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අ.භා.1.00 පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය. නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා [ගරු 

චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப.1.00 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர்  

அவர்கள்  [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE  

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2013 ජනවාරි මස 11 වන 
දින ගරු කථානායකතුමා විසින් දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2005 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා 

මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරමි. 

  2010  වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිෙමන්ති සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ 

  2011 වර්ෂය සඳහා ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස ් ලිමිටඩ්හි 
වාර්ෂික වාර්තාව. 

ෙමම වාර්තා රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

 

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

1. රත්ෙතොට, අඹගසත්ැන්න, සිෙයොන්වත්ත පදිංචි එම්.ජී. 
රංබණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබණු ෙපත්සම; සහ 

2. යක්කල, ෙබෝගමුව, අළුත්ගම, අංක 175 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඊ.ජී. ෙජ්.ෙක්. ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  -  පැමිණ නැත. 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි  -  පැමිණ නැත. 

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කෑගල්ල, පිටිහුම, 

ජයෙකොඩිවත්ත, ඇතිරියගල පාර, අංක 59/06 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ෙපේමචන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
පිළිගන්වමි. 

667 668 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய - 
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya -  Minister of 
Telecommunication and Information Technology) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙව්යන්ෙගොඩ, 

ෙකෝලවත්ත, අංක 2/31 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.සී.  මාතර 
ආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

1.   රද්ෙදොළුගම, අංක 2/බී/64/ආර්/ නිවෙසහි පදිංචි ජයන්ති 
ධර්මසිරි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

2. මුදුන්ෙගොඩ, මාහරගම, අංක 161/59/197 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආර්. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு வன் ரண ங்க) 
(The Hon. Ruwan Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

1. මිනුවන්ෙගොඩ, මාතම්මන, ගම්පහ පාර, අංක 170                
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එච්.පී.එම්.එම්.පියදර්ශන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

2 ගම්පහ, ඉඳිෙගොල්ල, අංක 74/05 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඒ.ටී.පී.ෙක්. ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 
 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
  තිහෙගොඩ ඉන්ධන පිරවුම්හල : ෙපටල් අෙළවිය   

திஹெகாட எாிெபா ள்  நிரப் நிைலயம் : 
ெபற்ேறால் விற்பைன 

THIHAGODA FILLING STATION : SALE OF PETROL 
 

1823/’11 

2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ පදිංචි ෙහන්රි ෙනල්සන් 
රත්නායක මහතා තිහෙගොඩ මංසන්ධිෙය් ඉන්ධන 
පිරවුම්හලක්  පවත්වාෙගන යනු ලබන බවත්; 

  (ii) එම පිරවුම්හෙල් ෙපටල්  අෙළවිය සඳහා අවසථ්ා 
කීපයකදී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙවන් 
අවසරය ඉල්ලා ඇතත් ෙම් දක්වා එම අවසරය  
ලැබී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත ඉන්ධන පිරවුම්හෙල් අෙනකුත් ඉන්ධන 
අෙළවි කිරීමට අවසර ලබාදී තිබියදී ෙපටල් 
අෙළවියට ඉඩ ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) ෙනල්සන් රත්නායක මහතාට ෙපටල් අෙළවිය 
සඳහා අවසර ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் திஹெகாட பிரேதச  
ெசயலாளர் பிாிவில் வதி ம் தி . ெஹன்றி 
ெநல்ஸன்  ரத்னாயக்க  திஹெகாட சந்தியில் 
எாிெபா ள்  நிரப் நிைலயெமான்ைற நடத்தி 
வ கின்றார் என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த எாிெபா ள் நிரப் நிைலயத்தில் 
ெபற்ேறால் விற்பைனக்காக பல தடைவகள் 
இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திடம் 
அ மதி ேகாாியேபாதி ம் இ வைர அ மதி 
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த எாிெபா ள் நிரப் நிைலயத்தில் ஏைனய 
எாிெபா ள்கைள விற்பைன ெசய்வதற்கு 
அ மதி வழங்கப்பட் க்ைகயில் ெபற்ேறால் 
விற்பைனக்கு அ மதி வழங்காைமக்கான 
காரணம் யா ; 

 (ii) தி . ெநல்ஸன் ரத்னாயக்க க்கு ெபற்ேறால் 
விற்பைனக்கான அ மதிைய வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iii) அவ்வாறாயின் அத்திகதி யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Petroleum Industries: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. Henry Nelson Rathnayaka of 
Thihagoda Divisional Secretary's Division 
in Matara District runs a filling station at 
Thihagoda junction ; and 

 (ii) despite the requests made from Ceylon 
Petroleum Corporation on several occasions 
for permission to sell petrol at that filling 
station, such permission has not been 
granted so far? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) of the reasons for not granting permission 
for the sale of petrol at this filling station 
while permission has been granted for the 
sale of other types of fuel;  

 (ii) whether measures will be taken to grant 
permission to Mr. Nelson Rathnayake for 
the sale of petrol; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena -  Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)   ඔව්. 

       (ii)   අවසර ලබා දී ඇත. 

(ආ)  (i)   ෙමම ඉන්ධනහළ ආරම්භ කිරීෙමන් අනතුරුව 
ෙපටල් අෙළවිය ඉතා පහළ මට්ටමක පැවැති 
බැවින්, ෙබදුම්කරුෙග් ඉල්ලුම මත 1974 
වර්ෂෙයන් පසුව ෙපටල් පහසුකම් ඉවත් කර 
තිබුණි.  

      (ii)   දැනටමත් අවසර ලබා දී ඇත.  

      (iii)   2012.01.06 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 

කිරීෙමන් පසුව අවශ්ය කාරණය ඉටු වූ නිසා මා අතුරු පශ්න 
අහන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් 

අහන්න  තිෙබනවා.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, අහන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපටල් ෙෂඩ් එකක් ගැනම 

තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් අහන්ෙන්. පඬුවස්නුවර 
ආසනෙය් ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හලක් පිළිබඳව උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව් දී  මා ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් පශ්න කළා. 
කලින් ඒක ලබා දී තිබුෙණ් ඇන්ටන් ෙපෙර්රා කියන 
පුද්ගලයකුටයි. නමුත් බලපෑම් මත දැන් ඒක ඒ පුද්ගලයාෙගන් 
අරෙගන ෙවනත් පබල ෙද්ශපාලන බලවෙතකුට ලබා දීලා 

තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙගන් අවසරය ගන්න කිව්වාම  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කියනවා "අෙන් මට බැහැ, ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න" කියලා. ෙම් විධියට එක එක ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ 
කරන විධියට ෙපටල් ෙෂඩ් ෙදන්න පුළුවන් නම් - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අතුරු පශ්නය තමයි මා ෙම් අහන්ෙන්. ෙද්ශපාලනඥයන්ට 

වුවමනා විධියට ෙපටල් ෙෂඩ් ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබනවාද?  එෙහම නැත්නම් ෙම් සඳහා ෙවනත් 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ගරු මන්තීතුමා අහන අතුරු පශ්නය ෙම් මුල් පශ්නයට අදාළ 

නැහැ. නමුත් ඔබතුමා කියනවා නම් මා ඒ ගැන ෙසොයා බලා 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට වාර්තා  කරන්නම්.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති.  

ඔබතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් 
අසාධාරණය ඉවත් කරලා සාධාරණ පුද්ගලයාට ෙමය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියා.  හැබැයි   පඬුවසන්ුවර ආසනෙය් 
සිටින ෙද්ශපාලන බලවෙතකුෙග් නමට, ඔහුෙග් භාර්යාවෙග් 
නමට ෙහෝ අම්මාෙග් නමට ෙම් ෙපටල් ෙෂඩ් එක දී තිෙබනවා.  
ඉතින් ෙමෙහම ෙපටල් ෙෂඩ් ෙදන්න පුළුවන් නම් -  

  
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අහන අතුරු 

පශ්නය ෙම් මුල් පශ්නයට අදාළ නැති නිසා, උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී එයට උත්තරයක් ලබා  ෙදන්න  අවස්ථාවක් සලසා  
ෙදන්නම්.   

  
මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගම : 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ආෙයෝජන 

 மகெநகும தி நிர்மாண உபகரணங்கள் 
கம்பனி : தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 

தலீ  
MAGANEGUMA ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT 

COMPANY : INVESTMENT BY ROAD DEVELOPMENT 
AUTHORITY 

 

2123/’11 

3.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සීමාසහිත මග 
නැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම් 
ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එකී මුදල් ආෙයෝජනය කළ වර්ෂයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එකී ආෙයෝජනයන් සඳහා ලැබූ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම මුදල් අෙයෝජනය කිරීමට තීරණය කළ අය 
කවුරුන්ද; 

 (v) ඒ සඳහා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අනුමතිය ලබා 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙල්ඛන සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

  
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் 
வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும தி நிர்மாண 
உபகரணங்கள் கம்பனியில் தலீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணம் தலீ  ெசய்யப்பட்ட 
ஆண் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தலீ க க்காகப் ெபறப்பட்ட 
இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ைத தலீ  ெசய்வதற்கு 
தீர்மானித்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (v) இதற்கு நிதி அைமச்சின் அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அத டன் ெதாடர் ைடய 
ஆவணங்கைள சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money invested in the 
Maganeguma Road Construction 
Equipment Company Limited by the Road 
Development Authority; 

 (ii) the years in which the aforesaid amount of 
money was invested; 

 (iii) the profit earned or the loss incurred 
through the aforesaid investments;  

 (iv) the names of persons who decided to invest 
the aforesaid amount of money; 

 (v) whether approval of the Ministry of Finance 
and Planning has been obtained for that 
purpose; and 

 (vi) if so, whether the relevant documents will 
be tabled? 

(b) If not, why? 

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports 
and Highways)  

(අ) (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සීමාසහිත මග 
නැගුම  මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම් මුදල් 
ආෙයෝජනය කර ෙනොමැත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට දී තිෙබන 

පිළිතුර මම  පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 2009-2010 විගණන 
වාර්තාව අනුව-  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහනවාද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අතුරු පශ්නයක් තමයි මම ෙම් අහන්න හදන්ෙන්. 2010  

විගණන වාර්තාෙව් 2.2.4 ෙඡ්දයට අනුව 2004 වර්ෂෙය් මග නැගුම 
සමාගම් ෙදකක ආෙයෝජනය කර ඇති  මුදල රුපියල් මිලියන 
ෙදකක් ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ, 
ඔබතුමාට ෙම් විස්තර ලැබුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියලා. මම ෙම් 
විස්තර ලබා ගත්ෙත් අෙප් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
වාර්තා කළ 2012 විගණන වාර්තාෙව් 2.2.4  ෙඡ්දය අනුවයි. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි පිළිතුරක් අපට ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවාද කියලා මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

  
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එතුමාට  ෙගෞරවෙයන් 

මතක් කර සිටිනවා, මීට මාස හතරකට ෙපර ෙම් පශ්නයම ෙවනත් 
විධියකට අහලා තිෙබනවාය කියා. ඒ අහලා තිබුෙණ් මග නැගුම 
මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
යන්ත සූත ෙකොපමණ පමාණයක් කුලියට දීලා තිෙබනවා ද, 
ඒවාෙය්  වටිනාකම කීයද කියලායි. අද අහලා තිෙබන්ෙන් මුදල් 
ගැනයි. විගණන වාර්තාෙව් තිබුෙණ් අදාළ වන යන්ත සූතවල 
වටිනාකම. අද අහලා තිෙබන්ෙන් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා 
තිෙබනවාද කියලායි. එකම පශ්නය- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් ෙවනයි, යන්ත සූත ෙවනයි. 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
මුදල් ආෙයෝජනය කරලා නැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය 
කියනවා. මුදල් ආෙයෝජනය කිරීම ෙවනයි, යන්ෙතෝපකරණ 
ආෙයෝජනය කිරීම ෙවනයි කියලා. මට ෙහොඳට සිංහල ෙත්ෙරනවා, 
එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණාට. නමුත් පශ්නය ෙමයයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යන්ෙතෝපකරණ හැර මුදල් රුපියල් 
මිලියන 2ක් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  
මුදල් අමාත්යාංශෙය් එකඟතාව ෙහෝ අනුමැතිය නැතිව කළ 
ආෙයෝජනයක් විධියට, query එකක් විධියට- [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මටත් ෙහොඳට සිංහල 

ෙත්ෙරනවා.  අෙනකුත් ෙද්වලත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. මට 
ෙද්ශපාලනයත් ෙත්ෙරනවා. එතුමා ෙම් කියන කාරණය පිළිබඳ 
ෙද්ශපාලන අරමුණත් මට ෙත්ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා උත්තරය අහ ගන්න.   මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් සීමා සහිත මග නැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ 
සමාගෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා නැහැ. මා ඒ කාරණය 
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, එතුමා පිළිතුර ලබා දුන්නා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන්ෙන් නිකම් අහුලා ෙගන 
ඇවිල්ලා ෙනොෙවයි ෙන්. එෙහම නම් මම එතුමාට කියනවා, 
විගණකාධිපති වාර්තාෙව් query එක සම්බන්ධෙයන්. ඒ පශ්නය 
පිළිබඳව අමාත්යාංශයට ලියන්න කියන්න, ෙමෙහම එකක් දාලා 
නැහැ කියලා. ෙම් වන තුරු එය නිවැරදි ෙකොට ඒ අයෙග් පිළිතුර 
ලබා දීලා නැහැ. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ඕනෑම විගණන වර්ෂයක් සඳහා විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරනවා. ඒ විගණන වාර්තාවලට අදාළ විගණන විමසුම්වලට 
පිළිතුරු ලබා දීෙම් බලය අදාළ අමාත්යාංශය සතුයි. ඒ අනුව අපි 
විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු දී තිෙබනවා. ඔබතුමා පශ්නයක් 
විධියට ඒ වාර්තාව ගැන මෙගන් අහලා තිබුණා නම් ඒ විගණන 
විමසුමට දීලා තිෙබන පිළිතුර සඳහන් කරන්න මට පුළුවන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විගණන වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
කරුණු කියනවා. නමුත් අප ලබා දී තිෙබන පිළිතුර ගැන ඔබතුමා 
අහන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පිළිතුර දීලා නැහැ.  

 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
පිළිතුර දීලා තිෙබනවා. පිළිතුර ෙදන්ෙන් නැතිව හරි යන්ෙන් 

නැහැ ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තිෙබනවා නම් කියන්න, ඔබතුමා.  

 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ඔය තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා ළඟ තිෙබන ෙකොළය ෙන්. ඒක 

ෙනොෙවයි. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් පිළිතුර සපයා තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. එහි එවැනි එකක් නැහැ. ඒකයි 

ෙම් කියන්ෙන්. දීලා නැහැ කියලායි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මා ෙම් 
පශ්නය මතු කෙළේ. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
පිළිතුරක් දීලා නැත්නම් උ පෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ 

පිළිබඳව කථා කරන්න පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 -2537/'12-(2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් කැරලි මර්දන අංශය සඳහා 
උපකරණ මිලදී ගැනීම් : විසත්ර  
கலகம் அடக்கும் ெபாலீஸ் பிாி க்கு 

உபகரணங்கள் ெகாள்வன : விபரம் 
PURCHASE OF EQUIPMENT FOR RIOT SQUAD OF SRI 

LANKA POLICE : DETAILS   
 

2552/’12 

5.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) 2012 වර්ෂය තුළ ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් කැරලි 
මර්දන අංශය සඳහා කඳුළු ගෑස ් උණ්ඩ  හා 
උපකරණ, මුහුණු ආවරණ, ෙහල්මට් හා අත් 
ආවරණ තහඩු, රබර් උණ්ඩ සහ බැටන් ෙපොලු මිල 
දී ගැනීමට ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මිල දී ගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු 
ලැබූ එක් එක් අයිතමෙය් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් අයිතමය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති 
මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත සමසත් මිල දී ගැනීම් ෙවනුෙවන් ෙවන් කර 
ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම අයිතමයන් මිල දී ගැනීම සඳහා හදිසි 
අවශ්යතාවක් මතු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகப் ெபாலீ ன் 
கலகம் அடக்கும் பிாி க்கு கண்ணீர்ப் 

ைகக்குண் கள் மற் ம் உபகரணங்கள், கக் 
கவசங்கள், தைலக் கவசங்கள் மற் ம் 
ைக ைறகள், இறப்பர் ேதாட்டாக்கள், 
குண்டாந்த கள் ஆகியவற்ைற ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு 
ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்ட 
வைகயின ம் ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வைக சார்பி ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெமாத்தக் ெகாள்வன க்ெகன 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வைகைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு அவசர 
ேதைவப்பாெடான்  எ ந் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether tenders were called to purchase tear 
gas, ammunition and equipment, masks, 
helmets, shields, rubber bullets and battons 
for the riot squad of the Sri Lanka Police in 
2012; 

 (ii) separately, of the quantity of each of the 
items for which tenders were called, if 
tenders were called for purchasing them; 

 (iii) separately, the bids forwarded in relation to 
each item; 

 (iv) the amount of money allocated to make all 
the purchases mentioned above; and 

 (v) whether there is an urgent need to purchase 
those items ? 

(b) If not, why? 
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன )  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

 (ii)  

 
 

(iii)   

 

 (iv)  රුපියල් මිලියන දාහතයි දශම තුනයි හතක 
මුදලක්. 

කැරලි මර්දන උපකරණ වර්ගය පමාණය 

කඳුළු වායු අත් ෙබෝම්බ (C S Grenades) 3,300 

කඳුළු වායු පතෙරොම් (C S Shells) 1,400 

මුහුණු ආවරණ (Gas Masks) 1,000 

කැරලි මර්දන හිස් වැසුම් (Riot Helmets) 2,500 

කැරලි මර්දන ආවරණ (Riot Shields) 1,000 

රබර් බැටන් 2,500 

677 678 

අනු 
අංකය 

කැරලි මර්දන 
උපකරණ වර්ගය 

පමාණය ඉදිරිපත් කර ඇති 
මුදල (රුපියල්) 

01 කැරලි මර්දන හිස් 
වැසුම්  (Riot Hel-
mets) 

2,500 මිලියන තුනයි 
දශම නවයයි 
ෙදකක් 

02 කැරලි මර්දන 
ආවරණ (Riot 
Shields) 

1,000 මිලියන හතයි 
දශම හතක් 

03 රබර් බැටන් 2,500 මිලියන පහයි 
දශම හතයි පහක් 
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 (v)  දිවයින පුරා ෙපොලිස ්සථ්ාන සඳහා නිකුත් කර ඇති 
කැරලි මර්දන උපකරණ දීර්ඝ කාලයක් භාවිත 
කිරීම ෙහේතුෙවන් භාවිතයට ගත ෙනොහැකි 
තත්ත්වයන් ඇති බැවින් සහ උණ්ඩ කල් ඉකුත් වී 
ඇති බැවින් භාවිතයට ගත ෙනොහැකි ෙහේතු මත 
සියලුම ෙපොලිස ්සථ්ාන සඳහා නිකුත් කිරීමට ෙමම 
මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීමට කියා කර ඇති අතර 
ෙමෙතක් ෙමම අයිතම මිල දී ගැනීම සඳහා හදිසි 
අවශ්යතාවක් මතුව නැත. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 රුපියල් ලක්ෂ 170ක් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කඳුළු ගෑස ්හා 
බැටන් ෙපොලුවලටයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන් කියන්ෙන්, 
"සාමය තිෙබනවා. යුදමය තත්ත්වයක් නැහැ" කියලායි. එතෙකොට 
ෙම් කියන්ෙන් අර උසාවිය ළඟට ෙගෙනන අමතර ෙපොලුවලට 
අමතරවයි. මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

විෙශේෂෙයන්  යාපනය විශ්වවිද්යාලයට පසු ගිය දවෙසේ  හමුදාව 
මැදිහත් වුණා. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ අත් අඩංගුවට ගැනීම් කළා.  
එතෙකොට එවැනි අත් අඩංගුවට ගැනීම් කරන්නට බලපාන -ඒෙක් 
තිෙබන- නීත්යනුකූල පදනම ෙමොකක් ද කියා  මම ඔබතුමාෙගන් 
දැන ගන්න ට කැමැතියි. ෙම් ආයුධ තමයි ඒවාට පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත  යටෙත් තමයි  ඒ මැදිහත් 
වීම සහ  අත් අඩංගුවට ගැනීම්  සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා අසා  තිෙබන මුල් 

පශ්නයට ෙම් අතුරු පශ්නය  අදාළ නැහැ.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
2012 වසරට විතරක් ෙවන් කළ  මුදල්  පමාණය රුපියල් 

ලක්ෂ 170ක්.  මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි, 
2013  වසර සඳහාත් ෙමවැනි  මුදල්  පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවාද,  නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් ෙවන් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ද කියා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ගැන - 2013 ගැන- ෙවනම  පශ්නයක් ඇහුෙවොත් උත්තර 

ෙදන්නම්. 2012 වසර සඳහා  මිලදී ගැනීම් තවම  හමාර කර නැහැ. 
 Reserve එෙක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 2012  වර්ෂෙය් ගත් 

පමාණෙයන් ෙකොපමණ පමාණයක් දැනට පාවිච්චි  කර තිෙබනවා 
ද? ඉතිරි පමාණය ෙකොපමණ ද කියා දැන ගන්නට පුළුවන් ද?  

ඒකට අනුව ෙන්  අපටත් කියා මාර්ග ගන්නට  ෙවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් ෙගොල්ෙලො සතුටින් කඳුළු ගෑස ් කන්නට  තමයි 

ලැහැස්තිය. සතුටින්. [බාධා කිරීම්] ඉවර නැහැ.  ආරක්ෂක 
හමුදාවලට අවශ්ය ඒවා තිෙබනවා. එම නිසා අනවශ්ය ෙද්වල් 
කරන්නට එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා අවශ්ය නම් තවත් අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න.  
 
