ආඩුක්ද අර්ජුන් ඇශලෝසියස්ශේ සල්ලිදලට යට කථ තිශබනදා. 

ශම් මුව  පාර්ලිශම්න්තුදම එක ශහොශථක් ආථක්ෂා කථන්න ශපනී 

සිටීම ඉතාම කනගාටුරායක ත  දයක්. ගරු සභාපතිතුමනි, 

ඉතාම නිහතමානී ශේ පාලනඥයකු හැටියට ඔබතුමා ශම් 

සම්බන්ධශයන් සාධාථණ මැදිහ වීමක් කථයි කියා අප වි ්දාස 

කථනදා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාථසිාහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 5ක කාලයක් තිශබනදා. 

 
[අ.භා. 6.22] 

 

ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරටිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය, නීතිය සාමය හා 

රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය හා ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක 

කටුතතු අමාතයාා ශආ දැය ශීර්ෂ පිළිබරද සාකච්ඡා කථන අර 

දිනශආ ඒ පිළිබඳද කථා කථන්න මට  අදස්ථාදක් ලබාදීම 

පිළිබඳද ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත ශදනදා.  

ගරු  ශ හාන් ශස මසිාහ මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළ කාථණා 

කීපයකට මුලින්ම මම උ තථ ශරන්න කැමැතියි. එක්ස  ජාතික 

පක්ෂශආ මන්ත්රීදරුන්ට සියලුම අධිකථණ කටුතතු සම්බන්ධශයන් 

දාර්තාදක් ලබාශරන්න කියා ඉල්ලීමක් කථ තිශබනදා කියා එතුමා 

කිේදා.  කිසිම ශදලාදක අපි එශහම ඉල්ලීමක් කථ නැහැ. අපි 

කිසිම ශදලාදක අධිකථණයට බලපමම් කථ නැහැ; එශහම 

407 408 

[ගරු  ශ හාන්  ශස මසිාහ මහතා] 
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කථන්න බලාශපොශථො තුදක්ද  නැහැ. ප්රජාතන්ත්රදාරය, 

අධිකථණශආ ස්දාධීන දය ථකින්න තමයි අප ශම් යහ පාලන 

ආඩුක්ද හරා තිශබන්ශන්. ඒ ආකාථශයන්ම අප ඉදිරියට  

ක්රියා මක ශදනදා. එම නිසා එදැනි අසතය කථා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කියන්න එපා. ඒදා අමූලික අසතයය. 

ශරදැනි කාථණය, බැුනම්කථ සිේධිශආදී -ශම්ක හරි ජනප්රිය 

කථාදක්.- ට්රිලියනයක දාචාදක් ශදලා තිශබනදාය කියන 

කාථණය. ගරු සභාපතිතුමනි, ට්රිලියනයකට බින්රක කීයක් 

තිශබනදාර කියාද  එතුමන්ලා  රන්නදාර කියා මම රන්ශන් නැහැ. 

ට්රිලියනයක් කියන්ශන් එකයි බින්රක 12ක්. රැනට ලාකාශේ දාර්ෂික 

මුව  ආරායම ට්රිලියන 1.6යි. එදැනි ශදලාදක ශමදැනි අසතය කථා 

කියන්ශන්  ඇයි? ශමදැනි දාචාදක් ශදලාර, නැේර, ඒ මුරල කීයර 

කියාද  අප රන්ශන් නැහැ. නමු  ශමදැනි අසතය කථා කියන 

එක සම්පූර්ණශයන්ම දැරැදියි. එම නිසා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීදරු 

විරයානුූලලද, තාක්ෂණික රැනුමක් ඇතිද හරියට කථා කළ ුතතුයි. 

ශම් කථාද මුලින්ම කියන්න පටන් ග ශ  හිටවා ථාජය මුරල් 

ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා අශේදර්ධන මැතිතුමායි. ශම් දාශේ ශමොළය 

නැති කථා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කියන එක සම්පූර්ණශයන් 

නැදැ විය ුතතුයි. එ තුමා රැන් ශම් ගරු සභාශේ හිටියා නම් මම 

අහනදා, ට්රිලියනකට බින්රක කීයර කියලා. ඒකද  රන්ශන් නැතිද, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නිකම් දාචාල කථා ශනොකිද ුතතුයි කියා මා 

හිතනදා. අප ශම් උ තරීතථ පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගෞථදය ආථක්ෂා 

කළ ුතතුයි. ලාකාශේ ශුේධ ආරායම දාශේ හානියක් ශදලා 

තිශබනදා නම් එය අප  රැනගන්න කැමැතියි. අපට ඒදා 

ශපන්දලා ශරන්න. එශහම නැතිද, ර ත නැතිද, සායා මක 

රැනුම නැතිද ශමදැනි ශේදල් කථා කථන්න එපා.  

විශ  ෂශයන්ම මම අර ශදලාද ලබාග ශ  ශපොලීසිශආ අශප් 

නිලධාරි මහ දරු ගැන කථා කථන්නයි. නීතිය හා සාමය 

සම්බන්ධද කථා කථන ආාශික අධීක්ෂණ කාථක සභාශේදී -

ජාතික ආථක්ෂාද පිළිබඳ ආාශික අධීක්ෂණ කාථක සභාශේදී - අප 

ශමන්න ශම් කාථණය ගැන එනම් ශපොලීසිශආ නිල ඇුනම  ගැන 

නිතථ කථා කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, අප රැක තිශබනදා, පාශර් 

ථථ දාහන හසුරුදන අශප් ශපොලිස් නිලධාරින් ඉතාම කාර්යශූථද, 

ඉතාම රක්ෂ විධියට ඒ සියලු කටුතතු කථන ආකාථය. නමු  ශම් 

අයශේ ඇුනම සාමානයශයන් තිශබන්ශන් එකම ශථේරකින්. ඒ 

කියන්ශන් කමිසයට භාවිත කථන්ශන , කලිසමට භාවිත 

කථන්ශන  එකම ශථේරක්. ඒ නිසා ශම් සඳහා එතුමන්ලාට 

තමන්ශේ ථාජකාරිය කථන්න පහසු ආකාථශආ ඇුනමක් 

ලබාශරන්න කියා අප ශයෝජනා කථ තිබුණා. ඒ එක්කම ශපොලිස ්

නිල ඇුනශම් පාට ශදනස් කිරීම ගැන  එම කාථක සභාශේදී කථා 

වුණා. පහළ ශපොලිස් නිලධාරින්ට පහසුකම් සැපයීම ගැන අප මීට 

දඩා අදධානය ශයොමු කළ ුතතු ශදනදා.  