 

ආබාධිත වූ ෙසබළුන් සහ නිලධාරින් : විශාම යෑම  
அங்க ன ற்ற இரா வ உத்திேயாகத்தர்கள் 

மற் ம் பைட ரர்கள் :ஓய் ெபறல் 
DISABLED SOLDIERS AND OFFICERS : RETIREMENT 
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6. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
 (மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
    (The Hon. Ajith P. Perera)    

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):   

(අ) (i) ශී ලංකා යුද හමුදාව තුළ දැනටත් ෙසේවය කරන 
කියාන්විත ෙමෙහයුම් ෙහේතුෙවන් ආබාධිත වූ 
ෙසබළුන් සහ නිලධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) යුද  හමුදාෙව් ෙසබළුන්ට සහ නිලධාරීන්ට විශාම 
ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු අවම ෙසේවා 
කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  යුද හමුදා ෙව් ෙසේවෙයන් විශාම යෑම සඳහා 
සම්පූර්ණ කළයුතු අවම ෙසේවා කාලයට ෙපර 
විශාම යාමට දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ආබාධිත 
ෙසබළුන්ට සහ නිලධාරීන්ට හැකියාව තිෙබ්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ආකාරය කවෙර්ද;  

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ආබාධිත හමුදා නිලධාරීන්ට 
සහ ෙසබළුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කැමැත්ත 
මත විශාම යෑම සඳහා සුදුසු පතිපත්තියක් සකස ්
කිරීම සුදුසු බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தில் தற்ேபா               
கடைம யாற்றிக்ெகாண் க்கும், இரா வ 
நடவ க்ைக காரணமாக அங்க ன ற்ற 
பைட ரர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;  
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 (ii) இரா வத்தி ள்ள பைட ரர்க ம் உத்திேயா 
கத்தர்க ம் ஓய்  ெப வதற்காக ர்த்தி ெசய்ய 
ேவண் ய குைறந்தபட்ச ேசைவக்காலம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இரா வ ேசைவயி ந்  ஓய்  ெப வதற்கு 
ர்த்தி ெசய்யேவண் ய குைறந்தபட்ச ேசைவக் 

காலத்திற்கு ன்னர் ஓய்  ெப வதற்கு 
தற்ேபா  கடைமயில் ஈ பட் ள்ள அங்க ன 

ற்ற பைட ரர்க க்கும் உத்திேயாகத்தர் 
க க்கும் மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறின்ேறல், அங்க ன ற்ற இரா வ 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் பைட ரர்க க்கும் 
இவர்கள  தனிப்பட்ட வி ப்பத்தின் ேபாில் 
ஓய்  ெப வதற்கு ெபா த்தமான ெகாள்ைக 
ெயான்ைற வகுப்ப  உசிதமானெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 
 (i) the number of soldiers and officers 

presently serving  in the Sri Lanka Army 
who became disabled in military operations; 
and 

 (ii) the minimum period of service that the 
soldiers and the officers of the Sri Lanka 
Army have to complete in order to retire? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether the disabled soldiers and officers  

in service can retire prior to the completion 
of the minimum period specified for 
retirement; 

 (ii) if so, the manner in which they can go on 
retirement; and 

 (iii) if not, whether he admits the fact that it is 
opportune to formulate a policy which 
allows the disabled soldiers and officers to 
retire on their consent? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) 2012 ෙනොවැම්බර් මස 05වැනි දිනට නිලධාරින් 
හාරසිය දහ නවයක් (419) ද, ෙසසු නිලයන් 
එෙකොෙළොස ් දහස ්ෙදසිය තිස ්පහක් (11,235) ද 
ෙව්.  

 (ii) නිත්ය/සේව්ච්ඡා යුද හමුදා පිරිමි නිලධාරියකුට 
අවුරුදු 20කට ෙනොඅඩු ෙසේවා කාලයක් හා නිත්ය/ 
සේව්ච්ඡා කාන්තා නිලධාරිනියකට අවුරුදු 15කට 
ෙනොඅඩු ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතු අතර, නිත්ය/  
සේව්ච්ඡා පිරිමි ෙසබෙළකුට අවුරුදු 22ක ට 
ෙනොඅඩු ෙසේවා කාලයක් හා නිත්ය/සේව්ච්ඡා 
කාන්තා ෙසබළියකට අවුරුදු 15කට ෙනොඅඩු 
ෙසේවා කාලයක් විශාම ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ 
කළ යුතුය.  

(ආ) (i) ඔව්.  

 (ii)  හමුදා චර්යා නිෙයෝග 12/86  සහ 1981 යුද හමුදා 
විශාම වැටුප් හා පාරිෙතෝෂික ව්යවසථ්ා සංගහෙය් 
28 ((අ) ෙඡ්දය  අනුව ෛවද්ය මණ්ඩලයක් ෙවත 
පමුණුවා එහි නිගමනයන් මත විශාම ගැන්විය 
හැකිය.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වැදගත්ම පශ්නයට 

තමයි, "අදාළ ෙනොෙව්" කියලා පිළිතුරු දුන්ෙන්.  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්නය ද ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ආබාධිත හමුදා නිලධාරින්ට සහ ෙසබළුන්ට 
ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කැමැත්ත මත -ආබාධයකට ලක් ෙවලා ඒ 
ආබාධය නිසා රැකියාව කර ගන්න බැරිම තත්ත්වයක් තිෙබනවා 
නම්-  විශාම ගන්න අවසර ෙදනවා.  ඒක අපි දන්නවා.  

රැකියාෙව් නිරත ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ආබාධිතයි.  
රැකියා ෙව් නිරත වන,  ආබාධිත,  තම කැමැත්ත මත විශාම යෑමට  
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින හමුදා නිලධාරින් සහ ෙසබළුන්  දහස් 
ගණනක් සිටිනවා.  ඒ අයට තමන්ෙග් කැමැත්ත මත විශාම යෑම 
සඳහා සුදුසු පතිපත්තියක් සකසනවා ද කියන එකයි මෙග් පශ්නය. 
අහපු වැදගත්ම පශ්නයට පිළිතුරු දීලා නැහැ.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආබාධිත ෙසබළුන් හා ෙසබළියන් කරන්නා වූ ඉල්ලීම් 

සැලකිල්ලට භාජනය කර එවැනි පතිපත්තියක් අනුගමනය 
කරන්න පුළුවන්. දැනට තිෙබන චකෙල්ඛ පකාර අනුගමනය 
කරන පතිපත්තිය තමයි මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 

එෙලස ස්ව කැමැත්ෙතන් විශාම යාමට අෙප්ක්ෂා කරන ආබාධිත 
ෙසබළුන්ට අවුරුදු 22ක අවම ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ කර නැති 
වුණත් විශාම යාම සඳහා අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය 
කියායි. ඒකයි මෙග් ඉල්ලීම. 
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක සැලකිල්ලට ෙගන ඔබතුමාට උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 

පිළිතුරක් ෙදන්නම්.  
     
 

ෙකොළඹ දකුණ වරාෙය් දියකඩනය ඉදි කිරීම : 
විසත්ර 

ெகா ம்  ெதற்கு ைற க அைலதாங்கி நிர்மாணம்: 
விபரம் 

CONSTRUCTION OF COLOMBO SOUTH HARBOUR 
BREAKWATER : DETAILS 

1548/’11 

7.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) ෙකොළඹ දකුණ වරාෙය් දියකඩනය ඉදි කිරීම 
ආරම්භ කරන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) දියකඩනය ඉදි කිරීම අවසන් කරන අවසථ්ාව වන 
විට ශමය ෙවනුෙවන් දරන ලද පිරිවැය 
ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) දියකඩනය ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයහි ෙසේවය 
සඳහා ෙයොදවන ලද විෙද්ශීය සහ ෙද්ශීය 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) විෙද්ශීය ෙසේවකයන් ශී ලංකාවට රැෙගන එන ලද 
රට ෙහෝ සමාගම විසින් ඔවුන්ට ලබා දී තිබූ 
තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;   

 (iii) දියකඩනය ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයහි ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ 
ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවන ලද දායක 
මුදල්වල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) ெகா ம்  ெதற்கு ைற க அைலதாங்கி 
நிர்மாணிப்  எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 (ii) அைலதாங்கி நிர்மாணம் ர்த்தியைடந்தேபா  
உள்ளவாறான ெதாழிலாளர்க க்கான ெசல 
விைன ம் 

 அவர் இச் சைபக்கு அறியத்த வாரா? 

(ஆ) (i) அைலதாங்கி நிர்மாணக் க த்திட்டத்தில் 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ெவளிநாட் த் ெதாழிலா 
ளர்கள் மற் ம் உள்நாட் த் ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைகயிைன ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (ii) ெவளிநாட் த் ெதாழிலாளர்கைள இலங்ைகக்கு 
ெகாண் வந்த நாட் னால் அல்ல  கம்பனி 
யினால் அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட பதவிப் 
ெபயர்கைள ம்;  

 (iii) அைலதாங்கி நிர்மாணக் க த்திட்டத்தின் 
ெதாழிலாளர்க க்காகச் ெச த்தப்பட்ட 
ஊழியர் ேசமலாப நிதி (EPF) மற் ம் ஊழியர் 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதி (ETF) ஆகியவற்றின் 
ெப மதிகைள ம் 

 அவர் கூ வாரா? 
(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to when the construction of the Colombo 
South Harbour breakwater was 
commenced; and 

 (ii) the labour cost as at the completion of the 
construction of breakwater? 

(b)    Will he state - 
 (i) the number of  foreign workers and local 

workers employed in  the breakwater 
construction project separately; 

 (ii) the designations given to the foreign 
workers by the country or company by 
which they were brought to Sri Lanka; and 

 (iii) the values of the EPF and ETF paid on 
behalf of the workers of the breakwater 
construction project? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 
Ports and Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   වරාය හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  (i)   දකුණු ෙකොළඹ වරාෙය් දියකඩනය ඉදි කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 2008 අෙපේල් 10 දින ආරම්භ කරන 
ලදී.  

 (ii)   දියකඩනය ඉදි කිරීෙම් අවසාන අවසථ්ාව වන විට 
ෙමහි ශම පිරිවැය රුපියල් බිලියන 5.7ක් පමණ 
ෙව්.  

(ආ)  (i)   ෙද්ශීය ෙසේවකයන් - 2304 

             විෙද්ශීය ෙසේවකයන්- 236  

 (ii)   ඉංජිෙන්රු  

       කාර්යාල ෙසේවක  

       යන්ත සූත කියාකරු 

       හෑරීෙම් යන්ත කියාකරු 

       කිමිදුම්කරු. 

 (iii)   ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල - රු. 264,275,400.95 

  (විසිහයෙකෝටි හතළිසේදලක්ෂ හැත්තෑපන්දහස ්
හාරසියයයි ශත අනූපහයි) 

  ෙසේවක භාරකාර අරමුදල  -රු. 39,517,182.88 

  (තුන්ෙකෝටි අනූපන්ලක්ෂ දාහත්දහස ්
එකසියඅසූෙදකයි ශත අසූඅටයි) 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වරාය පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුවක් 
දක්වන ෙකෙනක්. මා අහන්න කැමැතියි, ෙම් චීන ජාතිකයන් 236 
ෙදනා ෙම් සඳහා ෙයොදවන්ෙන් නැතිව ලංකාෙව් මිනිසුන්ෙග් ශමය 
ෙම් කටයුත්තට පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා ද කියලා.   

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම චීන සමාගම විසින් 

ෙමය කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒ සඳහා අෙප් රෙට් ෙසේවකයන්, 
නිලධාරින් 2304 ෙද නකු අරෙගන තිෙබනවා.  ඊට අමතරව, ඒ 
අයට සහායකයන් හැටියට, තාක්ෂණය ගැන දැනීමක් තිෙබන 236 
ෙදනකු තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා ෙයොදවා ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමතැනදී දක්ෂතාව අර්ථ 

නිරූපණය වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන මා දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් චීනෙයන් ෙම්සන් බාස්ලා ෙගන්වා තිෙබනවා.  
පශ්නයක් ඇති ෙවලා එෙසේ ෙගන්වපු ෙදෙදෙනක් ඉස්පිරිතාෙල් 
සිටි බවත් පසු ගිය දිනක ෙවන අයකු බලන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී 
මට දැක ගන්න ලැබුණා. ලංකාෙව් ෙමවැනි අයෙග්  අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා. ෙවනත් රටවල්වලටත් යනවා. ඉතින් ෙම් සල්ලි 
පමාණය චීනයට යවන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට්ම තියා ගත්තා නම් 
වඩා ෙහොඳයි ෙන්ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි අයෙගන් අය 
කරන PAYE tax එක කීයක් ද?    

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ආදායම අනුව ෙගවන්න තිෙබන බද්ද  ෙකොතරම් 

පමාණයක් ෙම් චීන ෙසේවකයින් 236 ෙදනා  රටට ෙගවා තිෙබනවා 
ද?   

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙගන් අහලා තිෙබනවා ෙම් 

ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, ෙසේවක 
භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවන ලද දායක මුදල්වල වටිනාකම 
ෙකොපමණද කියලා. ඒ සියල්ලටම මම ඔබතුමාට පිළිතුරු දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න කැමැතියි, ඔබතුමා ඔය කියන 
 ෙම්සන් බාස්වරු අප ෙම් රටට ෙගන්වා ෙගන නැති බව. අප 
පැහැදිලි ෙලසම ඉංජිෙන්රුවන්, කාර්යාල ෙසේවකයන්, යන්ත සූත 
කියාකරුවන්, හෑරීෙම් යන්ත කියාකරුවන්, කිමිදුම්කරුවන් 
හැෙරන්න ෙම්සන් බාස්වරුන් චීනෙයන් ලංකාවට ෙගන්වා නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියවන්ෙන් සභාපති 

ලබා ෙදන උත්තරය ෙන්. එතුමාම ෙන් කිව්ෙව්, හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ගලක් තිබු ෙණ් නැහැය කියලා. ඊට පසේසේ යූඑස් ෙඩොලර් 
මිලියන 45ක් ෙගව්වා. ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි- 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය අහන්ෙන් 

තුන්වැනි අතුරු පශ්නයද?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. තුන් වැනි අතුරු 

පශ්නය.  [බාධා කිරීමක්] අහන්නෙකෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන්. 
අෙප් මන්තීවරු ෙදපළක් එක්ක විවාද කෙළේ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට ෙම් ගැන වුවමනාවක් තිෙබන නිසායි මම ෙම් 

අහන්ෙන්. කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
පරීක්ෂණයක් කරන්න. මම දන්නා නිසායි ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා 
කලින් සඳහන් කළ ඒ සුවිෙශේෂ පුද්ගලයන් ෙනොෙවයි ෙමහාට 
ෙගන්වා තිෙබන්ෙන්. කම්කරු ශමය පාවිච්චි කරන සාමාන්ය අය 
තමයි ෙමහාට ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 236 ෙදනා ෙවනුෙවන් 
PAYE tax එක, ඒ කියන්ෙන් ආදායම අනුව ෙකොතරම් පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගවා තිෙබනවාද කියලායි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කිසි ෙසේත්ම නිලධාරින් 

ලියා එවන උත්තරයම ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ - 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව කියා අපි කියනවා- අපි කියවන්ෙන් -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මමයි, ඔබතුමායි අතර 

තිෙබන ෙවනස කුමක්ද?  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් එළුෙවෝ වාෙග් නළුෙවෝ 

ඉන්නවා ෙන්. ඒ අය-  [බාධා කිරීමක්] ඉන්නවා. එළුෙවක් වාෙග් 
නළුෙවක් කියා තිබුණා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර නැහැය 
කියලා. ඒ නිසා තමයි මම එෙහම කිව්ෙව්. එතුමා ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් නිසා එෙහම කිව්ෙව්. ඔබතුමාට  ෙනොෙවයි. අප 
පැහැදිලිවම කියනවා ෙම් එන පිළිතුරු ගැන අප නිලධාරින් 
ෙගන්වලා විමසුම් කරලා,වග කීමකින් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. ඔවුන් අපට වැරැදි ෙතොරතුරු 
දුන්ෙනොත් අමාත්යාංශයක් හැටියට ඔවුන්ට විරුද්ධව කියා කරන්න 
අප බැඳිලා ඉන්නවා.  

ඒ නිසා ෙම් දීලා තිෙබන පිළිතුරුවල කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. 
අපි ඒවා ඉතාම ෙහොඳින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ ෙගවීම් කර තිෙබනවාද කියන එක ගැන 
ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්නම්. ඔබතුමා අසා තිෙබන පශ්නෙය් ඒ 
ගැන අහලා නැහැ. නමුත් මම ඒකට පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8-1826/'11-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය : රැෙගන ගිය වාහන 

தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப : 
எ த் ச்ெசல்லப்பட்ட வாகனங்கள் 

ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY: VEHICLES TAKEN AWAY 
 

 2131/’11 

9. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) (i) හිටපු අමාත්යවරෙයකු විසින් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයත් වාහන රැෙගන ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම තැනැත්තා කවුරුන්ද; 

 (iii) ඔහු රැෙගන ෙගොස ් ඇති වාහන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වාහනවල වර්ග සහ ලියා පදිංචි අංක කවෙර්ද; 

 (v) එම වාහන රැෙගන ගිය දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත එම වාහන ආපසු 
ලබා දුන්ෙන් නම්, එම  දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජෙය් වාහන ඉහත පරිදි රැෙගන යාම 2004.01.08 
දිනැති රාජ්ය ව්යාපාර චක ෙල්ඛයට පටහැනි බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වාහන රැෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ඇති ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) ன்னாள் அைமச்சர் ஒ வரால் தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான வாகனங்கள் 
எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அவர் யார் என்பைத ம்; 

 (iii) அவர் எ த் ச் ெசன் ள்ள வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த வாகனங்களின் வைக மற் ம் பதிவிலக் 
கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  வாகனங்கள் எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட 
திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (vi) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயிடம் ேமற்ப  
வாகனங்கள் தி ப்பிக் ெகா க்கப்பட் ப்பின் 
அத்திகதி யா  என்பைத ம் 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்க வாகனங்கைள ேமேல கூறப் 
பட்டவா  எ த் ச் ெசல்லல் 2004.01.08 ஆந் 
திகதிய அரச ெதாழில் யற்சிகள் சுற்றறிக் 
ைகக்கு ரணானெதன்பைத ஏற் க் ெகாள்கி 
றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வாகனங்கைள எ த் ச் 
ெசன்றைம ெதாடர்பாக ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைக யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Highways : 

(a) Will he state - 

 (i) whether a former Minister has taken away 
the vehicles which belong to the Road 
Development Authority; 

 (ii) if so, the name of the aforesaid person; 

 (iii) the number of vehicles taken away by him; 

 (iv) the makes and the registration numbers of 
those vehicles; 

 (v) the date on which the aforesaid vehicles 
were taken away; and 

 (vi) if the aforesaid vehicles were returned to 
the Road Development Authority, the 
relevant date on which it was done? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that taking away 
Government vehicles in the aforesaid 
manner is contrary to the Public Enterprises 
Circular dated 08.01.2004; and 

 (ii) if so, the measures that have been taken in 
relation to taking away the aforesaid 
vehicles? 

(c) If not, why ? 
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i) කිසිම තැනැත්ෙතකු විසින්  මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් වාහන රැෙගන ෙගොස ්නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුරත් කලින් දුන් 

පිළිතුර වාෙග්ම තමයි.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විගණකාධිපති වාර්තාව අනුව තමයි මම ෙම් පශ්නයත් 

ඇහුෙව්. එතුමා ඒක පිළිගන්ෙන් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතරයි කියලා නිකම් ඉන්න පුළුවන්.    

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයත් කලින් ඇහුව 

පශ්නය වාෙග්ම තමයි. ෙමොකද ඉස්ෙසල්ලා ඇහුව පශ්නය මාස 
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ඇහුවා, වචනයක් ෙවනස් කරලා. අද ෙම් 
පශ්නයත් අහලා තිෙබනවා, වචනයක් ෙවනස් කරලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අහන පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන්, 
"හිටපු අමාත්යවරෙයකු විසින්........." කියලා වචනයක් ෙවනස් 
කරලායි. එදා ඇහුෙව් යම් කිසි තැනැත්ෙතකු විසින් වාහනයක් 
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියලායි. ෙම් වචන ෙදක ෙවනස් 
කරලා එකම පශ්නය මාස තුනකට සැරයක් අහනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමන්ලාට අහන්න පශ්න නැහැ.  
එතුමාට තිබුණු පශ්නය, ෙගදරට යන පාරයි. ඒකත් හදා දුන්නා.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කියන එක ෙත්ෙරන්ෙන් 

නැති වුණාම මට ඉතින් ඒකට ෙමොළය ෙදන්න බැහැ ෙන්. කිසියම් 
තැනැත්ෙතකු විසින් අරෙගන ගිය වාහනයක් පිළිබඳව මම ඇහුවා. 
ෙම් පශ්නය ඇමතිවරෙයක් විසින් අරෙගන ගිය වාහනයක් 
පිළිබඳවයි. පශ්න ෙදක වාහන ෙදකක්  ගැන ෙන්. ඔය තරම්  
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද?  ඔළෙමොට්ටළකමක් තිෙබනවාය කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ඔළෙමොට්ටළකම 

පදර්ශනය කිරීම පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද 
දන්නවාද?  එදා "කිසියම් තැනැත්ෙතක්" කියන වචනය කිව්වාම 
ෙම් ගරු සභාෙව් එතුමා කිව්වා, "මම ෙයෝජනා කෙළේ කිසියම් 
තැනැත්ෙතක් කියලා ෙනොෙව්, හිටපු  අමාත්යවරෙයක් කියලායි,  
එෙසේ සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ"යි කියලා. දැන් එදා හැන්සාඩ් 
වාර්තාව අරෙගන බලන්න. එතුමාට තමයි අර ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව 
ෙද් ගැළෙපන්ෙන්. ගැහිල්ලයි තැවිල්ලයි ෙදකම තියා ෙගන වැඩ 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම එදා පැහැදිලිව කිව්වා, "කිසියම් තැනැත්ෙතකු" විසින් 

කියලා කිව්ව එකට අදාළ වන්ෙන් කැබ් රථයක් අරෙගන ගිය එක 
කියලා. ඒ කැබ් රථෙය්  අංකයත් එක්කම මම කිව්වා. ෙම්ක අදාළ 
වන්ෙන් ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධවයි. ඉතින් එතුමාට මට වැඩිය 
ඔළුව කල්පනාවක් තිෙබනවා නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් එෙහම තිෙබනවාද නැද්ද කියලා. එපමණයි 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.ඒකට උත්තර ෙදන්න බැරි නම් මම 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට නම් උත්තර ෙදන්න 

පුළුවන්. උත්තර ෙදන්න ෙපර, අදාළ පශ්නය ගැන ෙහොඳට 
ෙසොයලා බලලා තමයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. උත්තරය මට හම්බ 
වුණත්  නැවත ඒක සත්යයද කියලා ෙහොයලා බලලා තමයි මම 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. එතුමා එකම පශ්නය වචන ෙදකක් ෙවනස් 
කරලා වාර ෙදකකදී අහනවා. එතුමාට පශ්න නැහැ. ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාට පශ්න තිෙබන්ෙන් අෙපන් ෙනොෙවයි. එතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂෙයන් පශ්න තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Then, Question No. 10 - 1554/'11 - (2), the Hon. Ravi 

Karunanayake. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, I ask the Question.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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තැපැල් නිලධාරින් බඳවා ගැනීම : තරග විභාගය 
தபால் உத்திேயாகத்தர்கள் ஆட்ேசர்ப் : 

ேபாட் ப்பாீட்ைச 
RECRUITMENT OF POSTAL OFFICERS : COMPETITIVE 

EXAMINATION 
 

1828/’11 

11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :   

(අ) (i) තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් වන විට විශාල 
පුරප්පාඩු පමාණයක් පවතින බවත්; 

 (ii) 2006 වර්ෂෙය්දී  තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
තැපැල් නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය 
සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවූ බවත්; 

 (iii) එම තරග විභාගය 2007 වර්ෂෙය්දී පවත්වා 2008 
වර්ෂෙය්දී පතිඵල නිකුත් කර ඇති බවත්; 

 (iv) එම පතිඵල අනුව ෙමෙතක් බඳවා ගැනීම් සිදු කර 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) 2008 වර්ෂෙය් නිකුත් කළ විභාග පතිඵල අනුව 
අදාළ බඳවා ගැනීම් සිදු ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  (iii) එෙසේ නම්, එම දින වකවානු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தபால் திைணக்களத்தில் தற்ேபா  
ெப மளவிலான ெவற்றிடங்கள்  உள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) 2006ஆம் ஆண் ல் தபால் திைணக்களத் க்கு 
தபால் உத்திேயாகத்தர்கைள ேசர்த் க் 
ெகாள்வதற்கான ேபாட் ப் பாீட்ைசக்கு 
விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேபாட் ப் பாீட்ைச 2007ஆம் ஆண் ல் 
நைடெபற்  2008ஆம் ஆண் ல் ெப ேப கள் 
ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ெப ேப களின்ப  இற்ைற வைர 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) 2 0 0 8ஆம் ஆண் ல் ெவளியிடப்பட்ட 
ெப ேப களின்ப  ஆட்ேசர்ப்  
ேமற்ெகாள்ளாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Postal Services: 

(a) Will he admit that - 

 (i) a large number of vacancies exist at the 
Department of Post at present; 

 (ii) applications for the competitive 
examination to recruit Postal Officers to the 
aforesaid Department were called in the 
year 2006; 

 (iii) the aforesaid examination was held in the 
year 2007 and the results were issued in the 
year 2008; and 

 (iv) no recruitments have been made on the 
above-mentioned results up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons for not making the relevant 
recruitments on the examination results 
issued in 2008;  

 (ii) whether action will be taken to fill the 
above vacancies; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 2006 මාර්තු 10වැනි සිකුරාදා පළ කරන ලද 
1436 දරන ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදි 
ජනරජෙය් ගැසට් පතෙය් ඒකාබද්ධ තැපැල් 
ෙසේවෙය් 'ආ' කාණ්ඩෙය් 1 'ආ' ෙශේණිෙය් තැපැල් 
ෙසේවා නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීෙම් ෙපොදු 
තරග විභාගය සඳහා 2006.04.12වැනි දිනට 
සුදුසුකම් ලත් අයෙගන් අයදුම් පත් කැඳවන ලදි. 

 (iii) ඔව්. එම විභාගය 2007.06.09 දින පවත්වන ලදී.  
2008 වර්ෂෙය් දී පතිඵල නිකුත් කර ඇත.  

 (iv) එම පතිඵල මත බඳවා ගැනීම් සිදු කර ඇත. ෙමහිදී 
අදාළ ෙශේණිෙය් තනතුරු 128ක් පමණක් පිරවීමට 
අය වැය අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් පතිපාදන ෙවන් 
කිරීම අනුමත කරන ලදි. විභාග ෙකොමසාරිස් 
උපරිම කුසලතා දැක්වූවන් 170කෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එයින් 
කුසලතා අනුපිළිෙවළකට 128ක් ෙතෝරා ගන්නා 
ලදි. තනතුරු පිරිනැමීෙම්දී 20 ෙදෙනකු තනතුරු 
පතික්ෙෂේප කරන ලද අතර, 2008.09.01දින 108 
ෙදෙනකු පත්වීම් ලබා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ඉතිරි 
වූ පුරප්පාඩු 20 පිරවීම සඳහා කුසලතා ෙල්ඛනය 
129 සිට ඉදිරියට 52 ෙදෙනකුට ලකුණු 152 
බැගින් සම ලකුණු ලබා තිබූ ෙහයින් ද, පතිපාදන 
හා අනුමැතිය තිබුෙණ් පුරප්පාඩු 20ක් පිරවීම 
සඳහා ෙහයින් ද, 52න් 20ක් ෙවන් කළ ෙනොහැකි 
වූ බැවින්, එම අවසථ්ාෙව්දී ඉතිරි පුරප්පාඩු පුරවා 
නැත. 

(ආ) (i) ඉහතින් පැහැදිලි කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඉතිරි පුරප්පාඩු 20 ඊට පසුව ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 
නිලධාරින් විශාම යාම හා ඉල්ලා අසව්ීම නිසා ඇති 
වූ පුරප්පාඩු සමඟ ගණනය කර, සම ලකුණු ලබා 
ගත් 50 ෙදනා ඉහත කී විභාගෙය් පතිඵල මතම  
බඳවා ගැනීමට කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ 
36 මඟින් ලබා දී ඇති පතිපාදන මත අනුමත කර 
2009.11.03 දින වන විට අදාළ පුරප්පාඩු පුරවා 
ඇත. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන්ව තිබුෙණ් සියයකට 
තරමක් වැඩි පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් පිරවීම පිළිබඳව විතරයි. දැන් 
බලන්න, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පුරප්පාඩු  නිසා 
වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 63ක අතිකාල දීමනා ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. තැපැල් ස්ථානාධිපති තනතුරු 1,600ක් 
ෙනොපිරවීම මීට එක් ෙහේතුවක්.  ලියා පදිංචි ලිපි 20,000ක් මධ්යම 
තැපැල් හුවමාරුෙව් හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඊට ෙහේතුව අතිකාල 
දීමනා කැපීමයි. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තැපැල් ස්ථානාධිපති 
සහ ෙවනත් තනතුරුවල පුරප්පාඩු 1,000කට වඩා තිෙබනවාය 
කියන එක ෙම් තුළින් පැහැදිලි වනවා. ඒ නිසා දැන් රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක් අතිකාල දීමනා ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට ෙම් අතිකාල දීමනා අඩු කරනවා. එතෙකොට 
ෙසේවක වර්ජන සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන පුරප්පාඩු හඳුනා ෙගන ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්න අමාත්යාංශය 
ෙකොපමණ කාලයක් ගන්නවාද කියන එක මා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා පශන්ය අහලා තිෙබන්ෙන් නිලධාරින් 

සම්බන්ධෙයන්. ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන මුළු පුරප්පාඩු ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහනවා නම්  එයට 
පිළිතුරු දීමට පුළුවන්. රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙලස  
අනුගමනය කරන කියා පිළිෙවත හා චකෙල්ඛන පකාරවයි තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරප්පාඩු පිරවීෙම් කටයුතුවලත් නිරත වන්න 
අපට සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ සඳහා මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි අය වැය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාෙගන් පතිපාදන හා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 
අවශ්යයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන් අහන්න. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්. මා කලින් පශ්නෙය්දීත් වැඩිපුර ෙවලාව 

ගත්ෙත් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  මෙග් ෙදවැනි 
අතුරු පශ්නය ඔබතුමාටයි, මටයි, ෙම් ගරු සභාෙව් සි ටින 
මන්තීවරුන්ටයි, ෙබොෙහෝ රජෙය් ෙසේවකයන්ටයි අදාළ පශ්නයක්.  

මා නිෙයෝජනය කරන ඡන්ද ෙකොට්ඨාසෙය් ඇති 
අවමංගල්යයක් ෙවනුෙවන් telegram එකක් ගහන්න අද උෙද් 
ගියාම කිව්වා, ඊෙය් මධ්යම රාතිෙය් ඉඳලා ලංකාෙව්ම telegram 
ෙසේවාව නවත්වලා කියලා.  

රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙසේවකෙයකු නිවාඩුවක් ගන්න ෙකොට, තවමත් 
SMSවලින් නිවාඩු ඉල්ලන්න බැහැ. හැම තැනකටම fax 
පණිවුඩයක් යවන්න බැහැ. මළ ෙගදරකට ෙහෝ ෙව්වා අපි 
පණිවුඩයක් යවන්ෙන් telegram කමය හරහායි. ෙමම telegram 
කමය නවත්වන්ෙන් ඊට ෙවනත් විකල්පයක් හඳුන්වා ෙනොදීයි. 
අඩුම ගණෙන් e-mail එකක් යවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තවම 
රෙට් හැම තැනම නැහැ. ෙකොටින්ම SMS එක නීත්යනුකූලව 
පිළිගන්ෙන් නැහැ; Fax පණිවුඩයකින් නිවාඩුවක් ඉල්ලන එක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා විකල්පයක් ෙනොදී ඊෙය් මධ්යම 
රාතිෙය් සිට අධිරාජ්යවාදී යුගෙය් ඉඳලා ලංකාෙව් තිබුණු තැපැල් 
විදුලි පණිවුඩ ෙසේවය නතර කරන්න තීරණයක් ගත්ෙත් ෙමොන 
පදනමකින්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා පශ්නෙයන් අහන්ෙන් අධිරාජ්යවාදීන් කරපු වැඩ 

ගැන. එදා ඉඳලා අධිරාජ්යවාදීන් කරපු ෙද්වල්,- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධිරාජ්යවාදීන් ෙගනා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අපි ඉදිරියටත් 

ෙගනි යනවා. අධිරාජ්යවාදීන් ෙගනාපු ෙකෝච්චිවල අපි යනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක සාධාරණ පශ්නයක්. මම ඒක ගරු ඇමතිතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මා 

අහනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් telegram 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන නිලධාරින් 324 ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
සාමාන්ය කම්කරු ෙසේවෙය් 1,647 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් අෙනක් අංශවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා නම් නවත්වලා 
තිෙබන ෙම් ෙසේවය ඒ අංශයට ඒකාබද්ධ කරන්න බැරි ඇයි? 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 



2013 ජනවාරි 22 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් අදහස මා ගරු 

ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 2133/'11 -(2), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතිෙය් 

ශමිකයන් : විසත්ර 
அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணக் க த்திட்டத் 

ெதாழிலாளர்கள்: விபரம் 
WORKERS OF HAMBANTOTA PORT CONSTRUCTION 

PROJECT : DETAILS 
1546/’11 

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
     (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
    (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) : 

(අ) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු අවසන් වන විට 
එහි ශමය සඳහා වූ වියදම ෙකොපමණදැයි එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයහි 
ෙසේවෙය් නිරතව සිටින විෙද්ශ ශමිකයන් සංඛ්යාව 
සහ ෙද්ශීය ශමිකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) විෙද්ශීය ශමිකයන් ශී ලංකාවට රැෙගන ආ 
සමාගම ෙහෝ රට විසින් ඔවුන්ට ලබා දී තිබූ 
තනතුරු නාම  කවෙර්ද;  

 (iii) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්, ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවා 
ඇති දායක මුදල්වල වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாண நிைறவில் 
ெதாழிலாளர்க க்கான ெசலைவ அவர் இச்சைபயில் 
ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணக் 
க த்திட்டத்தில் ேவைலக்கமர்த்தப்பட்ட 
உள் ர் ெதாழிலாளர்கள் மற் ம் ெவளிநாட் த்  
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய 
ெவவ்ேவறாக ம்; 

    (ii) ெவளிநாட் ந்  இலங்ைகக்கு 
ெகாண் வரப்பட்ட ெதாழிலாளர்க க்கு 
அவர்கைளக் ெகாண் வந்த நாட் னால் 
அல்ல  கம்பனியினால் வழங்கப்பட்ட 
பதவிகைள ம்; 

   (iii)  அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணக் 
க த்திட்ட ெதாழிலாளர்கள் சார்பில் 
ெச த்தப்பட்ட ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் 
ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதி 
ஆகியவற்றின் ெப மதிகைள ெவவ்ேவறாக ம் 

 யாெதன்பைத அவர் கூ வாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he inform this House of the labour cost,as at 
the completion of the construction of Hambantota 
Port? 

(b)    Will he state - 

 (i) the number of  foreign workers and local 
workers employed in  the Hambantota Port 
Construction Project separately; 

 (ii) the designations given to the foreign 
workers by the country or the company by 
which they were brought to Sri Lanka; and 

 (iii) the values of the EPF and ETF paid on 
behalf of the workers of the Hambantota 
Port Construction Project separately? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  ேராஹித அேபகுணவர்தன )  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 
ඔබතුමා අද මෙගන්මයි පශ්න අහන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නරක නැහැෙන්. ඔබතුමා ඇමතිවරෙයක් ෙවයි කියලා අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

695 696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) 

 
 

(ආ) (i) 

 
 (ii) තනතුරු නාම  

  ව්යාපෘති කළමනාකරු 

  විෙශේෂඥ ඉංජිෙන්රු 

  තාක්ෂණ ශිල්පි 

  වඩු කාර්මික 

  ෙපදෙර්රු 

  තත්ව පාලක කියාකරු 

  අරක්කැමි/ෙකෝකි 

  පසම්පාදන කළමනාකරු 

   මිනින්ෙදෝරු 

  ෙවල්ඩින්කරු 

  කම්බි නවන්නා 

  විදුලි කාර්මික 

  ගණකාධිකාරී 

  මිල දී ගැනීෙම් ඉංජිෙන්රු 

  නැව් ෙමෙහයවන්නා 

 (iii)  

 

 
 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

විස්තරය මුදල 
(රුපියල්) 

හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් චයිනා 
හාබර් ඉංජිෙන්රු ෙකෝපෙර්ෂන් ආයතනය යටෙත් 
ෙසේවෙය් නියුතු ෙද්ශීය ෙසේවකයන් සඳහා ඍජුවම දරන 
වියදම 

මිලියන 345 

හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ෙද්ශීය උප 
ෙකොන්තාත්කරුවන් (Local Sub Contractors) සඳහා වූ 
වියදම 

මිලියන 450 

සමස්ත ෙද්ශීය කම්කරුවන් සඳහා වූ වියදම මිලියන 795 

  විස්තරය පමාණය 

01 ෙද්ශීය ෙසේවකයන් 1,800 

02 විෙද්ශීය ෙසේවකයන් 230 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල 
රුපියල් 

ෙසේවක භාරකාර අරමුදල රුපියල් 

36,150,692.58 (තුන්ෙකෝටි හැට 
එක්ලක්ෂ පනස්දහස් හයසිය අනූ 
ෙදකයි ශත පනස් අටයි) 

7,434,852.61 (හැත්තෑ හතර 
ලක්ෂ තිස් හතර දහස් අටසිය 
පනස් ෙදකයි ශත හැට එකයි) 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තිෙබනවා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් වරාය ඉදි කර විවෘත කරලා 
දැනට මාස 26ක් ෙවනවා. දැනට නැව් 21යි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙකොළඹ වරාය අවුරුද්දකට මිලියන 6,800ක් පාග්ධනය සහ 
ෙපොලිය ෙවනුෙවන් දරනවා. ෙම් ණය අඩු කරන්නත්, අලාභය අඩු 
කරන්නත් ඔබතුමන්ලා කරන කටයුතු ෙමොනවාද කියලා 
කරුණාකරලා අප දැනුවත් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ඉදිරිපත් කරපු, ආපු 

නැව් සංඛ්යාවට අදාළ ගණන වැරැදියි. ඊෙය් දවස වනෙකොට නැව් 
34ක් පතිඅපනයනය සඳහා - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබෝට්ටු ෙනොෙවයි, නැව්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
නැව්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙබෝට්  ටු එන්ෙන් දික්ඕවිට 

වරායට. හම්බන්ෙතොට වරායට එන්ෙන් නැව්. 

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

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
නැව් 34ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ෙවනම 

විස්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙපොඩ්ඩක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දවසකට නැව් 34ක් එනවාද, මාසයකට නැව් 34ක් එනවාද?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙම් වන විට. ඔබතුමා කියපු වාර්තාව මා නිවැරැදි කළා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් වනෙකොට 
ආෙයෝජකයන් 11 ෙදනකු සමඟ ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අය, ඒ අයෙග් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීෙම් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපි 2013 වර්ෂෙය් දී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 35ක් ෙම්  හම් බන්ෙතොට වරාෙයන් ආදායම් 
ලැබීමට ඉලක්කගත කරෙගන තිෙබනවා. ඒ ආදායම ලබනවා 
වාෙග්ම ෙම් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙගවීම් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් ශක්තියත් අපට තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමනි. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශන්ය ෙමයයි. අපි කුහක 

ෙද්ශපාලනඥයන් ෙනොවන නිසා - 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
අනිවාර්යෙයන්ම. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ආෙයෝජකයන්ෙග් සංඛ්යාව 34 හරි, 25 හරි, 11 හරි ඒ 

විස්තර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කරන්න. ෙකොළඹ වරාය 
ෙම් ෙවනුෙවන් අධික අලාභයක් දරනවා. අද ඉන්දියාෙව් වරායවල් 
13ක් ඉදි කරලා තිෙබන නිසා, එෙහේ අපනයන ලංකාවට එවන්ෙන් 
නැතිව එෙහන්ම යුෙරෝපයට සහ ඇෙමරිකා රටවලට අපනයනය 
කරනවා. ෙකොළඹ වරාය, හම්බන්ෙතොට වරාය, ඔළුවිල් වරාය, 
ගාල්ල වරාය, තිකුණාමලය සහ කන්කසන්තුෙර් වරාය තියාෙගන 
ෙම් තිෙබන අලාභය ලාභය බවට  පරිවර්තනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයත් අඩු  ෙවනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙම් රෙට් කන්ෙට්නර් භාවිතය සියයට 11කින් අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියනවා වරාය 

අධිකාරිය ෙලොකු අලාභයක් ලබනවා කියලා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්- 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු මන්තීතුමනි, වර්ෂෙය් ආදායම සහ 

වියදම ගත්තාට පස්ෙසේ,  ආදායම අනුව අපි ලාභයක් ලබනවා. 
නමුත් අපට- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. ෙමතැන කියන්ෙන් ආදායම් 

වියදම් ෙනොෙවයි, ලාභ අලාභ. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා මම කියන ෙතක් ඉන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසන්න.  ඔබතුමා චීන්නු  ගැන අහනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ලාභ අලාභ ගැන අහනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව බැලුෙවොත් ෙකොයි ආණ්ඩු 
වුණත් ෙම් වරායවල් හැදීම සඳහා යම් යම් කාලවල තීන්දු තීරණ 
අරෙගන තිෙබනවා. එදා 1984  ජපන් ෙයන්  එෙක් තිබුණ 
වටිනාකම ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්. එදා ගත්ත ණය  අද සියයට 
එකසිය ගණනකින් වැඩි ෙවලා ඒ ණය වාරික ෙගවන්න අපට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2044 වර්ෂය වන ෙතක් ජපානෙයන් ලබා 
ගත් loan  එක ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ජපන් ෙයන් 

එෙක් මිල ඉහළ යෑම තුළ අපට හැම දාම ෙම් පාඩුව විඳින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව වරාෙය් අකාර්යක්ෂමභාවයක් 
ෙහෝ නැව් සමාගම් සමඟ අපට තිෙබන ගනුෙදනුවල අඩාළ වීමක් 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. යුද තත්ත්වය අවසන් වුණාට පසු, ෙම් වන විට 
අෙප් ආදායම් මාර්ග ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් තිෙබනවා. අපි මැයි 
මාසෙය්  ෙකොළඹ දකුණ වරාය ආරම්භ කරනවා. ඒ වන විට ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ආදායම් තත්ත්වය මීට වඩා ෙහොඳ 
මට්ටමකට පත් කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබන බව මා 
ඔබතුමාට මතක් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 

කිව්වා ෙනොෙයක් ආණ්ඩු හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා  කියලා. මතක තියා ගන්න, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව  කාලෙය්  ආනන්ද කුලරත්න, සජිත් 
ෙපේමදාස, දිලිප් ෙවදආරච්චි මැතිතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
dry docks   ඉදි කරන්නයි කථා කෙළේ. Dry docks කියන එක 
දැන් තිෙබන වරාය වාෙග් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කිව්වා ෙමතැන  
2400ක ෙසේවක පිරිසක්  ඉන්නවා කියලා. 2400 ද, 234 ද කියන්න 
මා හරියටම දන්ෙන් නැහැ. ෙසේවක පිරිසක් ඉන්නවා කියලා එතුමා 
කිව්වා. නමුත් gantry crane  එකක් නැති වරායක් කියාත්මක 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නැව් 34ක් ආවා නම්, කෙන් ට්නර් නැව් 
කීයක් ආවාද? කරුණාකර ඒ ගැන අප දැනුවත් කරන්න. මා 
ඔබතුමා අසීරු තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් හදලා 
තිෙබන වරාෙයන් අපට අලාභයක්  ෙගන එන නිසා, ෙකොළඹ 
වරායත් වහන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න එපා කියන එකයි මා 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුමනි, මා හිතනවා ෙමතුමා 

සාමාන්යෙයන් ෙම් ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන 
මන්තීවරයකු හැටියට, ෙම් වරාය වර්ග තිෙබන බව දන්නවා ඇති 
කියලා. කන්ෙට්නර් බහාලුම් කරන වරායන්  තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් කර්මාන්ත වරායන් තිෙබනවා.  හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් පළමුවැනි අදියර  කර්මාන්ත වරායක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් berth එක හැදුෙව් ෙමොකටද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙමතුමා අහනවා berth එක හැදුෙව් ෙමොකටද කියලා. 