අපි නීතිය ආථක්ෂා කථන ශම් ශපොලිස් නිලධාරින් රැකිය 

ුතතුමයි. ඔවුන්ට සපයන ඒ පහසුකම්දල අක් පාක් ථාශියක් 

තිශබනදා. පසුගිය දිනක අශප් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමතිතුමා 

ශකොටුද ප්රශේ ශආ ශපොලිස් නිලධාරින් නදාතැන් ගන්නා තැනකට 

ගිහින් තිබුණා. එතැන ඔවුන්ට නදාතැන් ගන්න සුරකසු පරිසථයක් 

ශනොශදයි තිබුශඩු. එම නිසා ශපොලිස්පතිතුමා මීට දඩා ශම් ගැන 

අදධානය ශයොමු කථනදා නම් ශහොඳයි. ඒ දාශේම නීතිය හා සාමය 

පිළිබඳ අමාතයාා ශආ ශල්කම්තුමා  ඒ ගැන අදධානය ශයොමු 

කථයි කියා අප බලාශපොශථො තු ශදනදා. අපි ආාශික අධීක්ෂණ 

කාථක සභාශේදී  ඒ ගැන  කථා කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට 

කථා කථන්න කාලය ලබාදීම සම්බන්ධද ඔබතුමාට ස්තුතිදන්ත 

ශදමින්, මශේ කථාද අදසන් කථනදා.  

[අ.භා. 6.26] 

 

ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද ටිේවා මහතා (ජාක ක ප්රක පත්ක  හා 

ණර්ිකක ක ුතුර නිනයෝජය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - கதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் பிரதி 

அமைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආථක්ෂක අමාතයාා ය, නීතිය හා සාමය 

සහ රක්ෂිණ සාදර්ධන අමාතයාා ය සහ ජාතික ප්රතිප ති හා 

ආර්ිකක කටුතතු අමාතයාා ය යන අමාතයාා දල දැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳද කථා කථන ශම් අදස්ථාශේ, මම අශප් අමාතයාා ය 

පිළිබඳද කාථණා කිහිපයක් ශම් ගරු සභාදට ඉදිරිප  කථන්න 

කැමැතියි. 

මම ශම් ජිනීදා නුදථ ඉඳලා ශකළින්ම ආශේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුදටයි. අපි අවුරුරක පහකට දතාදක් ශලෝකශආ 

අශනක් ථටදල් සමඟ, අපි කවුරු  රැකලා තිශබන, ඉතාම 

ලස්සන ceiling එකක් තිශබන  ජිනීදා මානද හිමිකම් 

කවුන්සිලශආ ථවුම් කාමථශආ දාඩි ශදලා ථටදල මානද හිමිකම් 

සම්බන්ධශයන් “Universal Periodic Review” කියන 

සමාශලෝචනය  කථනදා. මම අශප් delegation එශක් නායකයා 

හැටියට ගියාම සමහරු ප්ර ්න අහලා තිබුණා, "ඇයි හර්ෂ ර සිල්දා 

යන්ශන්, ශම් ගමන විශේ  කටුතතු අමාතයාා ශආ කට්ටියක් ශන්ර 

යා ුත ශ ?" කියලා. ඇ ත ද ශයන්ම මානද හිමිකම් සහ 

විශේ  කටුතතු අමාතයාා ය අතථ සම්බන්ධයක් නැහැ. 2012 

මහින්ර ථාජපක්ෂ ජනාධිපතිදථයාශේ කාල ශආ ශම් delegation 

එකට නායක දය රකන්ශන් එදකට දැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයදථයා ද ශයන් කටුතතු කළ මහින්ර සමථසිාහ 

මැතිතුමායි. එතුමා ගිහිල්ලා මානද හිමිකම් ගැන කථා කථලා 

තිබුණා. අර අපට මානද හිමිකම් කියලා ශදනම අමාතයාා යක් 

නැහැ. නමු  අපි "මානද හිමිකම්" රකින්ශන් ජාතික ප්රතිප තියක් 

හැටියටයි. ඒක විශේ  ප්රතිප තියක් ශනොශදයි. සමහරු ඒක  

පටලදනදා. මානද හිමිකම් සහ විශේ  ප්රතිප තිය පටලදනදා. 

ඒක ශකොශහොමර ශදන්ශන්? මානද හිමිකම් කියන්ශන්, විශේ  

කටුතතු ශනොශදයි. මානද හිමිකම් කියන්ශන්, ජාතික ද ශයන් 

ථට තුළ සලකා බැලිය ුතතු ශරයක්. ජාතික ප්රතිප තියක් හැටියට 

තමයි අපි මානද හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා අශප් පසුගිය 

අවුරුරක පහක කාලශආ -ශමදථ 2012- 2017- මානද හිමිකම් 

ශකොච්චථ දිුතණු වුණාර කියලා සමාශලෝචනය කථන්ශන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊශආ දිනය මට ඉතාම ම සන්ශතෝෂ 

හිතුණු රදසක්. ඊශආ හැන්රමශේ තමයි අපි ශම්ක adopt කශළ . 

හැබැයි, අපි ඊට රදස් ශරකකට කලින් තමයි report එක ඉදිරිප  

කශළ .  

Hon. Chairman, it was an absolutely delightful 
moment for us. I led the delegation with Mr. Prasad 
Kariyawasam, Secretary to the Ministry of Foreign 
Affairs, Excellency Ravinath Ariyasinghe, who is our PR 
in Geneva and the rest of the delegation including the 
Deputy Solicitor General, Nerin Pulle. Sir, country after 
country got up and said good things about Sri Lanka. 
Eighty-eight countries spoke that day, and 13 countries 
had sent advanced recommendations. So 101 countries 
said how much Sri Lanka has progressed. 

ඒශකන් ශපශනනදා, 2012න් පසශ්ස  2017 ශදනශකොට අශප් 

ලාකාද මානද හිමිකම් කවුන්සිලශආදී  ශකතථම් රකථක් ඉදිරියට 

ගිහිල්ලා තිශබනදාර කියලා. ඇ ත ද ශයන් සමහථ අය කිේදා, 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

සමහථ ථටදලට අවුරුරක 30කට, 40කට කථගන්න බැරිවුණු ශේදල් 

අපි ශම් අවුරුරක ශරකයි, මාස රහයට කථලා තිශබනදා කියලා. 

 අශප් 'මානද හිමිකම්' කියන එක නිකම් නථක දචනයක් 

හැටියට සැලකුශේ. එය ජාතයන්තථශයන් අපට තල්ලු කථන 

ශරයක් හැටියට හුදා රක්දන්න සමහථ වාේගලශයෝ ශේ පාලන 

ශේදිකාදල කියන්න පටන් ශගන තිශබනදා. ඒක එශහම 

ශනොශදයි. අශප් ථශට් සිාහල, ශරමළ, මුස්ලිම්, මැශල්, බර්ගර්, 

හින්රක, ඉස්ලාම්, ශබෞේධ, කශතෝලික, ක්රිස්තියානි ශම් සියලුමශරනා 

අශප් ථශට් වාථදැසිශයෝ. ඒ වාථදැසියන්ශේ හිමිකම් තමයි මානද 

හිමිකම්.  Human rights apply to everyone. අපි ශබෞේධශයෝ 

හැටියට රන්නදා, බුරකහාමුරකරුදන්ශේ කාලශආ ඉඳන් තමයි ශම්දා 

ගැන සාකච්ඡා වුශඩු කියලා. This is nothing international 

about human rights. Human rights is a local thing; human 

rights is national. අපි තමයි ශම්දා ගැන කථා කළ ුත ශ .  Sir, 

I want to read out a couple of sentences because there has 

been a lot of efforts taken to purposely mislead the nation. 

ජාතයන්තථ අධිකථණ ගැන කථා කථලා ඕනමකමින් ථට මුලා 

කථන්න හරනදා. The reconciliation mechanisms that are 

being set up are for the entire people of Sri Lanka - සාහිඳියාද 

තිබිය ුත ශ  ලාකාශේ ජීද දන සියලුම ජනතාද අතථයි- and  

are intended to benefit all in an equal manner. ශම් සාහිඳියාද 

හථහා ලබාශරන මානද හිමිකම් සියලුම ලාාකික වාථදැසියන්ට එක 

හා සමානද ලබා දීම තමයි අශප් ශම් ආඩුක්ශේ ප්රතිප තිය. 

Investigations into allegations pertaining to human rights and 

humanitarian law violations during the conflict are 

unfortunately misperceived by some in my country as 

specifically targeting the security forces which is completely 

erroneous. 

ශමොකක්ර ශම් කියන්ශන්? ථටදල් 100ක් ඉදිරිශආ ශමය 

කියන්ශන්. TV එකක, එශහම නැ නම් පත්රයක ශකොනක හැාගිලා 

කියනදා ශනොශදයි. ථටදල් 100ක් ඉදිරිශආදීයි කිේශේ. ශමොකක්ර, 

කිේශේ? අශප් සමහරු කියන්න උ සාහ කථනදා, අපි අර ශම් 

කථා කථන ශේ අශප් ශ්රී ලාකා ුතර හමුරාද, ශ්රී ලාකා ගුදන් හමුරාද, 

ශ්රී ලාකා නාවික හමුරාද ඉලක්ක කථශගන කථන්න යන ශරයක් 

කියලා. ථටදල් 100ක් ඉදිරිශආ කිේදා, කිසිම විධියකට එශහම 

කථන්ශන් නැහැ, එශහම එකක් නැහැයි කියලා. It is completely 

erroneous. ශේ පාලන අද යතාදන් සඳහා ඔවුන් ඒ විධියට ඒක 

හරලා කියනදා. අපි රන්නදා ශන්, ශනොශයකු  ශේදල් ශම් 

සභාශේ කියනදා කියලා. ඒශක් හථයක් නැහැ, ඒශක් ර ත නැහැ, 

ඒක ඇ තර, ශබොරුර කියලා නැහැ, ඔ ශහ  කියනදා. කට තිශබන 

නිසා කියනදා. As the President of Sri Lanka recently 

stressed, security forces will not be unfairly targeted or 

punished. ශමොකක්ර ශම් කියන්ශන්?  

අශප් ථශට් ජනාධිපතිතුමා කියා තිශබනදා, ගිය සතිශආදී  

කිේදා, අශප් හමුරාද ශසොයාශගන ගිහින් ඔවුන්ට පරීක්ෂණ 

පද දන්න අපි සූරානම් නැහැයි කියලා. එල්ටීටීඊ ත්රස්තදාදින් 

නැති කථ රැමීම සම්බන්ධශයන් ශම් ථශට් සිාහල, ශරමළ, මුස්ලිම් 

සියලුම ජනතාද අශප් ශ්රී ලාකා ුතර හමුරාදට, ශ්රී ලාකා නාවික 

හමුරාදට, ශ්රී ලාකා ගුදන් හමුරාදට හා ශපොලීසියට කෘතඥතාද පළ 

කථනදා. එයට සහාය රකන් ශේ පාලන නායකයන් සියලුශරනාට  

අශප් කෘතඥතාද පළ කථන්න පසු බසින්න කිසිම අද යතාදක් 

නැහැ. ුතේධය කළාය කියලා ුතර හමුරාශේ ඉන්න අයට පරීක්ෂණ 

පද දන්නය කියලා කිසි තැනක කියලා  නැහැ, එශහම කථන්න 

කියලා කවුරු  ඉල්ලලා  නැහැ. No international body has 

asked for any kind of investigation on the Army, the Navy or 

the Air Force. There is nothing like that. ශම්දා ඔ ක්ශකොම 

කථකදල, ශේ පාලන දාසි ගන්න කියන කථා.  

But, we are committed to investigations being carried out 

in respect of violations of the law through a judicial process, 

respecting due process. ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමා  කිේශේ. 

සමහථ විට ශම් ුතේධශආ මුදාශදන් ශනොශයකු  

ශේ පාලනඥයන්ශේ අද යතාදලට ඒ අයද පාවිච්චි කථලා 

තිශබනදා. That is transgression of the law.  ඒ කියන්ශන් 

නීතිය උල්ලාඝනය කථලා - There is no need to rape women in 

the guise of the war; there is no need to kill journalists in the 

guise of the war and there is no need to set fire to television 

stations in the guise of the war. එශහම අද යතාදක් නැහැ. 

එශහම මානද හිමිකම් කඩශදලා තිශබනදා නම් ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශසොයන්න ඕනම. අපි කිසිම අදස්ථාදක සමහථ 

බාශකොශලො  ශේ පාලනඥයන් කියන විධිශආ දැඩ කථන්ශන් 

නැහැයි කියන එක ශකළින්ම ථටදල් 100කට අපි කිේදා. එතැන 

මිනිස්සු බලාශගන සිටියා. ශමය හැාගි ශහොථා කියන්න ඕනම 

ශරයක් ශනොශදයි. හැබැයි මුව  ජාතයන්තථයටම විනිවිරභාදශයන් 

තමයි අපි ශම් දැශඩ් කථන්ශන්. We will work with the UN 

Country Office, OHCHR as well as with UPR Info in 

addressing the requirements for setting up and strengthening 

an internal processes for this purpose along with the civil 

society. In December, 2015, Sri Lanka extended a Standing 

Invitation to all Thematic Special Procedures.   

ශම් කාථණය අහගන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. Eight Thematic 

Special Procedure Mandate Holders and Working Groups 

have visited Sri Lanka since the last UPR with six of them 

being received in the last two years since January, 2015. අපි 

භය නැහැ. ජාතයන්තථශආ ඕනම ශකනකුට ඇවිල්ලා බලන්න 

කියන්න. ඕනම තැනක බලන්න කියන්න. අපට හාගන්න ශරයක් 

නැහැ. අපි අසතය කියන්ශන් නැ නම්, අපි මිනිසුන් මුළා 

කථන්ශන් නැ නම් ඇයි අපි හැාශගන්ශන්? ඇයි අපි භය 

ශදන්ශන්? ජාතයන්තථශආ ඕනම ශකනකුට ඇවිල්ලා බලන්නය 

කියන්න. ශරසැම්බර් මාසශආ  ඒ අය එනදා. The Working 

Group on Arbitrary Detention will visit Sri Lanka from 04th 
to 15th December  this year and the Special Rapporteur on 
the Promotion and Protection of the Right to Freedom of 
Opinion and Expression will visit the country early next 
year. We, in fact, wonder whether so many Special 
Procedures may have ever been received by any other 

country in such a short span of time. ථටදල් 100කට අපි 

කිේදා, "ශමපමණ ශකටි කාල පරිච්ශේරයකදී අශප් ථටට ඇවිල්ලා 

අපි  එක්ක සාකච්ඡා කථලා ඕනමම ශරයක් ශසොයා බලන්න 

ශමොන ථටර අදස්ථාද දීලා තිශබන්ශන් කියලා වාව දන් නම් 

කියන්න, ථටක් අත උස්සලා කියන්න" කියලා. 