කර්මාන්ත වරාෙය් තිෙබන බඩු නැවට පටවන්ෙන්  දමලා ගහලාද? 
ඉතින් නැව එන්න berth  එකක් තිෙබන්න එපායැ.  ඒක ෙන් ගරු 
මන්තීතුමනි, කර්මාන්ත  වරායට බඩු ෙගෙනන්නයි, ෙගනියන්නයි  
ෙකොහාටද නැව එන්ෙන්?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තිකුණාමලය වරායට berth  එකක් තිබුණාද? නැහැ.  

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඇයි, නැත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, 

තිකුණාමලය ස්වාභාවික වරායක්. හම්බන්ෙතොට වරාය 
තිකුණාමලය වරායට සමාන කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  

  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  ෙම්ක විවාදයක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා  අපට උදව් කරන 

නිසා  මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එතුමා  ෙපෞද්ගලිකව හම්බ 
ෙවලා ෙම් වරායවල් ටික දියුණු කර ගැනීම සඳහා සියලු 
උපෙද්ශයන් ලබා ගැනීමට.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. අපරාධ 

නඩු  විධාන සංගහය (විෙශේෂ  විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදවැනි වර කියවීම.  ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා. 

  

  
අපරාධ නඩු  විධාන සංගහය  

(විෙශේෂ  විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைற 

சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்ட லம் 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 
PROVISIONS) BILL 

 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 

[අ.භා. 1.43] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - சுற்றாடல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා "අපරාධ නඩු  විධාන සංගහය (විෙශේෂ  විධිවිධාන) 
පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතුය"යි   ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුමනි, එම පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරමින්  අපරාධ නඩු  විධාන සංගහය (විෙශේෂ  විධිවිධාන) 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක්  සැෙකවින් දැක්වීමට 
මා අදහස් කරනවා. ෙමය අලුත්  පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි. 
මීට කලිනුත් ෙම්  පනත කියාත්මක  වුණා.  ෙමය ඉදිරිපත් කර  
තිෙබන්ෙන් කාලීනව  කළ යුතුව තිෙබන ෙවනස්කම්  රාශියක් 

කරන්න ඕනෑය කියන විශ්වාසය ඇතිවයි. අපරාධ නඩු  විධාන 
සංගහය තමයි ලංකාෙව්  නඩු විධානය පිළිබඳව කමෙව්දය ඇති 
කරන්ෙන්.  රජයට  ෙපනී ෙගොස් තිබුණා, ලඝු ෙනොවන නඩු විභාග 
ආදී සමහර කරුණු සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බව. ඒ 
අන්දමින් කාලය ගත වීම නිසාම ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ  
පැවැත්වීමත් අපහසුතාවක්  වුණා.  ඒ  වාෙග්ම තවත් මතයක් 
තිබුණා, සාමාන්ය කරුණු  සම්බන්ධෙයන් සැකකරුවන් රඳවා 
ගැනීෙම් කාල සීමාව  පැය විසි හතරක් වුණත්, සංවිධානාත්මක  
අපරාධ ගණෙය් ලා  වැෙටන සමහර අපරාධවලට එය  ෙපොලීසිය  
විසින් පැය හතළිස් අටක් දක්වා  දීර්ඝ කළ යුතුය කියා.  
      

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order,  please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  

ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව තිබුණ පශ්නය 

තමයි ෙමවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම නීත්යනුකූල කිරීම 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව. විවිධ විෙව්චන රාශියක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා මම දැක්කා. නමුත් මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නට ඕනෑ 
ෙම්ක කලින් කියාත්මක වුණ කමයක් නිසා ෙම් කමය තුළ පසු 
ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ කිසිම පශ්නයක්  පැන නැඟුෙන් නැහැ 
කියන එක. එෙසේ වුවත්, යම් කිසි පුද්ගලෙයක් ෙමහි පළමුෙවනි 
උපෙල්ඛනෙය් දක්වා තිෙබන වැරදි සිදු කිරීම, එනම් 102 වන 
වගන්තිය - දණ්ඩ නීති සංගහය ; 113ආ වන වගන්තිය - දණ්ඩ 
නීති සංගහය; . 296 වන වගන්තිය - මිනී මැරුම; 297 වන 
වගන්තිය - මිනී මැරුමක් ෙනොවන සාවද්ය මනුෂ්ය ඝාතනය; 300 
වන වගන්තිය, දණ්ඩ නීති සංගහය - මිනීමැරුමට තැත් කිරීම;  
355 වන වගන්තිය - මිනීමැරීම සඳහා අපහරණය කිරීම ෙහෝ 
පැහැරෙගන යාම;  356 වන වගන්තිය - අයුතු ෙලස සිරකර 
තැබීෙම් ෙච්තනාෙවන් යම් තැනැත්තකු අපහරණය කිරීම ෙහෝ 
පැහැරෙගන යාම;  358 වන වගන්තිය, දණ්ඩ නීති සංගහය - 
බරපතළ තුවාල කිරීම ආදිය සඳහා යම් තැනැත්තකු අපහරණය 
කිරීම ෙහෝ පැහැරෙගන යාම;  359 වන වගන්තිය, දණ්ඩ නීති 
සංගහය - අපහරණය කරන ලද තැනැත්තන් සඟවා තැබීම ෙහෝ 
සිරකර තැබීම;  364 වන වගන්තිය, දණ්ඩ නීති සංගහය - සත්ී 
දූෂණය;  371 වන වගන්තිය - ෙසොරකම, මරණය සිදු කිරීමට 
සූදානම් වීම ආදිය;  383 වන වගන්තිය - මරණය ෙහෝ බරපතල 
තුවාල සිදු කිරීමට තැත්කර ෙකොල්ලකෑම; 384 වන වගන්තිය - 
මාරක ආයුධවලින් සන්නද්ධ ෙකොල්ල කෑමට තැත් කිරීම;  490 
වන වගන්තිය - ඉහත සඳහන් වැරදිවලින් යම් වරදක් සිදු කිරීමට 
තැත් කිරීම;  (183 වන අධිකාරය වූ) පුපුරණ දව්ය  පනෙත් අර්ථ 
නිරූපණය කර ඇති පරිදි පුපුරණ දව්ය 1966 අංක 18 දරන  
පීඩාකාරී ආයුධ පනෙත් අර්ථ නිරූපණය කර ඇති පරිදි පීඩාකාරී 
ආයුධ සහ (182 වන අධිකාරය වූ) තුවක්කු ආඥාපනෙත් අර්ථ 
නිරූපණය කර ඇති පරිදි තුවක්කුව - පුපුරණ දව්ය භාවිතා 
කිරීෙමන්, පීඩාකාරී ආයුධ භාවිතා කිරීෙමන් ෙහෝ තුවක්කුවක් 
භාවිතා කිරීෙමන් සිදු කරන ලද යම් වරදක්, සම්බන්ධෙයන්  
පමණක් ෙම් සංෙශෝධනය ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
පසු ගිය කාලය දිහා බැලුෙවොත් පැය 24ක කාලය -ෙමවැනි 
සංවිධානාත්මක අපරාධයක් සම්බන්ධෙයන් වන පශ්න කිරීෙම් 
කාල සීමාව- පමාණවත් නැහැ. පැය 24ක් රඳවලා, ඊළඟ පැය 24 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා රිමාන්ඩ් භාරයට ගියාට පසුව අවශ්ය 
කරන මූලික කරුණු රාශියක් ලබා ගන්නට ෙපොලීසියට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කමෙව්දයක් සකස් කළ 
යුතුයි කියලා තමයි  මට මතක විධියට 2008 අවුරුද්ෙද්දී ෙම් 
සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. ඒ සංෙශෝධනය අනුව ෙම් කාරණය 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම වුණත් ඒ සඳහා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙතන් විධිවිධාන සලස්වලා තිෙබනවා. මම දැක්කා අෙප් 
සමහර මන්තීතුමන්ලා සමහර පුවත් පත්වල සඳහන් කරලා 
තිබුණා ෙම්ක පැහැදිළි ෙලසම ෙපොලීසියට ෙදන ලද අතිෙර්ක 
බලයක් කියලා.  

එමඟින් වැරැදි කිරීමට ෙපොලීසියට ඉඩ සලස්වන්න පුළුවන් 
කියලා, ඒ වාෙග්ම ෙමය පහර දීම ෙහෝ ෙවනත් යම් බරපතළ 
කියාවක් කරමින් ෙපොලීසියට යම්කිසි ආකාරයක ෙතොරතුරක් 
අනාවරණය කර ගන්න සාදා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා 
එතුමන්ලා කියා තිෙබනවා. ඒක වැරැදියි. ඒක වැරැදියි කියන්න 
ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතා වැදගත් කාරණාවක් 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය තමයි, පැය 24ට අමතරව තවත් පැය 24ක් 
රඳවා තබා ගැනීමට අවශ්ය බව ෙත්රුම් ගියෙහොත්, එෙසේ අවශ්ය 
බවට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුෙග් නිලයට වඩා අඩු 
ෙනොවන නිලයක, ඒ කියන්ෙන් ඊට වඩා උසස ්නිලයක ෙපොලිස් 
නිලධාරියකු විසින් ෙගොනු කරනු ලබන සහතිකයක් මත, 
මෙහස්තාත්වරයා විසින් තත්කාර්ය සඳහා කරනු ලබන ආඥාවක් 
මත පමණක් ඒ කාර්යය කරන්න පුළුවන් වීම. සාමාන්යෙයන් පැය 
24ක් රඳවා තබා ගැනීෙම් නීතියට වඩා ෙවනස් කමෙව්දයක් 
ෙමතැනදී භාවිත කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙසොයා බැලුවා ෙම් 
හා සමඟ එන බිතාන්යෙය් රඳවා තබා ගැනීෙම් නීතිය ගැන. එරට 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් නීතිය යටෙත්ත් ෙම් වාෙග් කමෙව්දයක් 
තමයි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙකොයි ෙවලාවකවත් 
සාමාන්ය නීතිය ෙවනස් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් 
පුද්ගලයකු අත් අඩංගුවට ගතෙහොත් ඔහු තබාගත හැකි උපරිම 
කාලය පැය 24යි. ඒක හරි. නමුත් ෙමහි උපෙල්ඛනෙය් දක්වා 
තිෙබන වැරැදි 15 සම්බන්ධෙයන් වන කරුණුවලදී තවත් පැය 
24ක් රඳවා තබා ගැනීමට අවශ්යයි කියලා හැඟුෙණොත්, එෙසේ 
අවශ්ය බවට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුෙග් නිලයට වඩා අඩු 
ෙනොවන නිලයක ෙපොලිස් නිලධාරියකු විසින් ෙගොනු කරනු ලබන 
සහතිකයක් මත, මෙහස්තාත්වරයා විසින් තත්කාර්ය සඳහා කරනු 
ලබන ආඥාවක් මත පමණයි පැය 48ක කාලය රඳවා තබා 
ගැනීමට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා මිනිස ් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව 
කථා කළත්, ෙවන ෙමොන නීති පද්ධතියක් ගැන කථා කළත්, 
ස්වාභාවික යුක්ති ධර්මය ගැන කථා කළත් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් අපරාධ සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසියට අවශ්ය කරන බලතල පමාණය ලබා දීම අප කළ යුතු 
බවයි මා හිතන්ෙන්. ෙමොකද, අද හුඟක් තිෙබන්ෙන් 
සංවිධානාත්මක අපරාධ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් උපෙල්ඛනය කියවා බලන්න. එහි 
සඳහන් අපරාධ අතර තිෙබනවා, පුද්ගලයන් අයුතු ෙලස සිර කර 
තැබීෙම් ෙච්තනාෙවන් අපහරණය කරන එක; බරපතළ තුවාල සිදු 
කරන්න අපහරණය කරන එක; අපහරණය කරන ලද තැනැත්තන් 
සඟවා තැබීම ෙහෝ සිරකර තැබීම; ස්තී දූෂණය; ෙසොරකම, මරණය 
සිදු කිරීමට සූදානම් වීම ආදිය; මරණය ෙහෝ බරපතළ තුවාල සිදු 
කිරීමට තැත්කර ෙකොල්ලකෑම; මාරක ආයුධවලින් සන්නද්ධ 
ෙකොල්ල කෑමට තැත් කිරීම. ෙමවැනි අපරාධ සම්බන්ධෙයන් කියා 
කිරීමට යම්කිසි විෙශේෂිත කමයක් රටකට අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, 
අද වන ෙකොට තාක්ෂණය දියුණුයි. ඒ වාෙග්ම අද ෙවනත් උපකම 

දියුණුයි. ඒ නිසා ඒවා සම්බන්ධෙයන් යම් ආකාරයක ෙවනස් වැඩ 
පිළිෙවළකුයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එය ඉදිරිපත් කිරී ෙම් 
දින සිට වසර ෙදකක කාලයක් සඳහා වලංගු ෙවනවා. වලංගු වන 
කාලය තුළ ෙමය කියාත්මක ෙවනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් කියාත්මක වන ෙදවන වැදගත් 
කටයුත්ත තමයි, අපරාධ ෙචෝදනාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙගොනු 
කරන ලද විමර්ශනයක් නඩු කටයුතු ආරම්භ වීෙම් දින සිට දින 
90කින් අවසන් කළ යුතු බව.  

අපි දන්නවා, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් සභාෙව් සිටින නීතිඥ 
මහත්වරුනුත් දන්නවා, සාමාන්ය ලඝු ෙනොවන නඩු කියා 
පටිපාටියක් සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බව. සාක්ෂි අහනවා, 
සාක්ෂි ෙගන්වනවා, හරස් පශ්න අහනවා, ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙගන් හරස ් පශ්න අහනවා, විෙශේෂඥ 
සාක්ෂිකරුවන්ෙගන් සාක්ෂි අහනවා. එෙහම සාක්ෂි අහලා 
අවසානෙය්දී නඩුව මහාධිකරණයට ෙයොමු කරන ෙකොට ඒ 
සැකකරුවන් තවත් වැරැදි කියාවන් ෙදකක්, තුනක් කර අවසානයි. 
තමුන්නාන ්ෙසේලා එක පැත්තකින් අපට කියනවා, ෙම් රෙට් 
අපරාධ මර්දනය සඳහා කියාත්මක වන්න කියලා. අනික් 
පැත්ෙතන් අපට කියනවා, ෙමම නීති පැනවීම අයුක්ති සහගතයි 
කියලා. ඒ කරුණු ෙදක අතෙර් කිසිම සාධාරණ බවක් නැහැ.  

අෙප් අරමුණු ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  අපි අදහස් කර 
තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි අන්තර්ගත ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් වන නඩු විභාග ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කිරීමත්, 
විමර්ශනය සඳහා ෙපොලීසියට අවශ්ය කරන බලතල නීත්යනුකූල 
සීමාවක් ඇතුෙළේ තබා ගැනීමත්ය. ෙබොෙහෝ විට ෙම් පිළිබඳව 
ගුවන් විදුලි නාළිකාවල පචාරය වුණු සාකච්ඡා මා ඇසුවා. ෙබොෙහෝ 
අයෙග් මතය වන්ෙන් ඕනෑම ෙකනකු පැය 48ක් රඳවා තබා 
ගන්නවා කියන එකයි. ඒක වැරැදියි. එය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. 
සාමාන්යෙයන් පහර දීමක, අතින් පයින් පහර දීමක් 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ෙකනකු පැය 48ක් තබා ගන්න බැහැ. 
ෙමයට ගැෙනන පධාන වරදවල් සම්බන්ධෙයන් පමණයි එෙසේ 
කරන්න පුළුවන්. එවැනි අදහස් කිහිපයක් තිබුණා. ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී එය නිවැරැදි කිරීම අෙප් යුතුකමක් කියා මා හිතනවා. 
ෙමහි තවත් අරමුණක් තමයි, ලඝු ෙනොවන නඩු කියා මාර්ගය ලඝු 
කිරීෙම් කියා මාර්ගයකට ෙගන යෑම. ඒ සඳහා තමයි පධාන 
වශෙයන්ම නඩු කටයුතු දින 90ක් ඇතුළත අවසන් කළ යුතුයි 
කියා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, පකාශ ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කමෙව්දයක් 
සකස් කර තිෙබනවා. ඊළඟට සාක්ෂිකරු විසින් කර තිෙබන 
පකාශය නිවැරැදි පකාශයක්දැයි කියා මෙහේස්තාත්වරයා 
සාක්ෂිකරුෙගන් විමසනවා. ඒ අනුව තමාෙග් මුල් පකාශයට යම් 
කිසි ෙදයක් එකතු කිරීමට ෙහෝ ෙවනස් කිරීමට සාක්ෂිකරු ඉල්ලා 
සිටිනවා නම් මෙහේස්තාත්වරයා එයට ඉඩ ෙදනවා. නමුත් චුදිතයා 
විසින් ෙහෝ ඔහුෙග් උත්තරවාදියා විසින් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් 
නීතිඥයා විසින් සාක්ෂිකරුෙගන් හරස් පශ්න ඇසීමට 
මෙහේස්තාත්වරයා අවසර ෙනොදිය යුතු නමුත් සාක්ෂිකරුෙග් මුල් 
පකාශයට යම් එකතු කිරීමක් ෙහෝ ෙවනස් කිරීමක් කර තිෙබනවා 
නම් ඒ එකතු කිරීෙමන් ෙහෝ ෙවනස් කිරීෙමන් පැන නඟින කරුණු 
පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් මෙහේස්තාත්වරයා 
හරහා සාක්ෂිකරුෙගන් විමසීමක් කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන 
ඉඩකඩ සලස්වා තිෙබනවා.  

එෙසේ වුවද,  තවත් ෙකොටසක් අන්තර්ගත  කර තිෙබනවා, 
සාක්ෂිකරුවකු විසින් ෙපොලීසියට කරන ලද පකාශයක අන්තර්ගත 
කරුණුවල  ස්වභාවය සැලකිල්ලට ෙගන හරස් පශන් ඇසීම සඳහා  
පැමිණිලි පක්ෂය විසින් සාක්ෂිකරුවකු ඉදිරිපත් කරන්නට 
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පුළුවන්ය කියා.  ෙම් ආදී වශෙයන්  කාරණා ගණනාවක් ෙමහි 
සඳහන් කර තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් වැදගත් 
ෙදයක් තමයි,  විෙශේෂෙයන් ෙම් වාෙග් ලඝු ෙනොවන නඩුවක  
විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවකු ෙහෝ ෙපොලිස් නිලධාරියකු  කරන ලද 
පකාශයක්  සම්බන්ධෙයන් ෙම් වගන්තිය යටෙත්  හරස ් පශ්න  
ඇසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද  සාක්ෂිකරුවකු විසින්  ෙදන ලද 
දිවුරුම් පකාශයක්  ෙම් වගන්තිෙය් පකාර  සාක්ෂියක් හැටියට භාර 
ගන්නටය කියා  තිෙබනවා කියන එක.  ඒ වාෙග්ම යම් චූදිතයකු 
පැන ගිහින් තිෙබනවා නම්,  සැඟවී ඉන්නවා නම්, දිවයින හැර 
ෙගොස්  තිෙබනවා නම්,  ෙරෝගාතුර වීම ෙහේතුෙවන් අධිකරණයට 
පැමිණීමට ෙනොහැකි වීම නිසා ෙහෝ  තමන් නැතිව නඩු  විභාගය 
ආරම්භ  කරන්නට ඔහු විසින් කැමැත්ත පළ කර තිෙබනවා නම්, 
එම අධිකරණය තුළ චුදිතයාෙග් හැසිරීම නඩු විභාගය  
පවත්වන්නට බාධා කරන අවස්ථාවක මෙහේස්තාත්වරයා එම  
කරුණු පිළිබඳව සෑහීමකට පත්ෙව් නම්  චූදිතයා ෙනොමැතිව  නඩු  
විභාගය  පවත්වන්නට  ෙමහි  ඉඩ සලසා තිෙබනවා.  