එශහම අදස්ථාද දීවා නිසා තමයි අර ජාතයන්තථය අපිද 

පිළිගන්ශන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි ථටින් ථට, ථටින් 

ථට, ථටින් ථට නැඟිටලා ශ්රී ලාකාද ගැන ප්රසාරශයන් කථා 

කථන්ශන්. අපට recommendations 230ක් ඇවිල්ලා තිබුණා, 

ථටදල් 101කින්.  

මම ඊශආ රෑ එක්ස  ජාතීන්ශේ කාර්යාා ශආ ඉන්න අශප් 

තානාපති ථවිනා  ආරියසිාහ සමඟ අශප් අදසාන සාකච්ඡාදට 

යන්නට කලින් කථා කළාම රැන ග තා, ඒදායින් 177ක් 

ශකලින්ම පිළිගන්නට සූරානම් බද. That is, 76 per cent. 
Ambassador Aryasinha said that that just goes to show how 

much we are in sync with the rest of the world. ඒ 
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ජාතයන්තථශආ ථටදල් ඔවුශනොවුන් පිළිගන්නා විධිය; it is a peer 

review.  ශම් ථටදල් එකසිය ගණන දාඩි ශදලා කථා කථන්ශන් 

ශමොනදාර? මානද හිමිකම් ශකොයි තථම් රකථට ආථක්ෂා කථනදාර 

කියලා අපිද පරීක්ෂා කළා දාශේම අශනක් ථටදලු  එශහම 

පරීක්ෂා කථනදා. එතශකොට අපි දාඩිශදලා ඒ ථටදලට කියනදා, 

ශමන්න ශම් දාශේ ශේදල් කථන්න, ශම් දාශේ ශේදල් කථන්න 

කියලා.  

Just to give you three or four examples, during the 
period under review, Sri Lanka became a State party to a 
number of international instruments. These include the 
International Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. ආබාධිත වාේගලයන්ශේ මානද හිමිකම් ගැනයි 
ශම් කථා කථන්ශන්. මානද හිමිකම් කියලා කියවා ගමන් 
රකින්ශන් මහා කව  ගලක් දාශේ, මහා භයානක යශකක් 
දාශේ. යශකක් දාශේ රකින්ශන් ශමොකටර? ආබාධිත 
වාේගලයන්ශේ මානද හිමිකම් සුරැකීම සඳහා ජාතයන්තථය  
සමඟ එකතු ශදනදා කියන එක.  

තද එකක් තිශබනදා:  the Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 

Children ගරු සභාපතිතුමනි, කාන්තාදන්ද, රරුදන්ද 

අපශයෝජනය කථන්නට ථට ථටදලට අථශගන යන බද අපි 

රකිනදා. ඒ සම්බන්ධශයන් වූ ජාතයන්තථ නීතියට බැ ශඳන්නට අපි 

ඉදිරිප  ශදලා තිශබනදා. The next is, the International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 2016 මැයි මාසශආ අපි ඒ සම්මුතිය අ සන් 

කශළ . කිසිම වාේගලයකු අතුරුරහන් කථන්නට අයිතියක් නැහැ. 

මම බලාශගන හිටියා ශම් සභාශේ සමහථ ගරු මන්ත්රීදරුන් කථා 

කථන දිහා. ශපොලීසියට independence එකක් නැහැ, අපි කියන 

විධියටයි ශපොලීසිය දැඩ කථන්ශන් කියලා කිේදා. ඒ කට්ටියශේ 

ඔව ද එන ගමන් ශරොශර් හැප්වානාර රන්ශන් නැහැ. ඒ කාලශආ 

ශකොශහොමර වුශඩු කියලා මතක නැහැ. ඒ කාලශආ සුරක දමන් ආද 

හැටි, ශපොලීසිශයන් සහ ශදන  තැන්දලින් රන්ශන් නැති 

මිනිස්සුන්ද පැහැථශගන ගිය හැටි මතක නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමනි, ශමොනදාර ශම් කියන්ශන්?  

ශගෝනාභය ථාජපක්ෂ මැතිතුමාට අද ය ශදලා තිබුණා ඕදල් 

ක්රීඩාාගණය ළඟ තිබුණු flats ටික කඩලා ශදන  ශමොකක්ර 

හරන්නට. එතැන සමන්ර, සුනිල්ර කියලා මනුස්සශයක් හිටියා. 

ඒක කථන්න එපා කියලා ඒ මිනිහා කිේදා කියලා, ඒ මිනිහාද 

අල්ලාශගන ගියා. ගරු සභාපතිතුමනි, මතකර?  අල්ලාශගන සුරක 

දමන් එකක රාශගන ගිහින් ඒ වාේගලයාට ගැහුදා. සුරක දමන් ගැන 

කථා කථනදා නම් තද ශගොඩාක් ශේදල් ගැන කථා කථන්නට 

වාව දන්. ලසන්තට වුණු ශරය, "සිථස" නාලිකාදට ගිනි තියවා හැටි 

මතකර? අර දන විට එශහම ශේදල් සිේධ ශදන්ශන් නැහැ. ඒ 

ස්දාධීන දය තිශබනදා, enforced disappearances කථන්නට 

බැහැ.  

ඊළඟට, ඇස් ශප්න්ශන් නැති වාේගලයන් ට ශරේල් රමයට 

කියවීමට අදස්ථාද ලබා දීම කියන්ශන් ඒ අයශේ මානද 

අයිතිදාසිකමක්. ඒදා සම්බන්ධශයන් අපි ජාතයන්තථය  සමඟ 

බැ ශඳන්නට ඕනම. එශහම තමයි ථටක් දිුතණු ශදන්ශන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ශම්ක ජාතික ප්රතිප තියක්. අපට ශදනම 

මානද හිමිකම් අමාතයාා යක් ශනොතිබුණාට ප්රතිප තියක් 

හැටියට සියලුම ජනතාදශේ මානද හිමිකම් සුථක්ෂා කථන්නට 

සහ තදරකථට   ක්තිම  කථන්නට ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක 

කටුතතු අමාතයාා ය හැටියට බැඳිලා ඉන්නදා කියන එක ශම් 

අදස්ථාශේදී කියන්නට ඕනම. මට තද විනාඩි කිහිපයක් ශරන්න 

ගරු සභාපතිතුමනි. 

ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ශේලාද නම් අදසානයි. 

ඔබතුමාට තද ශකොපමණ ශේලාදක් අද යර? 

 
ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද ටිේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මට විනාඩි පහක් ශරන්න, මම අදසන් කථන්නම්. 

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳයි. Have five minutes more.  

 
ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද ටිේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Okay. ගරු සභාපතිතුමනි, අශප් අමාතයාා යට අය  ආයතන 

ථාශියක් තිශබනදා. ජාතික ප්රතිප ති හා ආර්ිකක කටුතතු 

අමාතයාා ශආ හිටවා ශල්කම් එම්.අයි.එම්. ථ් ක් මැතිතුමා, එහි 

දැඩබලන ශල්කම්  ාන්ත බඩුඩාථ මැතිතුමා ඇතුව  නිලධාරින් 

සහ අශප් අමාතයාා ය සතු සියලුම ශරපාර්තශම්න්තුදල 

නිලධාරින්ට මම ස්තුතිදන්ත ශදනදා. ජාතික රමසම්පාරන 

ශරපාර්තශම්න්තුශේ- Director General of Department of 

National Planning - එස්.එස්. මුරලිශේ මැතිතුමා යටශ  අපි රැන් 

ජාතික රමසම්පාරනය පිළිබඳද අලුශතන්ම අධයයනය කථනදා. 

මා ඇහුදා, ජාතික රමසම්පාරන ශරපාර්තශම්න්තුශදන් 

"ඔයශගොල්ලන් ම තල  කැලයක් මැේශේ ශම් airport එකක් 

හැරකශේ ඇයි, කවුර  ශම්ක කථන්න කිේශේ,  Did you all do 

national planning?" කියලා.  එතශකොට කිේදා, "හරන්න කිේදා. 

අපි හැරකදා" කියලා. එශහම වාව දන්ර? ඒදා ගැන ශහොයලා බලන්න 

ඕනම. You have to study it. You have to be analytical. You 

have to have the data. Therefore, the Department of National 

Planning is being strengthened.   

ඊළඟට, විශේ  සම්ප  ශරපාර්තශම්න්තුද තිශබනදා. අශප් 

ප්රියන්ත ථ නායක මැතිතුමා එතැන ඉන්නදා. ඒශකන් තමයි ණය 

ගන්න ඒදා සම්බන්ධශයන් ශනොශයකු  ථටදල් සමඟ සාකච්ඡා 

කථලා කටුතතු කථශගන යන්ශන්. අශප් අමාතයාා  වි ාල 

ප්රමාණයක් තිශබනදා.  ඒ අමාතයාා දලින් පාථදල් හරන්න ඕනම; 

පයිප්ප රමන්න ඕනම; ඉස්ශකෝලදලට දැඩ කථන්න ඕනම; 

ඉස්පිරිතාල හරන්න ඕනම. ශම් සියලු ශේ සඳහා ඒ මුරල් යන්ශන්  

විශේ  සම්ප  ශරපාර්තශම්න්තුද - External Resources 

Department  එක - හථහායි. මීට පස්ශස  ණය ශරන්ශන්, ණය 

ගන්ශන් අශප් vision එකට අනුදයි. අපි ඒ තීථණ අථශගන 

තිශබනදා. අශප් vision එක ශමොකක්ර? අශප් vision එක තමයි 

ඉන්දියානු සාගථශආ ශක්න්ද්රස්ථානය හැටියට රැනුම මත පරනම් 

වුණු ඉහළ තථගකාරී දයක් ඇති සමාජ ශදශළඳ ශපොළ 

ආර්ිකකයක් නිර්මාණය කිරීම.  එතශකොට ඒක  එක්ක අරාළ දන 

ශේදල්දලට අශප් Department of National Planning  එශකන්  

plan එක හැරකදාම තමයි ඒකට අද ය දන විධියට External 

Resources Department එශකන් මුරල් අථශගන ශරන්ශන්. 

නැතිද, එක එක් ශකනා කියන විධියට "ශමතැන බිල්ඩිමක් ගහමු, 

අතැන බිල්ඩිමක් ගහමු, මට ශම්කට මිලියන 500ක්  ශරන්න, 

ශම්කට මිලියන 35ක් ශරන්න" කිේදාට ශරන්ශන් නැහැ. එශහම 

කථන්න බැහැ. එශහම  national plan එකක් නැතිද දැඩ කළ 

නිසා තමයි අර අපි ශම් අගාධයට දැටිලා තිශබන්ශන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ඊළඟට, අශප් අමාතයාා ය යටශ  තිශබනදා,  ජනශල්න හා 

සායා ශල්න ශරපාර්තශම්න්තුද. අශප් සතථසිාහ මැතිතුමා 

එතැන ඉන්නදා. එතුමා යටශ  ශබොශහෝ පිරිසක් දැඩ කථනදා. 

ඒක ඉතාම independent. සමහරු අශපන් අහනදා, "රැකියා ලක්ෂ 

හතථක් උ පාරනය ශදලා තිශබනදා කියලා Census and 

Statistics Department එශකන් කියනදා.  ශකෝ?" කියලා. අපි 

ශබොරු කියනදාලු. අපට එශහම කියන්න ඕනම නැහැ. අපට 

මතකයි,  අවුරුරක කීපයකට කලින්  Census and Statistics 

Department එශක් statistics දැථදියට ඉදිරිප  කළාය කියලා 

Deputy Director General ශකනකුට විරුේධද ශජවීපී එශකන් 

නක්  රැම්ශම්. අනුථ කුමාථ මන්ත්රීතුමන්ලා ගිහිල්ලා නක් රැම්ශම්.   

ශම් ආයතන ස්දාධීනයි. ශතොථතුරු රැනගැනීශම් අයිතිදාසිකම 

පිළිබඳ පනත තිශබනදා. ඕනමම ශකනකුට  අහන්න වාව දන්, 

රැකියා ලක්ෂ හතථක් බිහි ශදලාර, නැේර කියලා.  කවුරු  කියලා 

නැහැ, ආඩුක්ශේ රැකියා ලක්ෂ හතථක් රකන්නා කියලා. අශප් 

ප්රතිප තිය  ඒක ශනොශදයි.  ශපෞේගලික අා ශයන් රැකියා 

නිර්මාණය ශදන්න ඕනමය කියන එකයි අශප් ප්රතිප තිය. ඒක 

තමයි ශදන්ශන්.  ඒ කටුතතු ඒ ආකාථයට කථශගන යනදා.  

ඊළඟට, අශප් දයදස්ථාපිත මඩුඩල සහ ආයතන  තිශබනදා. 

ඍජුදම සම්බන්ධ ශදන ඒදා ගැන පමණයි මා කථා කථන්ශන්. 