 චූදිතයකු පැනලා  ගිෙයොත් ෙහෝ  අධිකරණයට ආෙව් නැත්නම්  
ඕනෑම නඩුවක් ෙම් යටෙත් අහනවා. චූදිතයා නැහැ කියා නඩුව 
පැත්තක තියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහේ හිටියත්.  
ෙකොෙහේ හිටියත් ෙම් කමය යටෙත් නඩුව අහන්නට පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්] ඒ පුද්ගලයා සෑහීමකට පත් වීම ෙනොෙවයි;  
මෙහස්තාත්වරයා සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම්. එෙසේ ද වුවත්,  
එවැනි අවස්ථාවක නීතිඥවරෙයකුටත් ෙපනී සිටින්නට පුළුවන්.  
පශ්නයක් නැහැ. අධිකරණයට පැමිණිෙය් නැති විට එවැනි 
චුදිතයකු ෙවනුෙවන් නීතිඥවරෙයකුට ෙපනී සිටිය හැකියි. ඒ අනුව 
ඒ අවස්ථාවන්ට  ඉඩ සලස්වා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම චූදිතයාට 
එෙරහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සාක්ෂිකාරයකුටම  නීතිඥයකු 
මඟින් ෙපනී සිටීමටත් ෙම් වගන්තිය යටෙත්  විධි විධාන සලස්වා 
තිෙබනවා.  

ෙමම  පනත් ෙකටුම්පෙතහි 7 වන පිටුෙව්,  6. (10) වන උප 
වගන්තිය බලන්න:  

"(10) විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවකු  ෙහෝ ෙපොලිස් නිලධරයකු විසින් කරනු 
ලබන පකාශයන් ෙහෝ ෙම් වගන්තිය  යටෙත්  හරස් පශ්න ඇසීම 
සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලද සාක්ෂිකරුවකු විසින් ෙදන ලද  දිවුරුම්  
සාක්ෂියක් (14 වන අධිකාරය වූ) සාක්ෂි ආඥාපනෙත් 33 වන 
වගන්තිය පකාරව සාක්ෂියක් ෙලස ආෙව්ශ්ය කරනු ලබන බවට 
සලකනු ලැබිය යුතු ය." 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරස් පශ්න අහන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා හිතන විධියට හරස් පශ්න අහන්න බැහැ, ෙම් අයට.  [බාධා 

කිරීම්]  නැහැ. ෙම් ෙක් අදහස- [බාධා කිරීම්] මෙග් කාලය යනවා.  
ඔබතුමා පසුව කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී 
කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දිගටම -  
[බාධා කිරීමක්]   

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lakshman Kiriella, do you want to raise a point 

of Order? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක ගැන වාදයක් ඇති කර ගන්නට ඕනෑ නැහැ.  ගරු 

ඇමතිතුමා කිව්වා, දිවුරුම් ෙපත්සමක් ෙදන්නට පුළුවන්, නමුත් 
එම දිවුරුම් ෙපත්සම ගැන හරස් පශ්න අහන්නට බැහැ කියලා. 
ඉතින් ඒක වැරැදියි ෙන්.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔබතුමාට මා කියන්ෙන්, කරුණාකරලා - [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියවන්න. සාක්ෂිකරුෙවක් 
සම්බන්ධෙයන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය නම් 
මෙහේස්තාත්වරයා හරහා ඒක අහන්න පුළුවන්. යම් එකතු කිරීමක්, 
ෙවනස් කිරීමක් කළත්, ඒ සම්බන්ධෙයනුත් පශ්න අහන්න 
පුළුවන්. මතක තබා ගන්න, ෙම්ක සාමාන්ය ලඝු ෙනොවන නඩු 
විභාග කිරීෙම් කියාවලිය ෙනොෙවයි. සංවිධානාත්මක අපරාධ 
සම්බන්ධෙයන් දින 90ක් ඇතුළත කටයුතු අවසන් කරන්නටත්, 
එෙහම ෙනොෙව් නම් ෙකළින්ම අධි ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් 
කරන්නටත් ෙමයින් ඉඩ සලසව්ා තිෙබනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අධිකරණෙය් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා; මමත් අධිකරණෙය් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි 
ෙදෙදනාම දන්නවා, ලඝු ෙනොවන නඩු විභාගයක් සාමාන්යෙයන් 
අවුරුද්දක් විතර ඇදෙගන යන බව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, that is wrong.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එවැනි අවස්ථාවක මෙහේස්තාත්වරයා හරහා ෙම් පශ්න 

අහන්නට පුළුවන් කියලා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා.  ඉතින් ඒ 
පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති කර ගන්නට වුවමනා නැහැ. මම 
කියන්ෙන් ෙමයින් කිසිෙවකුටත් කිසිම අසාධාරණයක් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ලංකාෙව් ෙමය අත්හදා බලා තිෙබන 
ෙදයක්. 2008 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙමය අත්හදා බලා තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව කිසිම අවස්ථාවක පශ්නයක් පැන නැඟුෙණ් නැහැ.  අපි 
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, සංවිධානාත්මක අපරාධ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් අපි ගත යුතුයි කියන 
එක. ඒක ෙම් සමාජයට කරන ෙමෙහවරක්. එෙහම නැතිව 
ඔබතුමාත්, මමත් දන්නා සාමාන්ය ලඝු ෙනොවන නඩු විභාගයක 
පැවැත්ෙමන් ඇත්ත වශෙයන්ම සිදු ෙවන ෙදයක් තමයි, එම 
සිද්ධියට මුහුණ දුන් තැනැත්තා සහ සාක්ෂිකරුවන් බරපතළ 
අපහසුතාවකට ලක්වීම. ඔවුන්ට අපහසුතාවක් ඇති වනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඔවුන් ඊළඟට සාක්ෂි ෙදන අවස්ථාවක අනිවාර්ෙයන්ම 
ඔවුන්ට සාක්ෂිය අමතක ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ඕනෑම 
ෙකනකුට තමන්ට යම් කිසි ෙදයක් සිදු වුෙණොත්, ඒක ඉක්මනින් 
ෙමොළය අමතක කරනවා යි කියලා මානසික විද්යාෙව් කියනවා. 
ඒක ෙමොළෙය් තියා ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. කාලයක් ගිහින් -අවුරුදු 
ෙදකක් විතර ගිහින්- ඒ මනුෂ්යයා High Court එෙක් නඩු 
විභාගයට ෙපනී සිටියාම, ඒ තැනැත්තාට සාක්ෂි කිසි ෙදයක් මතක 
නැහැ. ඒ ෙහේතුව නිසා  කී ෙදෙනක් නඩුවලින් නිදහස් ෙවලා 
තිෙබනවාද?   

 ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීම 
අෙප් අදහසක් හැටියට, බලාෙපොෙරොත්තුවක් අනුව අත්හදා බලපු 
කමයක්. ෙම්ක ෙම් අද  අලුෙතන් ෙගනල්ලා ඉදිරිපත් කරපු එකක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම්ක මීට කලින් ෙගනල්ලා, ඒ අනුව අපි නඩු අහලා, 

705 706 

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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තීන්දු දීලා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමයින් යම් කිසි 
අසාධාරණයක් කාට හරි සිදු ෙවනවා නම්,   එය වැළැක්වීම සඳහා  
අවශ්ය කරන සියලුම පතිපාදන -සාක්ෂි සටහන් කිරීම සහ හරස් 
පශ්න ඇසීම සම්බන්ධෙයන් වන  සියලු පතිපාදන-  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සංෙශෝධන යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ෙමය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් සංවිධානාත්මක අපරාධ සම්බන්ධෙයන් වන ලඝු 
ෙනොවන කමයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා අවශ්ය 
ඉඩකඩ සලසා ෙදන්න අපි සූදානම් ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා ෙමය 
සම්මත කර ෙදන්න කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[අ.භා. 2.00] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමා ෙගනාපු 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත්         
ෙකටුම්පත - 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙන් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙහට අනිද්දාට එෙහම 

ෙවනසක් ෙවනවාද කියා මම නම් දන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකක් හරි 
එකක් ඇති. අපි -විපක්ෂය- ෙකළින්ම ෙම් සංෙශෝධනයට 
විරුද්ධයි. අපි විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ලැහැස්ති වන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෆීලික්ස් 
ඩයස් මැතිතුමා කළා වාෙග් කාලය පැය 48කට දික් කර ෙගන 
තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන්ව ෙපොලීසියට ෙගනැවිත් හිර 
කරලා, පහර දීලා  භයානක යුගයකට පා තබන්න මුලාරම්භය 
හදන්නයි කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒකාධිපතිවාදෙය් 
ආරම්භය තමයි ෙම්ක. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් කාර්ය කරන්ෙන් ෙමොන යුගයකද? [බාධා කිරීම්] 
ඒක එතුමායි මමයි ෙහොඳට දන්නවා ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් 
ෙවලාව අපට සැක සහිතයි. ෙපොලීසිය හරියාකාරව කටයුතු 
කරනවා නම්, ෙපොලීසිෙය් ෙහොඳ පුහුණුවක් ඇති නිලධාරි මහත්වරු 
සිටිනවා නම් පැය 24ක් ඕනෑත් නැහැ. ඕනෑම වරදකරුවකුෙග් 
පශ්නය විසඳලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 
ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් එෙක් සභාපතිතුමාෙග් ඔර්ෙලෝසුව නැති 
වුණු ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම ඉක්මනින් ඒ පශ්නය විසඳුවා. ඒකට 
කමක් නැහැ. ෙම් ගැන අපි කනගා ටු ෙවන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීම්] 
ෙම් හදිසිය, ෙම් කලබලය ෙමොකක්ද ෙම් නීති සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්න?   

2007 දී නම් තස්තවාදය ෙම් රෙට් තිබුණා කියන්න පුළුවන්. 
දැන් ඒකත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙබොෙහොම සාමකාමී 
රටක් කියා. එෙහම නම් පැය 48ක අවශ්යතාව ෙමොකක්ද?  ඒක 
අපිට පිළිගන්න බැහැ. ෙම්ෙක් යටි අරමුණක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියන එක මම හිතන්ෙන් 
කවුරුත් දන්නවා. ෙද්ශපාලන පළිගැනීමකට අර අඳින අවස්ථාවක් 
හැටියට තමයි මම ෙමය හඳුන්වන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියනවා වත්මන් සමාජය දිහා බැලුවාම 
නීතිය වල් වැදුණු, කැලෑ නීතිය රජ කරන ෙද්ශයක් බවට                    
ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා කියා.  
 

ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියනවා නම් අද කැලෑ නීතිය තමයි 
ෙම් රෙට් පවතින්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධන, නීතිරීති ෙමොනවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවත් ෙමොකක්ද තිෙබන ඵලය? ඒවා අද 
කියාත්මක වනවාද? ඒවා අද කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් බලවතුන්ට උවමනා කරන 
විධියට තමයි අද හැම එකක්ම ෙකෙරන්ෙන්. අද ෙපොලීසිය 
ස්වාධීනද? ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවාද? දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තිබුණා නම් අන්න අපට 
හිතන්න පුළුවන් අද ෙපොලීසිය සාධාරණව කටයුතු කරාවි කියලා. 
එවැනි ස්වාධීනත්වයක් නැති, ෙද්ශපාලනඥයන් කියන ෙද් කරන 
 ෙපොලීසියක් තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය අද ෙද්ශපාලනඥයින්ට භය 
ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ අය ෙද්ශපාලනඥයින් කියාපු ෙද් ෙනොකෙළොත් 
උසස් වීම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ; ඔවුන්ට මාරු වීමක් හම්බ 
ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් උසස් වීම් පහළ 
තලයකට වැෙටන්න පුළුවන්. එවැනි යුගයක තමයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පැය 24ක කාලය ෙවනස් කරන්ෙන්. ෙම් 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය අවුරුදු සියයකට වඩා පැරණියි. එදා 
ඉඳලා පැය 24 තමයි තිබුෙණ්. දැන් තමයි ෙම් පැය 48ක් කර 
ගන්න හදන්ෙන්. තාක්ෂණය දියුණු ෙවච්ච ෙලෝකයක, එදා වාෙග් 
තස්තවාදයක් නැති අවස්ථාවක ෙමොනවාට ෙම්ක ෙගන එනවාද 
කියන එක ගැනයි අපි විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් 
කැලෑ නීතියක්. පසු ගිය දවස්වල අපි දැකපු ෙද්වල් එක්ක බැලුවාම 
මා අහන්න කැමැතියි නීතිෙය් ආධිපත්ය තමුන්නාන්ෙසේලා 
රකිනවාද කියලා. ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එක එක්ෙකනාට ඕනෑ 
විධියට තමයි අද නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්; ෙපොලීසිය 
කියාත්මක කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා නඩුකාරයින්වත් ඒ 
තත්ත්වයට පත් කර ගන්න තමයි දැන් උත්සාහ කරන්ෙන්. මා 
අහනවා තව පශ්නයක්. අද අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙකෝ? 
කියන්න පුළුවන්ද? ෙපන්වන්න පුළුවන්ද? පසු ගිය දවස්වල ෙවච්ච 
සිද්ධීන් අරෙගන බැලුවාම ෙමොන ස්වාධීනත්වයක්ද තිෙබන්ෙන්?   

මා අද තමුන්නාන්ෙසේලාට කරුණු කිහිපයක් ෙපන්නුම් 
කරන්නම්.  පළමුවැනි එක තමයි ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට කරපු ෙද්. නින්දිතයි. අද  මුළු ෙලෝකයම              
ශී ලංකාව ෙහළා දකිනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ කියාදාමය 
නිසා. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණ 
ඇමතිවරයා. ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට කටයුතු කරලා, 
තමුන්නාන්ෙසේට යන්න පුළුවන් ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ ඔය බටහිර 
ෙලෝකෙය් රටවල් වන ඇෙමරිකාවට, එංගලන්තයට, 
ඕස්ෙට්ලියාවට, යුෙරෝපයට. තමුන්නාන්ෙසේත් හිටියා පක්ෂ 
නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්. ඒ ෙවලාෙව් කියන්න තිබුණාෙන් "ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ වැරදියි, අපි ෙම්කට අලුත් නීතිරීති ෙගනැල්ලා 
පිළිෙවළකට ෙම්ක කරන්න ඕනෑ" කියලා.නමුත් තමුන්නාන්ෙසේත් 
කට ඇරිෙය් නැහැ,  භෙය් හැංගිලා හිටියා. 

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කියනවා, එතුමිය තවම අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය කියලා. ෙම් කථාෙව්  ෙත්රුම ෙමොකක්ද? 
ලංකාෙව් ඇෙරන්න, මම අහලා නැහැ ෙලෝකෙය්   ෙකොෙහේවත්           
අග විනිශ්චයකාරවරු ෙදන්ෙනක් ඉන්න රටක් ගැන. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කට ඇරලා කියලා නැහැ එයාව අපි එෙළව්වාය 
කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමිය කියනවා එතුමිය ආරක්ෂා කර ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද, අද රජෙය් කියාදාමය ඒ තරම් භයානක 
තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා. වැරැදි ආකාරයට, වැරැදි 
පිළිෙවතකින් එතුමිය එළියට දැම්ම නිසාය කියලා තමයි එතුමිය ඒ 
පකාශය කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් 
පශ්න නම් ෙකළවරක් නැතිව තිෙබනවා කියන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථාපිත අර්බුදයක්. අද ෙම් 
රෙට් පළ ෙවන පත්තරයක් ගත්ෙතොත්, සඟරාවක් ගත්ෙතොත් 
ෙම්වා ගැන තමයි කියන්ෙන්. එක කාරණයක් තමයි අග 
විනිශ්චයකාරවරු ෙදන්ෙනක් සිටීම. අනික් කාරණය තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ව්යවස්ථානුකූලව කියා කරන්න තිෙබන 
අවස්ථාවලදී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟ හැරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට කටයුතු කිරීම. ඒක 
තමයි පසු ගිය දවස්වල ෙදෝෂාභිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු 
අවස්ථාෙව්ත්, ඒ කමිටුව පත් වුණු ෙවලාෙව්ත් සිද්ධ වුෙණ්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාදාමෙය්දී සුපිම් 
උසාවිෙයන් -ඉහළ උසාවිෙයන්- ෙදන අර්ථ නිරූපණ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම් 
බලය, වගකීම තිෙබන්ෙන් සුපිම් උසාවියට කියන එක එහි සඳහන් 
ෙවලා තිෙයද්දි එෙහන් අර්ථ නිරූපණයක් කළාම ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලපාන්ෙන් නැහැය කියනවා. ෙම්ක තමයි අද 
ඇති ෙවලා තිෙබන ව්යවස්ථාපිත අර්බුදය. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
තමයි අද අප ජීවත් වන්ෙන්.  

බලන්න, ශිරානි බණ්ඩාරනායක හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් security එක අයින් කළා. එතුමියෙග් 
security එක අයින් කරන්න තිබුණු කලබලය ෙමොකක්ද? එතුමිය 
මරා දමන්න එෙහම කල්පනා කරනවාද? එෙහම නැත්නම් එතුමිය 
උස්සා ෙගන යන්න කල්පනා කරනවාද? ඊළඟට නඩුකාරයින්ෙග් 
ඔක්ෙකොම වාහන පරීක්ෂා කළා. ඒ අයෙග් කාර්යාල පරීක්ෂා 
කළා. ෙම්කද අෙප් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය කියන්ෙන්? සුපිම් 
උසාවියට ගරු කරන්ෙන් එෙහමද?  

අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කලින් මතක් කර 
දුන්නා නීතිඥවරියක් ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගයට විරුද්ධ වුණු නිසා 
ෙකොෙහේද ගිහින් එන ෙකොට  ඇයෙග් ෙබල්ල මිරිකලා තිෙබනවාය 
කියලා. ඒ බව ඊෙය් පත්තරෙය් පළ ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම 
නීතිඥ මහත්වරු කීප ෙදෙනකුට මරණ තර්ජන කර තිබුණා. 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාටත් මරණ තර්ජන එල්ල කරලා තිබුණා, 
එතුමා ඒ කණ්ඩායෙම් යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරපු නිසා. ෙම්ක 
තමයි අද තිෙබන තත්ත්වය. අද නීතිඥවරෙයකුට ඔහුෙග් වෘත්තීය 
කටයුතු කරන්න නිදහසක් නැහැ. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයක් 
තිෙබනවාද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් නීතිඥ මහත්මෙයක් ෙන්. 
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙහොමද තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්වාට 
මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවස්වල -
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ආපු දවස්වල- උසාවි වැහුවා. මෙහේස්තාත් උසාවි, 
දිස්තික් උසාවි, මහාධිකරණ, ඇපැල් උසාවි, සුපීම් උසාවිය 
ඔක්ෙකෝම වහලා දැම්මා. ෙමොකක්ද ෙම් පාලනය? නඩු ඇහුෙව් 
නැහැ. නඩුකාරයන් උසාවිය වහලා සද්ද නැතුව හිටියා. නඩුවලට 
ආපු අහිංසක ජනතාව රස්තියාදු ෙවලා ආපහු ගියා. ෙම්කද 
පාලනය? ෙම්කද අධිකරණය? තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණ ඇමති 
ෙන්ද? ෙම්වා ගැන ෙමොනවාද ෙකරුෙව්? මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, නීතිෙයන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියන එක. ඉතින් 
ෙමෙහම නඩුකාරයන්ට තර්ජනය කරනවා නම්, නීතිඥ 
මහත්වරුන්ට මරණීය තර්ජන කරනවා නම් ෙම් රෙට් නීතිෙය් 
ආධිපත්යයක් තිෙබනවාද, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයක් 
තිෙබනවාද කියන එක ගැන අපි පශ්න කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ඒ ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
පිළිබඳව සාධාරණව, අපක්ෂපාතීව නීතිඥ මහත්වරු කිහිප 
ෙදෙනක් ෙපළපාළියක් ගියා.  ජනතාවත් ගියා. ෙපොලු ෙගනැල්ලා 
ඔවුන්ට පහර දුන්නා. ෙපොලීසිෙයන් තමයි  ඒ ෙපොලු දුන්ෙන්. ඒ 

ෙපොලු ගත්තු අපරාධකාරෙයෝ ටික ඇවිල්ලා නීතිඥ මහත්වරුන් 
කිහිප ෙදෙනකුට පහර දුන්නා. ඒ මිනිස්සු තවමත් ඉස්පිරිතාලවල 
ඉන්නවා. ෙමෙහමද නීතිඥ මහත්වරුන්ට ගරු කරන්ෙන්? 
ෙමෙහමද ෙම් රෙට් නීතිය ආරක්ෂා කරන්ෙන්? අපි ෙහොඳට 
දැක්කා, පත්තරවල දාලා තිෙබන පින්තූර. ෙබොෙහොම ලස්සනට 
ෙපොලීසිෙයන් ෙපොලු ෙගනැල්ලා දීලා තිෙබනවා, ගහපල්ලා 
කියලා. ඒ ෙපොලීසියට තමයි සැකකරුවන් රඳවා ගන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා පැය 48ක් ෙදන්න හදන්ෙන්. අපට ඒකට 
දායකත්වයක් ෙදන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් අපට ඒක කරන්න 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් තැන්වලට ලියුම් ඇරියා. Telephone 
callsවලින් බැන්නා. ඒ වාෙග් තර්ජන ෙකරුවා. ෙම්ක අපට 
ෙත්රුම් ගන්න බැරි ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊ ළඟ කාරණය ෙමයයි. 
ජාත්යන්තරය තුළ අද අපට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
ජාත්යන්තරය කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එංගලන්තෙයන් 
ඇමතිවරෙයකු ලංකාවට පැමිණ ෙදෝෂාභිෙයෝගය, එෙහම 
නැත්නම් අෙප් නීති පද්ධතිෙය් කියාදාමය පිළිබඳව පශ්න කරන්න 
යනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසම - United 
Nations Commission on Human Rights - ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කරලා තිෙබනවා. ෙම් අනුගමනය කළ 
කියාදාමය සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි කියලා ඒ අය අද රජයට 
විරුද්ධව පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ  අධිකරණ 
ඇමති. තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන්ද ඒකට උත්තර ෙදන්න?  අෙනක් 
අයට නම් ඒක පශ්නයක් ෙවන එකක් නැහැ කියා මම දන්නවා. 

 The International Commission of Jurists has called 
upon the Sri Lankan Government to reinstate the ousted 
Chief Justice. That is the highest body in the judicial 
circles of the whole world. They are calling for the 
reinstatement of the Chief Justice. Can you do that? I do 
not think you will ever be able to do it. So, you will have 
to face the music.  