අශනක් ඒදාට ගරු නි ශථෝෂන් ශපශර්ථා ථාජය ඇමතිතුමා තමයි 

සම්බන්ධ ශදන්ශන්.  අශප් අමාතයාා ය යටශ  ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුද තිශබනදා. අශප් ඉන්ද්රජි  කුමාථස්දාමි අධිපතිදථයා 

එතැන ඉන්නදා. මශේ අම්ශම්,  අර දන ශකොට මහ බැාකුද ගැන 

කථා කථලා තිශබන ශේදල්ඔ නමු , ඉතිහාසශආ ශමොන තථම් 

ශරයක් වුණාර? අපට මතකයි, එරා කටුතතු කළ ආකාථය. ගරු 

සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාට මතක ඇති,  එරා  මහ බැාකුශේ 

අධිපතිදථයා Public Accounts Committee එකට ශගශනන්න 

අවුරුරක හයක් ගියාඔ  අවුරුරක හයක් යනතුරු අධිපතිදථයා COPE 

එකට ශනොශදයි,   PAC එක පැ ත පළාශ  ආශේ නැහැ.  

 
ගු ෙවාපක ුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තද විනාඩි ශරකක් 

තිශබනදා. 

 
ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද ටිේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එදැනි පසු බිමකයි සිටිශආ. අපට ඉන්ද්රජි  කුමාථස්දාමි 

අධිපතිදථයා ගැන සියයට පන්සියයක ශනොශදයි, සියයට රාහක 

වි ්දාසයක් අපට තිශබනදා. එතුමා එක්ක  ඉන්ශන් ඉතාම ශහොඳ 

නිලධාරි කඩුඩායමක්; ආර්ිකක විරයාද පිළිබඳ අති ය ඉහළ 

අදශබෝධයක් තිශබන නිලධාරින් කඩුඩායමක්. ඒ අය මහ 

බැාකුශේ ඒ දැඩකටුතතු හරියාකාථද කථශගන යනදා. They have 
some inflation targeting. They have come up with new debt 

management policies. ශමොකර,  ඉසස්ථහට අපට ශගදන්න ණය 

කන්රක් එනදා. ණය avalanche එකක් එනදා. ඒශකන් ශේරිලා  

අපි  ශම් ථට "ශෂ ප්" කථශගන යන්ශන්  ශකොශහොමර කියලා අපි 

බලන්න ඕනම.   

ඊළඟට,  ශ්රී ලාකා සුරැකුම්ප  හා විනිමය ශකොමිෂන් සභාද -

Securities and Exchange Commission-  තිශබනදා. එහි 

සභාපතිදථයා විධියට තිලක් කරුණාථ න මහ මයා කටුතතු 

කථශගන යනදා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ අලු  SEC Act එක ළඟදී පාස් 

කථනදා.   They will get a stronger ability; they will get teeth. 

They will be able to go after these people who have 

manipulated the market for  a long period.  මතක ඇති, pump 

and dump කළායි කිේදා.  ශම්දා ගැන තද ශහොයන්න ඕනම.  

SEC එශකන් ඒ කටුතතු ඉදිරියට කථශගන යනදා. The 

demutualization is coming. The capital market is getting 

bigger and expanded. We are creating that ecosystem for 

entrepreneurship and for innovation. All that is happening. 
The venture capital funds are coming and the capital market 

development is taking place.   

ඊළඟට,  ශ්රී ලාකා මහජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් සභාද -

Public Utilities Commission of Sri Lanka- තිශබනදා. අශප්  

රමිත කුමාථසිාහ මහතා  එහි කටුතතු කථශගන යනදා.  ස්දාධීන 

නියාමන ශකොමිසමක් හැටියට  අපි ඒකට තිශබන බලතල තද 

දැඩි කථන්න ඕනම.   

රැන් බලන්න, ශපරල් පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ආදා.   The 

downstream distribution of petrol, diesel and fuel should 
also come under the purview of the Public Utilities 

Commission.  That is when we are going  really to have an 

independent Public Utilities Commission to monitor this.  

I will finish my speech in less than one minute, Sir.  

ගරු සභාපතිතුමනි අදසානශආ තිශබනදා, ජාතික ථක්ෂණ 

භාථ අථමුරල -National Insurance Trust Fund. එහි සභාපති 

අශප් මාජුල ර සිල්දා මැතිතුමා. මම රැක්කා ළඟදී award එකක් 

දිනලා තිශබනදා. කදරාද  ආපරාදකදී ශම් ථට ථක්ෂණය කථලා 

තිබුශඩු නැහැ. රැන් ඒක කථලා තිශබනදා. ශම් ථශට් ශගදල් 

විනා  වුණාම, නාය යමමක් සිරක වුණාම ඒ  Fund එශකන් සල්ලි 

ශරනදා. ඉතින්, එශහම අලුශතන් පටන් ග ත ශේදල් රැන් 

තිශබනදා. රැන් අලු  විධියට හිතන කට්ටිය ඉන්නදා.    

Sir, I know my time is up, but  there are so many 
things to speak about.  The  point I wanted to make on the 
human rights issue is that, do not link human rights with 
the foreign policy. Human rights  is about domestic 
policy and it is therefore very much within the purview of 
national policies of this country.  

 Finally, I want to thank all the Officials of our 
Ministry. They are doing an excellent job. They work 
very hard and we hope that we will be able to show  a 
greater progress in time to come. On behalf of the Hon. 
Prime Minister who is not here, once again, I extend my 
gratitude to all our Officials.   

Thank you very much. 

 

“103 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
සඳහා රු.4,973,062,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

415 416 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ර සිල්දා  මහතා] 
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01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - මූලධන  වියරම, 
රු.4,789,167,000 

    
 “103 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.4,789,167,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
     103 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
02 දන දැඩසටහන.-  සාදර්ධන  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 

රු.2,014,000,000 

 
“103 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.2,014,000,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
02 දන දැඩසටහන.-  සාදර්ධන  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම, 

රු.4,058,847,000 
    
“103 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.4,058,847,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
222  වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලංකා ුතද්ධා හමුදාව  

 
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 

රු.149,536,395,000 

     
 “222 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.149,536,395,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය” යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  

රු.6,987,328,000 
      
“222 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.6,987,328,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී.  

                  
223 වන ශීර්ෂය.-  ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව  

  
01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 

රු.50,368,948,000 

  
“223 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.50,368,948,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය” යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
223 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම, 
රු.7,108,621,000  

 
“223 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.7,108,621,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
223 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට  තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී.  

 

224  වන ශීර්ෂය.-  ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව  
  

01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 
රු.36,512,600,000 

  
“224 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.36,512,600,000ක මුරල  උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය” යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී.  

   
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  

රු.6,687,837,000 
  
“224 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.6,687,837,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

    
224 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝගකථන ලදී. 

 

320 වන ශීර්ෂය.- ටිවිේ ණරක්ෂක නදපාර්තනම්න්ුරව 

  
 01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම,  

රු.17,268,120,000 

  
“320 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.17,268,120,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය” යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
320 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

 
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,   

රු.315,000,000 

  
“320 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.315,000,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320 ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී.   

 

325 වන ශීර්ෂය.-  ශ්රී ලංකා නවරළ ණරක්ෂක 

නදපාර්තනම්න්ුරව 
  

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම,  
රු.38,250,000 

  
“325 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.38,250,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

417 418 



පාර්ලිශම්න්තුද 

325 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

   
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  

රු.53,200,000 

  
“325 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා  

රු.53,200,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 4,973,062,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 4,789,167,000 

 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  4,789,167,000  அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 2,014,000,000 

 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 2,014,000,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  4,058,847,000 

 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ 4,058,847,000  அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 222.- இலங்மகத் தமரப்பமட  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 149,536,395,000 

 

“தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 149,536,395,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 6,987,328,000 
 

“தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  6,987,328,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 223.- இலங்மகக் கடற்பமட  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 50,368,948,000 
 

“தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 50,368,948,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 7,108,621,000 
 

“தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  7,108,621,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 224.- இலங்மக வொன்பமட   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 36,512,600,000 
 

“தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 36,512,600,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 6,687,837,000 
 

“தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  6,687,837,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 320.- சிவில் பொதுகொப்புத் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 17,268,120,000 
 

“தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 17,268,120,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 315,000,000 

 

“தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  315,000,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 325.- இலங்மக கடகலொரப் பொதுகொப்புத் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 38,250,000 

 

“தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 38,250,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 53,200,000 

 

“தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  53,200,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,973,062,000, for Head 103, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 4,789,167,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,789,167,000, for Head 103, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 2,014,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,014,000,000, for Head 103, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 4,058,847,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,058,847,000, for Head 103, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 222.- SRI LANKA ARMY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 149,536,395,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 149,536,395,000, for Head 222, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.6,987,328,000 

 
Question, "That the sum of Rs.6,987,328,000, for Head 222, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 
 
 

HEAD 223.- SRI LANKA NAVY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 50,368,948,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 50,368,948,000, for Head 223, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 7,108,621,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,108,621,000, for Head 223, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 224.- SRI LANKA AIR FORCE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 36,512,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 36,512,600,000, for Head 224, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 6,687,837,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,687,837,000, for Head 224, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY 
 

Programme 01.  - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 17,268,120,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,268,120,000,  for Head 320, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 315,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 315,000,000, for Head 320, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 325.-  DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 38,250,000 
 
 
Question, "That the sum of  Rs. 38,250,000, for Head  325, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 53,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 53,200,000, for Head 325, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 
"104 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.310,541,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 
 

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  
රු.109,250,000 

  
"104 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.109,250,000ක  මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
104 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
02 දන දැඩසටහන.- සාදර්ධන දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම,  

රු.2,439,179,000 

  
"104 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.2,439,179,000ක  මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය"යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 
02 දන දැඩසටහන.- සාදර්ධන දැඩසටහන - මූලධන වියරම,  

රු.21,167,800,000 

  
"104 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.21,167,800,000ක  මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය"යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 දන ශීර්ෂශයහි 02 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

237 වන ශීර්ෂය.-  ජාක ක ක්රමෙම්පාදන නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම් දැඩසටහන -  වානථාදර්තන වියරම, 
රු.97,000,000 

    
“237 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.97,000,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
237 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතු යයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

 
01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - මූලධන  වියරම, 

රු.12,000,000 
     

 “237 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 
රු.12,000,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
237 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

 

239 වන ශීර්ෂය.-  විනද්ශ් ෙම්පත් නදපාර්තනම්න්ුරව 
  

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම,  
රු.453,345,000   

 

“239 දන ශීර්ෂශයහි  01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
සඳහා රු.453,345,000ක  මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
239 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

 
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  

රු.158,500,000 

  
“239 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.158,500,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
239 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

 

252 වන ශීර්ෂය.-  ජනනේඛන හා ෙංඛයානේඛන 

නදපාර්තනම්න්ුරව 
  

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම්  දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම,  
රු.877,965,000 

 
 “252 දන ශීර්ෂශයහි  01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

සඳහා රු.877,965,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

  
01 දන දැඩසටහන.-  ශමශහුතම්  දැඩසටහන - මූලධන  වියරම,  

රු.109,250,000 
  
“252 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 

රු.109,250,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

423 424 
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252 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 
උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන ලදී. 

 

“தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 310,541,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 109,250,000 

 

“தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  109,250,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ  விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 2,439,179,000 

 

“தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 2,439,179,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 21,167,800,,000 

 

“தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 21,167,800,,000  அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 237.- கதசிய திட்டைிடல் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 97,000,000 

 

“தமலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 97,000,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

 

தமலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ ,12,000,000 

 

“தமலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  12,000,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 239.-தவளிநொட்டு வளங்கள் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 453,345,000 

 

“தமலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 453,345,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

  

தமலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 158,500,000 
 

“தமலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  158,500,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 252.- ததொமக ைதிப்பு புள்ளிவிபரவியல் திமைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 877,965,000 

 

“தமலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 877,965,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

 

தமலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 109,250,000 

 

“தமலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  109,250,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 310,541,000, for Head 104, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 109,250,000 
 
Question, "That the sum of Rs.109,250,000, for Head 104, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 2,439,179,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,439,179,000, for Head 104, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 104, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 21,167,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 21,167,800,000, for Head 104, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 104, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 237.- DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 97,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 97,000,000, for Head 237, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 12,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 237, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 239.- DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 453,345,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 453,345,000, for Head 239, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 239, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 158,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 158,500,000, for Head 239, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 252.- DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 877,965,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 877,965,000, for Head 252, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 109,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 109,250,000, for Head 252, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

“192 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම් 
සඳහා රු.8,436,050,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

192 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතු යයි නිශයෝග කථන 
ලදී.  

 
01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - මූලධන  වියරම, 

රු.3,819,800,000 
 

“192 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 
රු.3,819,800,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

192 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 
උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී. 

225 වන ශීර්ෂය.- නපොලිෙන නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - වානථාදර්තන වියරම, 
රු.66,734,033,000 

 

“225 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
සඳහා රු..66,734,033,000ක මුරල  උපශල්නයට ඇතුළ  කළ 
ුතතුය” යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

225 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, වානථාදර්තන වියරම 
උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී.  

 
01 දන දැඩසටහන.- ශමශහුතම් දැඩසටහන - මූලධන වියරම, 

රු.3,909,000,000 
 

“225 දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම සඳහා 
රු.3,909,000,000ක මුරල උපශල්නයට ඇතුළ  කළ ුතතුය” යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
2දන ශීර්ෂශයහි 01 දන දැඩසටහන, මූලධන වියරම 

උපශල්නශයහි ශකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයයි නිශයෝග කථන 
ලදී.  