Then, the United States of America has expressed 
dissatisfaction with the impeachment of the Chief Justice 
and states that there can be serious repercussions in the 
international arena, both in the case of investments to Sri 
Lanka and our exports. We send 22 per cent of our 
exports to America and also another big percentage to 
Europe. If there would be sanctions, God help the people 
of this country, not the Government! It is the poor 
producers who would suffer and the poor workers in the 
industries would lose employment. That is the danger.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Our exports to Europe and America add up to 80 per 

cent. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes, there is a large amount of our exports going to 

these countries and continents. You are playing with the 
lives of the Sri Lankan people. We are not worried about 
the Government; we are worried about the people at large 
- the poorer people, the majority of this country who are 
producing and are involved in industries.  
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The Canadian Government has said that its Prime 
Minister would not come for the Commonwealth Heads 
of Government Meeting. What is the plight of the 
Meeting? I would like to know from the Government. 
Will you be able to hold the Commonwealth Heads of 
Government Meeting? Already, Canada, which is a key 
player in the Commonwealth, has said that they are not 
going to participate. The other countries are yet to decide. 
I think Britain also has said that they will have to consider 
participating in the Commonwealth Heads of Government 
Meeting to be held in Sri Lanka. It is a disgrace! They are 
now trying to move it to Malaysia. There is a plan not to 
hold that Meeting in Sri Lanka. Why is this? It is a very 
serious situation. I do not know how we are going to 
remedy this. The United Kingdom, Canada, the European 
Union and the United Nations, all these have issued 
statements expressing strong concern about this 
impeachment. All this is centred round the Judiciary of 
this country and democracy. It is a very serious situation. 
Your own Minister, the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana made 
a statement that confrontation between the arms of 
government is harmful to the country’s Government. The 
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana and the Hon. DEW 
Gunasekara, who are Senior Ministers, did not come for 
the Debate, did not even vote for the Impeachment; they 
both kept away. They are sensible Ministers; they know 
their responsibilities.  

Even the Bar Association of Sri Lanka, which is 
headed by our own Member of Parliament, is against the 
appointment of the new Chief Justice and they will be 
boycotting his Ceremonial Sitting that is to take place 
tomorrow. I wonder whether the Hon. Minister is 
attending it. I ask you, do you have the guts to go there?  
After all that has happened, can you go and face the 
people? Is it the right thing to do? I am sure you are going 
because you are being forced to go.  

The, Sir, if you look at some of the articles that 
appeared in the press during the last few days, “The 
Sunday Times” of 20th January, 2013 states, I quote:  

“Judiciary silenced; a dark chapter in Sri Lanka’s history” 

Can you account for this? It further states, I quote:  

“UNHRC chief issues scathing attack, Canada initiates moves 
that may get Lanka suspended from Commonwealth”  

This is the risk that you are running. You are 
responsible if we get thrown out of the Commonwealth.  

That article also states, I quote: 

"Two CJs now: Shirani claims she still holds office but heavy 

force used to prevent her from entering court premises”. 

Is it not a blatant violation of human rights? I wonder 

how you are going to face this situation. Then, "The 
Sunday Leader" of 13th January, 2013 states, I quote: 

“Commonwealth cautions the Government”  

It further states, I quote: 

“The impeachment of a Chief Justice is a very serious matter. In 
this particular case, it has called into question aspects of the 
Constitution of Sri lanka, …." 

"He said that the Commonwealth, collectively, is profoundly 

concerned about this situation”. 

So, these are some of the statements reported in the 
newspapers. I am quite confident that they will never 
have the Commonwealth Heads of Government Meeting 
in Sri Lanka in view of these statements. 

2013 ජනවාරි 20වැනි දා "රාවය" පත්ත රෙය්ත් ෙමෙසේ පළ වී 
තිෙබනවා: 

"ෙදෝෂාභිෙයෝගයට එෙරහිවූ නීතීඥයන්ට මරණ තර්ජන"  

ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව.  

Then, another article in "The Sunday Leader" of 13th 
January titled "The Nation Is Now At Stake" states, I 
quote: 

“What the ‘Geneva vote’ in March last could not achieve, it 
now seems, the Parliament vote on Chief Justice Shirani 
Bandaranayake’s impeachment is capable of attaining." 

At that time, what the "Geneva vote" was not able to 
achieve, would now be achieved with this impeachment 
and you will have that problem once again.  

The explanation given by the Government, the US 
says is unsatisfactory, states another report. There are 
statements coming in daily. The international 
organizations and countries are just getting organized. 
They were, all this time, quite silent and if any sanctions 
are imposed on Sri Lanka, that will have a very serious 
effect. We are not worried about the Government. We are 
only worried about the people of this country. You would 
not suffer; you have enough resources. But, the people 
down below, who are living from hand to mouth with the 
increase in taxes, are those who will suffer.  

Therefore, Sir, we strongly oppose these Amendments 
to the Code of  Criminal Procedure (Special Provisions) 
Bill. 

Thank you.     
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardana. ඔබතුමාට කාලය, විනාඩි 12යි. 
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ගරු එම්. ෙක්. ඒ. ඩී. එස.්  ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන 
හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අදට නියමිතව 

තිෙබන්ෙන්, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කිරීෙම් විවාදයයි. "යන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියා ඇහුවාම, මල්ෙල් ෙපොල් කිව්වා" වාෙග් අෙප් ගරු 
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා අතීතය අමතක කර අද තාවකාලික 
සුවයක් ගන්න, තාවකාලික සැනසීමක් ගන්න කථා කළා කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙවලාෙව් ඒ විෙශේෂ කාරක 
සභාව මඟ හැරලා ගිහිල්ලා, එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගන්න 
ෙවලාෙව් ඇති තරම් කථා කරලා, තවත් ලකුණු ටිකක් දා ගන්න 
අද කථා කළා කියන එකයි මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන්.  

පසු ගිය දවස්වල විරුද්ධ පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව එක එක නිෙව්දන නිකුත් කළා. ඒ 
වාෙග්ම විද ත් සහ ලිඛිත මාධ්යවල මාධ්ය සාකච්ඡා තිබ්බා. ඒ 
හැම එෙකන්ම කියැවුණා, ෙම්ක ඉතාමත් වැරදි වැඩක්; දරුණු 
වැඩක්; පජාතන්තවිෙරෝධි වැඩක්; මනුස්ස අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කරන වැඩක් කියලා. ඒ කාරණා කිව්වා. ඒ කිව්ව ඒවා 
දිහා බැලුවාම ඕනෑ ෙකනකුට හිෙතනවා, "ඔව්" කියලා. නමුත් ඒ 
කරුණු දැක්වීම්වලදී ඒ කිසි ෙකෙනකු සඳහන් කෙළේ නැහැ ෙම් 
කවුරුන් ගැනද කථා කරන්ෙන් කියලා. ෙම් කථා කරන්ෙන් 
අහිංසක ඉස්ෙකෝෙල් මහත්වරු ගැනද, ඒෙගොල්ෙලෝ තියා ගන්න 
එක ගැනද, අහිංසක විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ තියා ගන්න එක 
ගැනද, රෙට් සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු යන පංච මහා 
බලෙව්ගය අෙප් අහිංසක ජනතාව තියා ගන්න එක ගැනද ෙම් කථා 
කරන්ෙන් කියලා ඒ කිසි ෙකෙනකු කිව්ෙව් නැහැ. 

 අත් දැකීම් ලැබූ ෙපොලිස් නිලධාරියකු හැටියට  මා ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් අපරාධ රැල්ල වැඩි 
ෙවනවාය කියලා හුඟ ෙදනකු කියනවා. නමුත් අද ෙනොවිසඳුණු 
අපරාධ, මිනී මැරුම්, මං ෙකොල්ලකෑම්, සත්ී දූෂණ, බැංකු 
ෙකොල්ලකෑම්, කුමන්තණ ඒ ආදී ෙද්වල් සියල්ලම වාෙග් විසඳිලා 
තිෙබනවා. ඒ ඇයි? අෙප් ෙපොලීසිෙය් තිෙබන දක්ෂතාව නිසා. අද 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම රහස් පරීක්ෂක ආයතනය තමයි 
ස්ෙකොට්ලන්ඩ් යාඩ් ආයතනය,  

අෙප් ශී ලංකා ෙපොලීසියට ඊට වඩා විෙශේෂ වාර්තා හිමි වනවා. 
ඒ තරමට දක්ෂ ෙපොලිස්පතිවරෙයක් යටෙත් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ඉතාම අවංකව රාජකාරි කටයුතු කරනවා. මම ෙහොඳටම දන්නවා, 
අපරාධ පන්තිවලට ෙබදද්දී "බල අපරාධ" කියලා ෙකොටසක් 
තිෙබන බව. ඉතාම දරුණු අපරාධ වන මිනී මැරුම්, මං ෙකොල්ල 
කෑම්, ස්තී දූෂණ, පැහැර ෙගන යෑම්, රංචු ගැසී මං ෙකොල්ල කෑම් 
ආදී උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් වැරැදි 15ටයි ෙම් අපරාධ අයිති 
වන්ෙන්. එෙහමනම්  ඉතාම  ඉක්මනින්, ඉතාමත් වුවමනාෙවන් 
ෙම් අපරාධ පැතිරී යන්න ෙනොදී නවත්වන්න  ඕනෑ. ඒකයි 
ෙපොලීසිෙය් යුතුකම. ෙපොලීසිය ඒ සඳහා උත්සාහ ගන්නවා. 
පවතින රජයක යුතුකම විය යුත්ෙත් ඒ වාෙග් අපරාධවලින් ෙම් 
රට මුදවා ගන්න එකයි.  

අද හැෙමෝම කෑ ගහන්ෙන් අපරාධ වැඩියි කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කියන්න කනගාටුයි,  ෙම් රෙට් 
ඉපදිලා ෙම් රෙට් ජීවත් වන ගමන්, ෙම් රටට නිගහ කරන්නට, ෙම් 
රට පහත් කරලා කථා කරන්නට, පකාශ කරන්නට, වාර්තා 
කරන්නට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ෙපොදු 

ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු නැති කරලා නිකම් හුදු අවස්ථාවක් 
ෙවනුෙවන් තමයි ෙමොවුන් එෙසේ කරන්ෙන්.  

දැන් කථා කරපු අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග ගරු මන්තීතුමා 
කිව්ෙව්, විෙද්ශවල බලපෑම්වලට අපි යටත් වන්න ඕනෑ  කියන 
එකයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයට 
විරුද්ධව කථා කරන එක ගැන එතුමා කිව්වා.  

මා ඉතා පැහැදිලිව එකක් කියනවා. පසු ගිය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇති කරපු ෙකොටි නිසා අවුරුදු තිහක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රට  විනාශ වුණා. ඒ යුද්ධය කිසිම ආණ්ඩුවකට 
නවත්වන්න බැරි වුණා. තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙසේවය එකතු කර ෙගන, ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා සමඟ ෙම් යුද්ධය නවත්වන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කටයුතු කරද්දී ඊට විරුද්ධව බාහිර බලපෑම් ආවා. ෙලෝකෙය් 
පබල රාජ්ය, ඔය කියන සියලුම සංවිධාන ෙමන්ම අල්ලපු රට පවා 
අපට විරුද්ධ වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අත් අඩංගුවට 
ගන්නවාය, එතුමාට වෙරන්තු නිකුත් කරනවාය කිව්වා. ඒ කියන 
කිසි ෙද්කට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සැලුෙණ් නැහැ. එතුමා ඒ කිසි 
ෙදයක් තුට්ටුවකට ගණන් ගන්ෙන් නැතිව, ෙලෝකෙය් පබලම 
තසත්වාදි නායකයා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම  රණ  විරුවන් ලවා 
පරාජය  කරවූවා.  

අද ඔය විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙමොන මැසිවිලි නැඟුවත්, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය, අර සංවිධානය, ෙම් සංවිධානය, ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලය අරවා ෙම්වා ෙමොනවා කිව්වත්, අෙප් සිංහල 
සංස්කෘතිෙය් සඳහන් වන කියමනක් මා ඉතා ෙකටිෙයන් 
කියනවා.  "ෙවෙහර ගිල්ල එකාට අග්ගලාව කජ්ජක්ද?" කියලා 
අහන කථාවක් අෙප් ගම්වල තිෙබනවා. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔය ෙගෙනන ෙදෝෂ සම්බන්ධව, ඔය ෙගෙනන වැරදි සම්බන්ධව 
මා ඉන් එහාට කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොනම 
අපරාධකාරෙයක්වත් තමුන්ෙග් කැමැත්ෙතන් පාෙපොච්චාරණයක් 
කරන්ෙන් නැහැ. කලාතුරකින් තමයි ෙකනකු  පාෙපොච්චරාණයක් 
කරනු ලබන්ෙන්. නීතිය ආරක්ෂා කිරීෙම් නිලධාරියකු හැටියට 
කටයුතු කළ නිසා ඒක මම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම, "මහත්තයා ෙම් 
ෙහොරකම ෙකරුවාද, මහත්තයා ෙමොකටද ෙම්ක ෙකරුෙව්?" 
කියලා දරුවකුට කථා කරනවා වාෙග් ෙබොෙහොම  නිහතමානීව 
කථා කරලා අපරාධකාරයකුෙගන් ෙතොරතුරක් ගන්න බැහැ. 
අපරාධකාරයාට හිතන්න ඉඩ ෙදන්න, කළ අපරාධෙය් වරද වටහා 
ෙදන්න, ස්වයං විෙව්චනයක් කරන්න ඉඩක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
පවතින සාමාන්ය නීතිය යටෙත්, පැය විසිහතරක් තුළ දරුණු 
අපරාධකාරයකුෙගන් වචනයක් ගන්න අමාරුයි.  

අපි රාජකාරිය කරන කාලෙය් හි ටපු ඉතා දක්ෂ නිලධාරින් ඒ 
අපරාධ මැඩ පවත්වන්නට කටයුතු ෙකරුවා. ඒ ෙවලාවල්වලදී 
අපට කම සහ විධි පාවිච්චි කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ කම සහ විධි 
අහිංසක ෙකනකු ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කළා නම් ඒක වැරදි බව අපි 
දන්නවා. නමුත් ෙකෙනකුෙග් ජීවිතය විනාශ කරපු මිනීමරුවකුට 
එෙරහිව අධිකරණයට අවශ්ය විධියට ඒ නඩුවට සාක්ෂි ෙසොයා 
ගන්න එක, නඩු භාණ්ඩ ෙසොයා ගන්න එක, අෙනකුත් 
සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්න එක පැය විසිහතරක් ඇතුළත  
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒවා පැය 24කින් කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙකනකුෙග් හිෙත් තිෙබන ෙදයක්, ෙකෙනක් 
කළ ෙදයක් දිවැස් තිෙබන ෙකනකුට මිසක් ෙවනත් ෙකනකුට 
එකවර දැන ගන්න අමාරුයි. ෙම් ෙකොම්පියුටර් යුගෙය් වුණත් ඒක 
කරන්න යන්ත සූත නිෂ්පාදනය කර නැහැ. ඒක නිසා 
අපරාධකාරෙයෝ ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ෙමතුමන්ලා කථා 
කරන එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  
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විරුද්ධ පක්ෂය වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම රජය කරනු 
ලබන සියලුම කියාවලට විරුද්ධ වන එක ගැන මා කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් කථා කරන්ෙන් කී ෙදෙනකු 
ගැනද? අතෙළොස්සක් වුණ දරුණු ගණෙය් අපරාධකාරෙයෝ ෙකොටු 
කර ගන්න ෙගනන නීතිරීති වැරැදියි කියලායි විරුද්ධ පක්ෂය කථා 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙදෙකෝටියකට වැඩි ජනතාවක් ඉන්න ෙම් 
රෙට් බහුතරයක් ජනතාව ෙම් නීතිරීතිවලට විරුද්ධ වන අයට 
ෙදොස් කියනවා; විරුද්ධ ෙවනවා; ඒ අය අපරාධකාරයන්ට අනුබල 
ෙදනවාය කියනවා; අපරාධකාරයන් ෙසේවෙය් ෙයොදවනවා කියලා 
ෙචෝදනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක නිසා මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, නීතිය පසිඳලන්නට, අපරාධ අඩු 
කරන්නට, අෙප් රෙට් අද තිෙබන අපරාධ අඩු කරන්නට ෙමම  
පනත් ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය දක්වන්න කියලා. මා ඉතා 
ඕනෑකමින් කියනවා, ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අපරාධ විසඳීෙමහිලා 
තිෙබන නිදහස මදි බව. ඒ ෙමොකද, ෙකොයි අවස්ථාවකවත් 
ශාරීරිකව සහ මානසිකව යම් කිසි පීඩනයක් ඇති කරන්ෙන් 
නැතිව අපරාධකාරයකුෙගන් වචනයක් ගන්නට, සාක්ෂියක් ලබා 
ගන්නට බැහැ. එෙසේ ෙනොකර නඩුවක් ඔප්පු කරන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන 
දඬුවම් පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ 
වන එක අහිංසක ජනතාවෙග් නිදහසට, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් 
දීමට රජය ෙගන එන නීතිරීතිවලට, අපරාධ අඩු කිරීමට ෙපොලීසිය 
ගන්නා උත්සාහයට, අහිංසක ෙකනකුට අහිංසක විධියට ජීවත් 
ෙවන්නට ඉඩකඩ සැලැස්වීමට කරන උත්සාහයට කරන්නා වූ 
විෙරෝධතාවක් හැටියට මට ෙපෙනනවා.  

 අපි දන්නවා, එක එක ෙද්වල් උපෙයෝගි කර ෙගන, සමහර 
මාධ්ය උපෙයෝගි කර ෙගන කරන්ෙන් රජයට විරුද්ධව මඩ ගැසීම 
මිසක්, ෙම් ෙගෙනන නීතිරීතිවලින් කරන කාර්ය කුමක්ද, ඒෙකන් 
වන ෙසේවය ෙමොකක්ද, ඒ සඳහා ජනතාව තුළ ඇති පතිචාරය 
කුමක්ද කියලා ෙත්රුම් කරන එක ෙනොවන බව. ගමකට ගිහිල්ලා, 
ගෙම් අයෙගන් අපරාධයක් කරපු ෙකෙනක් ගැන, "අපරාධකාරයා 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කියන්ෙන්?" කියලා ෙපොදුෙව් 
ඇහුෙවොත්, ඒ ගම්වල මිනිස්සු කියන්ෙන්, "අෙන් සර්, අෙන් 
රාළහාමි, අෙන් ඉන් ස්ෙපක්ටර් මහත්තයා, ඕකාව ගමට එවන්න 
එපා. ඕකාට ගෙම් ඉන්න ෙදන්න එපා" කියලායි. සමහර ගැමිෙයෝ 
සමහර ෙවලාවට කියනවා, "ඔවුන් ජීවතුන් අතර තියන්නත් එපා" 
කියලා. ඒ තරම් දැඩි ෛවරයක් තිෙබනවා. ගම්වල ඉන්න ඥාති 
පරම්පරා, ෙදමව්පියන්, දරුවන්, සෙහෝදරයන්, අහිංසක ජනතාව 
කියනවා, අහිංසකව ගෙම් ජීවත් ෙවන්නට ඉඩ ලබා ෙනොෙදන 
අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපරාධ මර්දනය 

කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රජය ෙගන යන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට විරුද්ධ ෙවන්නට එපාය කියන ඉල්ලීම මම 
විෙශේෂෙයන්ම කරනවා. අපරාධ මර්දනය කිරීම සඳහා,  අහිංසක 
ජනතාවට හිරිහැරයක් ෙවනවා නම්  ඒවා වැළැක්වීම සඳහා 
කටයුතු කරන්නට එදා ඉඳලා නීතිරීති තිබුණා. අධිකරණෙයන් 
දඬුවම් ලැබූ අෙප් සෙහෝදර ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒවා 
සඳහා අධිකරණය තුළ ඉඩක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මා ඉතා 
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා රටට ආදරය ඇති, අපරාධකරුවන්ට 
විරුද්ධ, අහිංසක ජනතාවට අහිංසක විධියට ජීවත් ෙවන්නට ඉඩ 
ෙදන්න කැමැති, ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධාගම ඇතුළු අෙනකුත් 
ආගම්වල ෙශේෂ්ඨත්වය ආරක්ෂා කරන්නට කැමැති අය ඉන්නවා 
නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂ ෙවන්න කියලා. එම ඉල්ලීම 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[2.31 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

the opportunity given to speak on this Bill. This Bill has 
had a bit of history. It was previously enacted for a 
limited period of time and had also authorized the 
Minister to extend its applicability by making orders for 
extension and on one of those occasions it was pointed 
out in this House that it had already lapsed without 
extending and the Hon. Minister of Justice graciously 
conceded that that was the case and its applicability came 
to an end. 

Regrettably, today this Bill that is before the House, 
by Clause 8, seeks to validate even acts done during that 
period on which this Act was not in operation, when the 
provisions contained in this Bill had lapsed. Now, this is a 
very serious issue. It maybe a procedural matter, but 
nevertheless it has retrospective operation and it is not 
desirable. During a particular period of time when this 
law was not in operation, illegal acts that were committed 
by the law enforcement authorities are sought to be 
covered by this "Validation Clause 8" in this Bill.  

Primarily, we are opposed to this Bill because it seeks 
to extend the period of detention in a police station. There 
is a lot of misunderstanding with regard to the 24-hour 
period and the 48-hour period. It must be remembered 
that in the scheme of the Code of Criminal Procedure that 
we have had for over 100 years with the brief suspension 
during the AJL time, the Administration of Justice Law in 
the 1970s, the period has been only 24 hours and the 
misconception is that people think that 24 hours has been 
given for the conclusion of investigations, and that is 
wrong. If one looks at the scheme of the Code of Criminal 
Procedure, one will realize that the law did not expect the 
police to conclude their investigations within a period of 
24 hours. That 24-hour limitation was only with regard to 
maximum permissible time in detention at a police station 
so that within the 24 hours, there will be a dawn, there 
will be a period of light, during which at least the person 
arrested can be produced before a magistrate. When he is 
produced, if it is a bailable offence, he is entitled to be 
enlarged on bail. If it is a non-bailable offence, then, there 
is provision for detention up to 15 days, not exceeding 15 
days. If the police makes an application that such a person 
must be detained for 15 days, the Magistrate will detain 
that person. That is the period of time that the law expects 
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the police to conduct investigations and conclude them. It 
is not that first 24 hours. The first 24 hours is with regard 
to, perhaps, recording the statement of the person arrested 
and attendant matters like that. One does not expect the 
police to conclude the entirety of their investigations in 24 
hours nor in 48 hours. By extending this period of time to 
48 hours, it is not expected that they can ever conclude 
their investigation within 48 hours.  

So, that is why it does not make sense to extend this 
period to 48 hours. The Minister of Justice in his reply 
might  say that the requirement to produce the suspect 
before a Magistrate within 24 hours is still maintained and 
that is true; that is maintained.  But, what is being 
introduced now is that a further 24 hours, or in the 
aggregate 48 hours, whatever the balance time after the 
person is produced before the Magistrate, he is permitted 
to be detained in a police station. That is the big 
difference that is being made.  

Already, there is provision available for the 
investigating police officers to obtain permission from the 
Magistrate and record statements to interview the 
accused, to take him to a particular place, to continue with 
their investigations although his custody is with the fiscal 
authorities and not with the police. That is a safeguard. 
That is a time-honoured safeguard that this country has 
had and there is absolutely no reason, no logical sense in 
providing for a further period of 24 hours in which he is 
kept in police custody. This can only lead to abuse. As we 
have seen, our authorities and our law reports are full of 
incidents where police officers have been found guilty of 
torture within 24 hours. Now, you extend it by double the 
time. This will only pave the way for that kind of abuse 
by the police. Although there is a requirement to produce 
the person before a Magistrate, we know how that is 
done. Even when a person is detained after production in 
24 hours, in several instances the Supreme Court has 
found that the person was, in fact, not produced. The 
police go to the Magistrate’s house and say the suspect is 
in the police vehicle. The Magistrate does not see the 
person and the detention order is given. This is what 
happens in practice and by this, the person will still 
remain in the police station, perhaps, hung up by his two 
feet, upside down while the police go and get an order 
from the Magistrate to continue his detention in the police 
station for another 24 hours. This is not a desirable thing.  

There is no real reason why this amendment ought to 
be brought and that too as a temporary provisions Bill 
applicable only for two years. The other so-called reforms 
that are brought are also going to apply only for two 
years, like direct indictments before the High Court. 
Perhaps you can cut down on time. But here, the  
Attorney- General is being empowered to make decisions 
and, more often than not, we are going to have decisions 
based on political considerations rather than the strength 

of the case, which a magistrate at a non-summary inquiry 
would have been able to ascertain much more. Today, the 
police are involved and, as I said, this will lead to abuse, 
very serious abuse.  

I want to apprise this House of a very serious abuse 
that is going on at present with regard to one of my 
Colleagues, the Hon. S. Shritharan, Member of 
Parliament from the Jaffna District. On the 12th of 
January, his office was raided without the Speaker being 
informed, without even the MP himself being informed. 
While he was returning after having participated in a 
Debate in this House, his office was raided by the said to 
be Terrorist Investigations Division. Twenty five 
policemen raided his office. They took many things into 
the office. They brought bags; they brought their own 
laptop computers; they put a CD into the computer and 
produced pornographic material and then took 
photographs with his staff standing with the pornographic 
material on the screen of these computers. Now that 
material, the photographs that were taken by the Terrorist 
Investigations Division are now part of a leaflet campaign 
against this Hon. Member in the area of Kilinochchi and 
EPDP Members are involved in distributing this material 
all over the place. How did the photographs and were 
taken by the TID get into the hands of EPDP Members 
for them to go and distribute this scurrilous material all 
over town? How did that happen? This is because the 
Hon. Member raised a very important issue in this House 
of abuse by the security forces, by the army, in taking 
over a hundred young girls into their camps and abusing 
them. He raised it in this House and for that he was called 
by the TID. He raised a matter of Privilege in this House 
because his speech in this House was sought to be 
questioned by the police. When these officers came and 
raided his office, this is what they said. They told the 
staff there, “Ah! He is the MP who is saying that the 
Tamil women  are being abused. He is the one”. It is for 
that reason that they have brought  pornographic material; 
they have brought condoms and they have laid out all of 
them and taken photographs; arrested two of his 
associates - a staff and his secretary - and both are being 
detained without any production before a magistrate.  

We are discussing whether a person can be held in 
police custody for 24 hours or 48 hours. But, under the 
Prevention of Terrorism Act, a person is detained for a 
much longer period without any production before a 
magistrate and two of his associates are - as I speak - 
being unlawfully and illegally being detained in the 
Terrorist Investigations Division. What about the 43 other 
youth who were arrested in Jaffna on the 30th of 
November and 1st and 2nd of December? They are still 
being held. More than one-and-a-half-months have 
passed, they have not been produced before a single 
judge. They are said to be surrendees after giving receipts 
of arrest to the next of kin. After they were actually 
arrested they are being described as surrendees and are 
being subjected to what is called "rehabilitation" and we 
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are told that they have voluntarily subjected themselves to 
be sent to rehabilitation. It is a joke.  

I want to ask the Minister of Justice this question. 
Ever since you became Minister of Justice, Tamil political 
prisoners who are languishing in prisons for 10 years, 12 
years, 13 years, 15 years have written numerous letters to 
you and in public several times you have given them 
assurance that you will look into it. How long  more do 
you want to look into this matter? You are bringing in a 
(Special Provisions) Bill here to extend the period of 
detention in a police station from 24 hours to 48 hours 
and other matters said to be reforms to the Code of 
Criminal Procedure, but there are over 900 people, a fact 
that was disclosed by Hon. DEW Gunasekara when he 
was the Minister of Prison Reforms. He said somewhere 
between 600 and 900 people are there. He did not even 
know the number. Close upon 1,000 Tamil political 
prisoners are languishing in prisons, some for over 10 
years. You know that very well. You have got their 
letters.  What are you able to do as the Minister of 
Justice? You give them assurance after assurance. Is it not 
time, Hon. Minister, if you cannot do these things, if you 
cannot act according to your conscience and deliver, that 
you leave this post? That you leave it to persons who can 
handle this Ministry and that you honourably exit and say, 
“Well, I cannot anymore be party to this kind of abuse 
and illegality”. How long more are you going to cheat the 
people of this country? How long more are you going to 
cheat the persons who have appealed to you and to whom 
you have given assurance after assurance? I ask you this 
and I expect you to reply some of the issues that I have 
raised in this House today. 

Thank you very much.  

 
[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - 
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Technology and Research)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම 

විවාදයට එක් වන්නට ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. අද  ෙබොෙහෝ කථිකෙයෝ කථා කළ කාරණාවලදී                 
ශී ලංකාෙව් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යම් යම් ෙචෝදනා එල්ල 
කරන්නට උත්සාහ කළා. ඒ වාෙග්ම අපි අමතක කළ යුතු නැහැ, 
යුද්ධයක් තිබුණ අවස්ථාෙව් දී ෙම් රෙට් සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් 
කියන සෑම ජන ෙකොටසක්ම විශාල වශෙයන් මරණ භයකටත්, 
පීඩාවකටත් පත් වුණ බව.  

විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණ් දවිඩ ජනතාව අති විශාල බියකිනුයි 
හිටිෙය්. ෙමොකද, සෑම අවස්ථාවකම රෙට් යම් ඝාතන සිදු වුණා. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිබුණ ඉතා දරුණුම 
තස්තවාදී සංවිධානයක්. ඒ සංවිධානය විසින් ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ 
පළාත්වල කරන ලද අපරාධවලින් පස්ෙසේ සෙහෝදරයන් ෙලස 
දකුෙණ් ජීවත් වුණ ලාංකීය සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් මිනිස්සු විශාල 
බියකට පත් වුණා. ජාතිවාදය අවුස්සමින් සිදු වුණ ඒ කර්තව්යයන් 

නිසා ඒ අය විශාල පීඩාවකට පත් වුණා.  යුද්ධය අවසන් වීෙමන් 
පස්ෙසේ එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් වඩාත්ම නිදහස ලබා ගත්ෙත් 
උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර හිටපු දවිඩ ජනතාවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

අද අපි ඒ පෙද්ශවලට ගියාම ඒ පෙද්ශවල සිද්ධ වන 
සංවර්ධනය දකින්න පුළුවන්. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් තුවක්කුවට 
බෙයන් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු අතහැර දමලා, ෙද්ෙපොළ 
අතහැර දමලා,  මරා ෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුවන් බවට පත් 
ෙවන්න ඔවුන්ට සිදු වුණා. ඔවුන් බලහත්කාරෙයන් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට බඳවා ගත්තා.  ඒ තිබුණ පරිසරය  සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් කරලා නිදහස්ව, නිවහල්ව ජීවත් වන්නට ඔවුන්ට අද 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අද ලාංකීය 
දවිඩ ජනතාව  විශාල ෙලස නිදහසක් අත් විඳිමින් සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් තමයි වඩාත්ම සතුටින් සිටින පිරිස කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

හැම පෙද්ශයකම නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න අද රජය 
පියවර ගනිමින් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවසක රාජ්ය 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පුවත් පත්වලට පකාශයක් 
කර තිබුණා, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ දකුෙණ් යම් යම් තැන්වල සිදුවන 
පාතාල කියාවන් මර්දනය කරන්නට ආණ්ඩුව මූලිකත්වය ෙදමින් 
කටයුතු කරමින් යනවාය කියා.  එය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විශාල 
පසාදයට ලක් වන කාරණයක් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අපට 
මතකයි, ඉස්සර කාලෙය් ෙනොෙයකුත් චණ්ඩින්ට licence දීලා 
මහා අපරාධ කරන්නට අවස්ථාව සලසා දී තිබුණ බව. ඒ 
රජයන්වලින් පස්ෙසේ  අද පාතාලය මර්දනය කරන්නට, ඒ භය 
ජනතාවෙගන් තුරන් කරන්නට රජය තීන්දු කර තිබීම රටක 
ජාතියකට, රටක ජීවත් වන ජන සමාජයට විශාල යහපතක්.  

අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය සිදු ෙවනවා. ඒවා ෙම් රෙට් අමුතුෙවන් 
සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා,  යම්කිසි වරදකරුෙවක් 
නැත්නම් වගඋත්තරකරුෙවක් පැය 24කට වැඩි කාලයක් 
ෙපොලීසිෙය් රඳවා ෙගන ඉන්න අවශ්ය නම් සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයකු මඟින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා 
මෙහේස්තාත්වරයාෙග් අනුමැතිය ඇතිව තවත් පැය 24ක කාලයක් 
ඔවුන් ෙපොලීසිය භාරෙය් රඳවා ෙගන ඉන්න පුළුවන් කියා. පසු ගිය 
කාලෙය්  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ විපක්ෂෙය් අෙනකුත් පක්ෂ 
ෙමය අලුතින් සිදු වන කාර්යාවලියක් විධියට පුවත් පත්වල වාර්තා 
කර තිෙබනවා මම දැක්කා. 

අධිෙචෝදනා පතයක් සෘජුවම ෙයොමු කරලා, ඒ අධිෙචෝදනා 
පතය යටෙත් යම් කිසි සැකකරු ෙවකු අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ 
අධිෙචෝදනා පතයක් ෙයොමු කරලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්තුව හරහා 
ඔහුට මහාධිකරණයක නඩු පැවරීමත් අලුතින්ම සිදු වන 
කාරණයක් විධියට යම් යම් පක්ෂවල නිෙයෝජිතයින් ඉදිරිපත් 
කරපු මත පසු ගිය කාලෙය් පුවත් පත්වල වාර්තා ෙවලා තිබුණා. 
රටට, ජාතියට බලපාන පධාන පශ්න තිෙබන අවස්ථාවක, මුළු ජන 
සමාජයම ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවක, මෙහේස්තාත් උසාවියක ලඝු 
ෙනොවන නඩු පැවරීමකින් ෙහෝ මූලික පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙකළින්ම අධිෙචෝදනා පතයක් 
ෙගොනු කරලා මහාධිකරණයක ඔහුට නඩු පැවරීම ෙම් රෙට් 
නීතිෙය් වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු ෙදයක්. ඒ ගැසට් පතය 
වසර ෙදකකට සැරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම අලුත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි ෙම් සියලු නීති එන්ෙන් අපරාධ මැඩ 
පවත්වන්නයි. 

අපරාධකරුවන්ෙගන් අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට සහ ඒ 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට කාලය මදි වන ෙකොට ඒ කාලය ලබා 
ගැනීමත්, රෙට් මහා පශ්නයක් බවට පත් වන පශ්නවලදී ඒ මූලික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණ තියලා  මෙහස්තාත්වරෙයක් ළඟ ඒ නඩු කටයුතු 
කරෙගන යෑම ෙවනුවට ෙකළින්ම ඒ වගඋත්තරකරුවන්ට 
අධිෙචෝදනා පතයක් යටෙත් මහාධිකරණෙය් නඩු පැවරීමත් කියන 
කාරණා සියල්ල ෙම් රෙට් ජන සමාජෙය්  යහපත ෙවනුෙවන් හදන 
නීතියි.  

ෙමහිදී ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා යටෙත් තිෙබන ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අද ඇති වී තිෙබන ෙවනස පිළිබඳව අපි 
ඇගැයීමක් කරන්න ඕනෑ. ශී ලංකාෙව්   ෙපොලීසිය සථ්ාපනය 
ෙවන්ෙන් එංගලන්තය, අයර්ලන්තය වැනි ර ටවල්වල තිබුණු 
ෙපොලීසිවල ආකෘතියක් විධියටයි. අපි බිතාන්ය පාලනය යටතට 
පත්ෙවලා සිටිය දී ෙපොලීසිෙය් ඇති ෙවලා තිබුෙණ් අයර්ලන්ත  
ෙපොලීසිෙය් ආකෘතියයි. ෙම් ෙපොලීසිය යම් කිසි විධියකට නැවත 
සකස් කිරීම -restructure කිරීම-  අෙප් වාෙග් රටකට එක පාරටම 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම  විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
දැනට එය නැවත සකස් කරමින් පවතිනවා.  

මහා භයානක යුද්ධයක් අවසන්  වුණු රටක් ෙද්ශපාලන සහ 
ආර්ථික වශෙයන් රට ස්ථාවරව පවත්වා ෙගන යන්නටත්, ඒ 
වාෙග් කටයුතුවලින් පසුව ර ෙට් තිෙබන තත්ත්වය සාමකාමී    
අතට ෙගෙනන්නටත් ෙපොලීසිෙය් structure එක සම්පූර්ණෙයන් 
ෙවනස් කිරීෙමන්ම  පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම කෙළොත් රටක් ෙගන යන්න අමාරුයි. නමුත්       
ගරු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් උප ෙදස් පරිදි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද ෙනොෙයකුත් ෙහොඳ කටයුතු හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙපොලීසියට බඳවා ගැනීෙම්දී විභාග 
තියනවාය කියන කාරණය අපි දන්නවා. අද උපාධිධාරින් 
ෙබොෙහොමයක් උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු වශෙයන් බැ ෙඳනවා. 
ඒවාටත් විභාග තියලායි ගන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් බඳවා 
ගැනීෙම්දී පවා විභාගයක් තියලා, බුද්ධි පරීක්ෂණයක් තියලා, යම් 
ගරුත්වයක් ඇති වන විධියටයි  දැන් බඳවා ගැනීම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
මා විශ්වාස කරනවා, එය ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් 
ගත්ත  ෙහොඳ පියවරක් කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලවල දක්ෂතාව මනින්න නව කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කරනවා. ඒක තමයි පශ්න විසඳීෙම් අනුපාතය. Problem solving 
rate එක අනුව තමයි ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව 
මනින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම එහිදී සත්ය පැමිණිලි ෙකොපමණ 
ඉදිරිපත් වුණාද, ඒ පැමිණිලිවලින් ෙකොපමණ විසඳා තිෙබනවාද 
කියන නිර්ණායකය පාවිච්චි කළා.  සත්ය පැමිණිලිවලින් සියයට 
30ක් විතර තමයි කලින් විසෙඳමින් තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් කමෙව්දය 
කියාත්මක කළායින් පසුව -ඒ නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව 
මනින සාධකයක් විධියට ෙමය ඉදිරිපත් කළායින් පසුව- විශාල 
වශෙයන් ඉදිරිපත් වන පැමිණිලිවලට සාෙප්ක්ෂව ඒවා විසඳීෙම්  
පතිශතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
වෙරන්තුකරුවන් ඇල්ලීම පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් 
ලංකාෙව් වෙරන්තුකරුවන් නිදැල්ෙල් හැසිරීම සමහර කාලවලදී 
සාමාන්ය ෙදයක් බවට පත් ෙවලා  තිබුණා.  වැරදි  කරලා වෙරන්තු 
නිකුත් ෙවලා තිෙබන අයෙගන් සියයට 90ක්ම නැවත අල්ලා 
උසාවියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපරාධවලට සම්බන්ධ  
වෙරන්තුකරුවන් නිදැල්ෙල් හැසිරීම නිසා සමාජය තුළ ඇති වී 
තිෙබන බිය තුරන් කරන්නට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැම 
උත්සාහයක්ම ගන්නවාය කියන එක  මම ඉතා වගකීෙමන් 
කියනවා. සමහර විට තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිෙයන් සහනයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්  ඒ සඳහා පැමිණිලි කිරීමට අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහන මැදිරියක් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 

සාමාන්ය ජනතාවට තමන්ෙග් පළාෙත් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් 
සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ෙපොලිස්පතිතුමා ළඟට යන්නට, 
සහන මැදිරියට ගිහින් පැමිණිලි ඉදිරිපත්  කරන්නට   අවස්ථාවක් 
ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ඉතිහාසෙය්   
ෙබොෙහෝ කාලයකට පසුව අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාෙග්  උපෙදස්  
පරිදි ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දීමනා රුපියල් 4500න්  පටන් ෙගන 
විශාල  ෙලස වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපොලිස් සථ්ානෙය් 
වර්ගය අනුව ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට ෙවනමම දීමනා ලබා 
දීෙම් වැඩසටහනකුත් අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අලුතින් 
ආරම්භ  කර තිෙබනවා. ඒ අනුව මහන්සි වී වැඩ කරන, කැප 
වීෙමන් කටයුතු කරන ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට විෙශේෂ  
දීමනාවක් ලබා ෙදන්නට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ෙම් සියලු ෙදයින්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
කාර්යක්ෂම   ෙපොලිස් ෙසේවාවක් හරහා බිෙයන් ෙතොර, පශ්න  
විසෙඳන, නිදහස් සමාජයක ජීවත් ෙවන්න ට රෙට් ජනතාවට 
අවස්ථාව සලසා දීමයි. ඒ සඳහා අපරාධ මැඩ පැවැත්වීමට ගන්නා  
පියවරක්  විධියටයි අද ෙම් සියලු කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අද අෙප් 
දිස්තික්කවල විශාල වශෙයන්  අලුත් ෙපොලිස් ෙගොඩනැගිලි හදලා, 
ඔවුන්ෙග්  රාජකාරි කටයුතු කරන්නට, පුහුණු කටයුතු කරන්නට 
අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. ෙපොලිසිෙය් ඕඅයිසී ධුරයක් දරන 
සෑම  ෙකනකුටම අනිවාර්යෙයන්ම මාස තුනක පුහුණුවක් ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම Police Academy  එක විශාල වශෙයන් 
පරිවර්තනයකට භාජනය කරලා ෙපොලිස් නිලධාරින් පුහුණු 
කිරීෙම් වැදගත් වැඩ පිළිෙවළකට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ස්ෙකොට්ලන්ත 
ෙපොලීසිෙයන් අෙප් රජයට ලැබුණු ආධාරයකින් පජා ෙපොලිස් 
ෙසේවය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ මඟින් ජනතාවට කිට්ටු වී, 
ජනතාව සමඟ නිදහෙසේ කටයුතු කරන්න ෙපොලීසියට අවස්ථාව 
සැලෙසනවා.     