 

 

“தமலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 8,436,050,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

                 

தமலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 3,819,800,000 
 

   “தமலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ  3,819,800,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

               

தமலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 225.-  தபொலிஸ்  திமைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 66,734,033,000 

 

 “தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 66,734,033,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” 

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 

             

தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 3,909,000,000 

 

“தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 3,909,000,000 அட்டவமையிற் கசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 8,436,050,000, for Head 192, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 192, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 3,819,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 3,819,800,000, for Head 192, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 192, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 66,734,033,000 

 

 
Question, "That the sum of Rs. 66,734,033,000, for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 3,909,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,909,000,000, for Head 225, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"කාථක සභාද ප්රගතිය දාර්තා කළ ුතතු යයිර, නැදත රැස්වීම 

සඳහා අදසථ ගත ුතතුය"යි ර මම ශයෝජනා කථනදා. 
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ. වා. 6.50   පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගක ය වාර්තා කරනු  ිළණිෙ 

ෙවාපක ුරමා මූලාෙනනයන් ඉවත් විය. 
කාරක ෙවාව ප්රගක ය වාර්තා කරයි   නැවත ඳවෙනවීම 2017 

නනොවැම්බර් 20වන ෙඳුදා.  
 

பி.ப. 6.50 ைைிக்கு, குழுவின் பொிசீலமன பற்றி அறிவிக்கும் 

தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுவது  

2017 நவம்பர் 20, திங்கட்கிழமை 
 

At 6.50 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 20th 

November, 2017.  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නයාය පත්රශආ විෂය අාක 2, 3, 4 හා 5 අනුමත කිරීම. 
 

මානව ෙම්පත් ෙංවර්ධානය කිරීනම් ශ්රී ලංකා 

ජාක ක ෙවාව  වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිුම් 

(2014) 
இலங்மக கதசிய ைனித வள அபிவிருத்தி 

ஆமைக்குழு : ஆண்டறிக்மகயும் 

கைக்குகளும் (2014) 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COUNCIL OF SRI  LANKA: ANNUAL REPORT AND 

ACCOUNTS (2014) 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Hon. Prime  Minister  and  

Minister  of  National  Policies  and  Economic  Affairs, I 
move, 

"That  the  Annual  Report  and  Accounts  of  the National  Human 
Resources  Development  Council  of  Sri  Lanka together  with  the  
observations of the Auditor  General  for the year ended  
31.12.2014  and  presented  on 27.10.2016  under Section 24 of the 
National Human Resources Development Council of Sri Lanka Act, 
No. 18 of 1997, be approved." 

(Considered  by  the  Sectoral  Oversight  Committee  on  Economic  
Development  on 09.02.2017)  

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ජාක ක රක්ෂණ වාර අරමුදල  වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිුම් (2013) 

கதசிய கொப்புறுதி நம்பிக்மக நிதியம் : 

ஆண்டறிக்மகயும் கைக்குகளும் (2013) 

NATIONAL INSURANCE TRUST FUND: ANNUAL 
REPORT AND ACCOUNTS (2013) 

 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Hon. Prime  Minister  and  

Minister  of  National  Policies  and  Economic  Affairs, I 
move, 

"That the Annual  Report  and  Accounts  of  National  Insurance  
Trust  Fund  together  with  the observations of the Auditor General 
for the year ended 31.12.2013 and presented on 27.01.2016 under 
Section 17 of the National Insurance Trust Fund Act, No. 28 of 
2006, be approved.  

(Considered  by  the  Sectoral  Oversight  Committee  on  Economic  
Development  on 09.02.2017)"  

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුද 

ජාක ක රක්ෂණ වාර අරමුදල  වාර්ෂික වාර්තාව හා 

ගිුම් (2014) 
கதசிய கொப்புறுதி நம்பிக்மக நிதியம் : 

ஆண்டறிக்மகயும் கைக்குகளும் (2014) 
NATIONAL INSURANCE TRUST FUND: ANNUAL REPORT AND 

ACCOUNTS (2014) 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Hon. Prime  Minister  and  

Minister  of  National  Policies  and  Economic  Affairs, I 
move, 

"That  the Annual  Report  and  Accounts  of  National  Insurance  
Trust  Fund  together  with  the observations of the Auditor General 
for the year ended 31.12.2014 and presented on 10.12.2016 under 
Section 17 of the National Insurance Trust Fund Act, No. 28 of 
2006, be approved.   
 

(Considered  by  the  Sectoral  Oversight  Committee  on  Economic  
Development  on 09.02.2017)"  

 

ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අන්තරායකර ඖෂධා පාලක ජාක ක මණ්ඩලය  

වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධා මූලය ප්රකාශ්න 

(2013) 
கதசிய அபொயகர ஔடதங்கள் கட்டுப்பொட்டுச் சமப : 

வருடொந்த அறிக்மக ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த 

நிதிக்கூற்றுக்கள் (2013) 
NATIONAL DANGEROUS DRUGS CONTROL BOARD: ANNUAL 

REPORT AND CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 
(2013) 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Law and Order and 

Southern Development, I move, 

"That  the Annual  Report  and  Consolidated  Financial  Statements  
of National Dangerous Drugs Control Board together with the 

observations of the Auditor General for the year ended 31.12.2013 
and presented on 24.08.2016 under the  National Dangerous Drugs 
Control Board Act, No. 11 of 1984 and  under Section 13(1) of the 
Finance Act, No. 38 of 1971 be approved.  

(Considered by the Sectoral Oversight Committee on National 
Security on 05.10.2016)" 

  
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 

කේතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුද රැන් කල් තැබිය 

ුතතුය"යි මා ශයෝජනා කථනදා.  
 
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙවා ෙම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. වා. 6.52 , 2017 නනොවැම්බර් 

15 වන දින ෙවා ෙම්මක ය අනුව 2017 නනොවැම්බර් 20 වන ෙඳුදා 
ූර.වා. 9.30 වන නතක් කේ ගින ය. 

அதன்படி பி.ப. 6.52 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2017 

நவம்பர் 15 ஆந் திகதிய தீர்ைொனத்துக்கிைங்க, 2017 நவம்பர் 20, 

திங்கட்கிழமை மு.ப. 9.30 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 9.30 a.m. on 
Monday, 20th November, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 15th November, 2017.   
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ෙැ.ුත. 
 
ශමම දාර්තාශේ අදසාන මුද්රණය සඳහා ස්දකීය නිදැථදි කළ ුතතු තැන් රක්දනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිදැථදි කළ ුතතු 
ආකාථය එහි පැහැදිලිද ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශරසතියක් ශනොඉක්මදා හැන්ොඩ් සාස්කාථක ශදත ලැශබන ශස  එවිය ුතතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොේනහේන්නගොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 දරන ෙනථානනයහි ිළහින  

රජන  ප්රවෘත්ක  නදපාර්තනම්න්ුරනේ ිළහින  රජන  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්නයන්  

මිල ී  ගත හැක. 
 

නමම හැන්ොඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்கஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලාකා ථජශආ මුද්රණ ශරපාර්තශම්න්තුශේ මුද්රණය කථන ලදී. 