බිතාන්ය පාලන කාලෙය් සිට පටන් ගත්ත ෙම් ෙපොලීසිය ගැන 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් තිබුණ මතය අයින් කරලා, ජනතාවට 
කිට්ටුෙවන්, ජනතාවට සහන සලසන්න පුළුවන්, ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවන ෙපොලීසියක් විධියට අද පජා ෙපොලිස් 
ෙසේවාව ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත හා ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් උපෙදස් මත අද ෙම් 
සියලු පියවරයන් ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට සාමකාමී සහ 
සාමය ආරක්ෂා කරන වාතාවරණයක් හදන්නටයි. පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී අපට ෙපනුන, දැනුන ෙද් තමයි රෙට් ජනතාව  ඒ 
සඳහා ෙමොන තරම් පසාදයක් දක්වලා තිෙබනවාද කියන 
කාරණය. ඒ නිසා ඒ කටයුතු කරන සියලු ෙදනාටම, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතියත්, ෙගෞරවයත් 
පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
[අ.භා. 3.01] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ගරු 

ඇමතිතුමිය පකාශ කළා, ෙම් සමාජෙය් අපරාධකරුවන්ට තිෙබන 
බිය නැති කර ගැනීම සඳහා ෙම් නීති ඉවහල් වනවා කියලා. 
හැබැයි, සමාජයත්, ෙම් රෙට් ඉහළ නිලධාරින් විශාල 
පමාණයකුත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ මැති ඇමතිවරුන් 
පමාණයකුත් බියකින් ෙපෙළනවා. හැබැයි, ඒ බිය සමාජෙය් සිටින 
පාතාලය ෙහෝ මං ෙකොල්ලකරුවන් පිළිබඳ බියක් ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුෙව් ඉහළම අධිකාරයක් විසින් තමන් ෙවත පවරා තිෙබන 
විශාල භීතියකින් හා බියකින් ඔවුන් ෙපෙළන බව නම් ඇත්ත. ෙම් 
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නීතිවලින් කිසිෙසේත්ම ඒ බිය ඉවත් කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා 
මම හිතන්ෙන් නැහැ. අඩුම තරමින් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කරන සංෙශෝධනයක්වත් ෙගනාවා නම් ඒ බිය ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව අපට ටිකක් කථා කරන්නට තිබුණා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ආණ්ඩුව ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පෙතන් අදහස් වන්ෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුව ගමන් කරමින් 
තිෙබන්ෙන් කවර දිශාවකට ද කියන කාරණයයි. ආර්ථික 
වශෙයන් විශාල අර්බුදයකට අෙප් රට ඇද දමා තිෙබනවා. ඉදි 
කරන ලද මහා ව්යාපෘති ආර්ථිකයත් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් 
නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ආයතනවල ඉහ 
වහා ගිය මහා පරිමාණ වංචා හා දූෂණ ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒවා 
පාඩු ලබන ආයතන බවට පත් වී තිෙබනවා. අසීමිත ණය 
කන්දරාවක් ගැනීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන වාර්ෂිකව විශාල ෙපොලියක් 
ෙගවන්නට සිදු වී තිෙබනවා. එය ෙහේතු ෙකොට ෙගන රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවන අවස්ථා අහිමි කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් ලක්ෂ 
20කට ආසන්න තරුණ පරම්පරාවකට රැකියා නැති වී තිෙබනවා. 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ට සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට 
තමන්ෙග් පඩි පත පමාණවත් නැතිව සිටිනවා. කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන බහුතරයක් වූ ෙගොවි ජනතාව තමන්ට ලැෙබන 
අස්වැන්නට සාධාරණ මිලක් ෙනොමැතිව හූල්ලමින් සිටිනවා. ධීවර 
ජනතාව මුහුදට ගිහින් ෙනළා ගන්නා අස්වැන්න තමන්ෙග් ජීවිතය 
පවත්වා ෙගන යන්න පමාණවත් නැහැ කියලා කෑ ගසමින් 
සිටිනවා. ඒ අනුව මුළුමහත් අයිතීන් අහිමි කරන ලද සමාජයක් 
සිටිනවා. ඒ අයිතීන් අහිමි කරන ලද සමාජෙය් ජනතාව තමන්ෙග් 
අයිතීන් ෙවනුෙවන් සටන් කරන්න, අරගල කරන්න පාරට බහින 
එක වළක්වන්නට බැහැ. ෙපොරවා ගන්නා ලද ෙද්ශෙපේමීත්වයට 
ෙහෝ විවිධ මර්දන නීතීන්වලට එය වැළැක්වීමට කිසිෙසේත්ම 
හැකියාවක් නැහැ.  

ෙම් ඇති වී තිෙබන අර්බුදය සමනය කර ගත හැකි වන්ෙන් තව 
තවත් පජාතන්ත විෙරෝධී, තව තවත් මානව හිමිකම් අහුරන, තව 
තවත් ජනතාවෙග් අයිතීන් කප්පාදු කරන නීති සම්පාදනය හරහා 
පමණයි කියලා ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත්, -නීති සම්පාදනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළත්, හැසිරීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත්- ෙබොෙහෝ විට තමන් 
මත අසීමිත බලයන් ෙක්න්ද කර ගැනීෙම් වියරුවක නිරතව 
සිටින්ෙන්.  

පසු ගිය දිනවල ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමියට 
එෙරහිව ෙගනාව ෙදෝෂාභිෙයෝගය සහ ඇය ෙනරපා දැමීම සඳහා 
කියාත්මක වූ කියාවලිය අපි දැක්කා.  තිබුණ හැම අධිකරණයක්ම 
පැවතුණු හැම ආණ්ඩුවකටම පක්ෂපාතීව කටයුතු කළ බව අපි 
දන්නවා. වර්තමාන අධිකරණත් ඉතාමත් වැදගත් ෙද්ශපාලන 
සන්ධිස්ථානවලදී ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතීව කටයුතු කළා කියලා අපි 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී දැක්කා.  

වර්තමාන පාලනයට අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට 
පක්ෂපාතීව කටයුතු කරන අධිකරණයක් පමණක් ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුෙව් බලවතුන් විසින් ෙමෙහයවන ලද අධිකරණයක 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඔවුන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ෙනරපා දැමීම සඳහා මාර්ග සිතියම සකස් 
කෙළේ තමන්ට පක්ෂපාත අධිකරණයක් බිහි කර ගැනීමටත් වඩා 
තමන් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන අධිකරණයක් නිර්මාණය කර 
ගැනීම සඳහායි. ඒ නිසා තමන් විසින් තීන්දු ලියන, තමන් විසින් 
තීන්දු සඳහා බල කරන අධිකරණ පද්ධතියක අවශ්යතාවයි ඔවුන්ට 
පැන නැඟුෙණ්. ඒ අනුව තමයි ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට බැංකු 
සභාපතිවරයකු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩි 

ෙවන්ෙන්. ඔහු බැංකු සභාපතිවරෙයක්; රජෙය් පධාන ආයතන 
කීපයක අධ්යක්ෂ තනතුරු දැරූ පුද්ගලෙයක්. එෙහම නම් රජය 
ෙකොතැනද ඉන්ෙන්? මට ඔහුත් එක්ක තිෙබන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.  

ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට බැංකුවක සභාපතිවරයකු 
ෙගනැල්ලා අග විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩි කරවීෙම් අරමුණ 
ෙමොකක්ද? තමන්ට පක්ෂපාති අධිකරණයක් පමණක් පමාණවත් 
නැහැ. තමන් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන අධිකරණයක් තමන්ට 
ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් පජාතන්ත විෙරෝධි ඒකාධිපති 
වියරුව දක්වා ගමන් කිරීෙම්දී ෙම් තිෙබන ආයතන, ඒ 
ආයතනවලට තිෙබන වගකීම් සහ බැඳීම් ෙපොඩි පට්ටන් කරමින් 
යන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ අනුවම තමයි ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් 
රඳවා තබා ගැනීෙම් කාලය පැය 24 සිට පැය 48 දක්වා වැඩි 
කරන්නත්, මෙහස්තාත් අධිකරණය ෙවනුවට ඉහළ අධිකරණයට 
අධිෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
නිර්මාණය කර ගන්ෙන්. ෙවනත් ෙමොකවත් ෙනොෙවයි කරන්න 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රට තවදුරටත් නිදහස පුළුල් කරලා, 
පජාතන්තවාදය පුළුල් කරලා, ජනතාවෙග් අයිතින් ලබා දීලා 
පාලනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගැඹුරුතම අගාධයකට අෙප් රට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුවට අෙප් රට පාලනය කළ හැක්ෙක්, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යා හැක්ෙක් තවතවත් මර්දන නීති සම්මත කර ගනිමින්, තව තවත් 
පජාතන්ත විෙරෝධි කියා මාර්ග ඇති කර ගනිමින්, තව තවත් තමන් 
අතට බලය ෙක්න්ද කර ගනිමින් විතරයි. ඒ අනුව තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා පැය 48ක් රඳවා තබා ගැනීෙම් නීතිය සම්මත 
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමිය 
ඉතිහාසෙය් ඉඳන් කිව්වා. ෙබොෙහෝ ඉතිහාසයක් නැහැ ෙම් පනතට. 
ෙම්ක 2007 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
එකඟතාවකට ආවා අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට ගැසට් නිෙව්දනයක් 
ඉදිරිපත් ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීෙමන් අනතුරුව 
දීර්ඝ කර ගන්නවා කියලා. නමුත් 2009 ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේත් නැහැ, දීර්ඝ කර ගත්ෙත්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා විශාල ගැටලු ගණනාවක් නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා දීර්ඝ ෙනොකර ගන්නා 
ලද ගැසට් එකක් මත පදනම්ව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහෝ කටයුතු 
ඉටු කළා. ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් පනත අතීතයට බලපාන පරිදි -2009 අවුරුද්ෙද් සිට බලපාන 
පරිදි- සංෙශෝධනය කර ගන්නයි. එෙසේ කර ගන්න තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන්. ෙමොන තරම් බලෙයන්, වියරුෙවන් 
කටයුතු කරනවා ද කියලා කිව්ෙවොත්, අඩුම තරමින් තමන්ට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතකින් ලබා දී තිෙබන, ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලබන නියමයක් මඟින් පනත කියාත්මක වීෙම් කාලය 
අවුරුදු ෙදකකට වරක් දීර්ඝ කර ගැනීෙම් ඉඩ පවා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ෙත් නැහැ.  

අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් හදා ෙගන තිෙබන තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරනවා අතීතය දක්වා බලපාන පරිදි පනත 
සංෙශෝධනය කර ගන්න. ඒ නිසා තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙමොකටද? අතීතෙය් කරන ලද වැරැදි පවා වසාගන්නයි 
ඒ බලය පාවිච්චි කරන්ෙන්. හැබැයි රටට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
ජනතාව ෙවනුෙවන් තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරන්න 
කිසිෙසේත් පැකිෙළන්ෙන් නැහැ කියලායි රටට කිව්ෙව්. ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙනොව බලය ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් මර්දනකාරි 
අණපනත්, නීති සම්මත කරගැනීම ෙවනුෙවන්, මර්දනකාරි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාවලි අනුමත කර ගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හදාෙගන තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලය 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැය 48ක් රඳවා තබා 
ගැනීම පිළිබඳ කාරණය ගනිමු. කාටද ෙම් බලය ෙදන්න හදන්ෙන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි? ෙපොලීසියටයි ෙදන්න 
හදන්ෙන්. ෙම් ෙපොලීසිය කවර ෙපොලීසියක්ද? එහි බහුතරයක් 
නිලධාරින් තමන්ට පැවැරී තිෙබන නිලයට ෙගෞරවනීය 
වටිනාකමක් දීලා කටයුතු කරන්න සූදානම්. හැබැයි ඒ කිසිදු 
නිලධාරියකුට තමන්ට පැවැරී තිෙබන වගකීම සහ සමාජ බැඳීම 
ඉටු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිෙසේත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී 
-රඳවා තබා ගැනීෙම්දී ෙනොෙවයි- කල්පනා කර බලනවා ඔහු රාජ 
පාක්ෂිකද, නැද්ද කියලා. ඒක තමයි අද සාධකය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔහු අපරාධකරුවකුද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි 
සාධකය. අද පධාන සාධකය, ඔහු රාජ පාක්ෂිකද නැද්ද කියන 
එකයි. ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් මිනිසුන් ෙදෙදනකු ඝාතනය කළාට 
පස්ෙසේ ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද කියා මම  තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
60,000ක් මැරූ කට්ටිය ෙදන්නකු ගැන අහනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් මිනිසුන් ෙදෙදනකු ඝාතනය කළාට පස්ෙසේ 

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ්ය මධ්යස්ථානෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා වන ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මාධ්යයට ගිහින් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පැත්ෙතන් තමයි 
ආණ්ඩුව ෙපනී සිටිෙය්. ෙපොලීසිෙය් මාධ්ය පකාශක ෙපනී සිටිෙය්ත් 
ඒ පැත්ෙතන්. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ්ය මධ්යස්ථානෙය් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් -ෙකොෙහන් ලැබුණු ජනරාල්කමක්ද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ- ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල ෙපනී සිටිෙය්ත් ඝාතකයන්ෙග් 
පැත්ෙතන්. ඔවුන් එදා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙවනත් පටලැවිල්ලක් හදන්න උත්සාහ 
කළා. අන්න ඒ ෙපොලීසියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා පැය 48ක් 
රඳවා තබා ගැනීෙම් බලය ෙදන්න හදන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. පසු 
ගිය දා විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන්නා අමාත්යවරයකුෙග් 
පුෙතකු ෙම්ජර්වරයකුට පහර දීම, ඔහුෙග් ගිනි අවිය පැහැර ෙගන 
යෑම පිළිබඳ සිද්ධිය. පුතා ෙම්ජර්වරයකුට පහර දීලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පුතාට ෙනොෙවයි? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුතාට ෙනොෙවයි. පුතාටත් පහර ෙදන්න ඕනෑ තමයි. නමුත් 

පහර දීලා තිෙබන්ෙන් පුතාට ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, හැබැයි ඒ ගිනි අවිය පැහැර ගත් පිරිස ෙපොලීසියට 
ගිහින්, "ෙමන්න ගිනි අවිය" කියලා රියැදුරා හරහා භාර දුන්නා. 
නමුත් ඔහු අත් අඩංගුවට ගත්තාද? පරීක්ෂණ පැවැත්වූවාද? 
ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට  විෙශේෂ ෙපොලිස් ඒකක තුනක් ෙයොදවා තිෙබනවා" 
කිව්වා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා  කැලණි විහාරෙය්දී  ධාතුන් වහන්ෙසේ 
වන්දනාමාන කරන හැටි මාධ්යවල ෙපන්වනවා. ෙකොෙහොමද 
එෙහම වන්ෙන්? ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බලය ෙදන්න 
හදන්ෙන් කවර ෙපොලීසියකටද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  දිගින් දිගටම මිනිස් ඝාතන වැලක් 
කහවත්ෙත් සිදු වුණා. එය ෙනොනවතින මිනිස් ඝාතන වැලක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එයට එක්තරා අමාත්යවරයකුෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ඍජුවම හවුල් බව ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අමාත්යවරු ඍජුවම මැදිහත් වන බව ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙකෝ ඒ සම්බන්ධ අය අත් අඩංගුවට 
ගැනීම්? ෙකෝ පරීක්ෂණ කිරීම්? එතෙකොට කවර ෙපොලීසියක් ද ෙම් 
තිෙබන්ෙන්?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
මෑත කාලෙය් ඇති වී තිෙබන ෙද්ශපාලනයට  සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ 
සිදු වීම් ෙදස බලන්න. සාමාන්යෙයන් ෙකෙනක් ෙපොල් වත්තකට 
පැනලා ෙපොල් ටිකක් ෙහොෙරන් ඉස්සුෙවොත්, එය සයිමන්ෙග්යි, 
ෙජෝශප්ෙග්යි පශ්නයක් නම් ඔන්න ෙපොලීසිය මැදිහත් වනවා. 
හැබැයි එය ඉහළ ඇමතිවරුන් ෙනොෙවයි,  පළාෙත් පාෙද්ශීය 
සභාෙව් මන්තීවරයා සම්බන්ධ වන පශ්නයක් නම් ෙපොලීසිය 
කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති ෙපොලීසිෙයන් රිමාන්ඩ් 

කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. රිමාන්ඩ් ෙනොකර හරි යනවායැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ඒ හාදයා රිමාන්ඩ් ෙනොකර හරි යනවාද? තංගල්ල 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති තංගල්ල බීච් ෙහෝටලයට ගිහින් 
එංගලන්තෙය් සුදු ෙනෝනා ෙකනකු මරපු නිසා තමයි රිමාන්ඩ් 
කෙළේ. මතක තබා ගන්න. තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට නීතිය කියාත්මක වුෙණ් ගෙම් සුමනාවතී මරපු 
නිසා ෙනොෙවයි, එංගලන්තෙය් සුදු ෙනෝනා ෙකනකු මරපු නිසායි. 
ඝාතනයට ලක් වුෙණ් එංගලන්තෙය් සුදු ෙනෝනා ෙනොෙවයි නම්, 
ගෙම් උපාසක අම්මා ෙකනකු නම්, ගෙම් සුමනක්කා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නීතිය නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා සුදු හමට 
භයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා සුදු හමට භය නිසා තමයි තංගල්ල 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. එෙහම 
නැත්නම් තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා අත් අඩංගුවට 
ගන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා 
කිරීම්]  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අත් අඩංගුවට ගත යුතු පුද්ගලයන් තව ෙකොපමණ සිටිනවාද? 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දන්නවා, සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් petrol 
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shed එකක් කියන්ෙන් මහා ගිනි ඇවිෙළනසුලු තැනක් කියලා. 
සාමාන්යෙයන් petrol shed එකක් අවට සඳහන් කර තිෙබනවා, 
ෙමතැන ගිනි ඇවිෙළනසුලුයි කියලා. හැබැයි මාවනැල්ෙල් එෙහම 
තැන්වලට ගිහින් ගිනි තබපු අය නිදැල්ෙල් හැසිෙරනවා ෙන්. 
ෙමොන ෙපොලීසියද ඒකට කියාත්මක වුෙණ්? මාවනැල්ෙල් petrol 
shedsවලට හනුමන්තා වාෙග් ගිනි තබපු කට්ටිය නිදැල්ෙල් 
හැසිෙරනවා. ෙම් සභාෙව් කථා කරන්නත් එනවා. ෙමොන 
ෙපොලීසියක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බලන්නෙකෝ, හනුමන්තා නැඟිටලා. "හනුමන්තා" ගැනයි මා 

කිව්ෙව්. මා කිව්ෙව් හනුමන්තා ගැනයි. ඇයි හනුමන්තා භයද? 
හනුමන්තා ගැනයි කිව්ෙව්. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] කල්පනා කර 
බලන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොප්පි විසි කළාම දමා 

ගන්න ෙහොඳ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, Hon. Sujeewa Senasinghe 

please sit down. 
  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඕනෑ ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය අහුරමින් තමන්ට අවශ්ය කරන පිරිස 
අත් අඩංගුවට ගන්නයි. කවර පිරිසක්ද රඳවා ගන්ෙන්, කවර 
පිරිසක්ද ෙපොලීසිෙය් තබා ගන්ෙන් කියා තීරණය කරන්නයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ෙපොලීසිය පශ්න කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අපට වග කීමක් තිෙබනවා. 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව 

අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

[බාධා කිරීම්] ෙලඩක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, ෙම් 
නීතිය සම්පාදනය කරමින් එන්ෙන් ෙපොදුෙව් සමාජෙය්, නීතිෙය් හා 
යහ පැවැත්ෙම් තීරණ ගන්න ෙනොෙවයි කියායි. තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරියට යටත් වන සහ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරියට වුවමනා හැටියට හැසිෙරන පිරිස් ආරක්ෂා කරන්නයි; 
අනික් අය මර්දනය කරන්නයි. ඒ අත් අඩංගුවට ගන්නා අයට පැය 
24ක් ඇතුළත ෙපොලීසිය ෙදන දඬුවම් බලන ෙකොට එම කාලය 
පැය 48ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම හරහා ඔවුන්ට කවර දඬුවම් ෙදයිද? 
එම නිසා ෙමය කිසි ෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
යන්න හදන්ෙන් කවර රටකටද? පජාතන්තවාදය අහුරන ලද, 
ජනතාවෙග් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් අහුරන ලද, මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය කරන ලද තනි අධිකාරි පාලනයකටයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා යන්න හදන්ෙන්. ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් පාලනය ෙමොන පැත්ෙතන් බැලුවත් ඒකාධිපති 
පාලනයක්. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now wind up please. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

විධායකෙය් පාලනය ගැන බලන්න. ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් එක 
පවුලක් විධායකය හසුරුවන ආකාරයයි. ව්යවස්ථාදායකය ෙදස  
බලන්න. එතැනත් හම්බ වන්ෙන් එක පවුලක පාලනයයි. රෙට් 
ආර්ථිකෙය් පාලනය ගැන ෙසොයා බලන්න. එතෙකොටත් හම්බ 
වන්ෙන් එක පවුලක්. රෙට් වංචා, දූෂණ ගැන ෙසොයා බලන්න. 
එතෙකොටත් හම්බ වන්ෙන් එක පවුලක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි,  ආර්ථිකය පැත්ෙතන්, ආරක්ෂාව පැත්ෙතන්, මුදල් 
පැත්ෙතන් ඒ වාෙග්ම ව්යවස්ථාදායක පැත්ෙතන්, විධායකය 
පැත්ෙතන්, වංචා දූෂණ පැත්ෙතන් ආදී ෙමොන පැත්ෙතන් විගහ 
කළත් ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒකාධිපති පවුල් පාලනයක්. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් නීති සකස් කර ගන්ෙන්.  එම නිසා  
කිසි ෙසේත්ම ෙම් නීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වීමට ඉඩ 
ෙනොදිය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් පක්ෂෙය් විෙරෝධතාව අප 
සටහන් කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  The next speaker is  the Hon. H. R. 

Mithrapala. Before he starts, will an Hon. Member 
propose  the Hon. R. Yogarajan to take the Chair? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
I propose that  the Hon. Hon. R. Yogarajan do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN  took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  -  கால்நைடவளர்ப் , 
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප සාකච්ඡා කරනු 

ලබන්ෙන්, අපරාධ නඩු විධාන  සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධවයි. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත, විමර්ශන 
පැවැත්වීම පහසු කිරීම සඳහා වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව සිරභාරයට 
ගනු ලැබූ තැනැත්තන් රඳවා තබා ගැනීෙම් කාල සීමාව  දීර්ඝ කිරීම 
සඳහා විධිවිධාන  සැලැස්වීම සඳහා ද, ඇතැම් නඩුවල දී  ලඝු 
 ෙනොවන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම බැහැර කිරීම සඳහා ද, පැමිණිල්ෙල් 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග්  දිවුරුම්  සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳහා විධිවිධාන 
සැලැස්වීම සඳහා ද, ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂාංගික කරුණු සඳහා 
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත්  ෙකටුම්පතක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් රෙට් උසාවිවල ඇති  ලඝු  
නඩු විභාග සම්බන්ධෙයන් බලමු. දැන්  අපි සිතමු, මිනී මැරුමක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ මිනී මැරුමට සාක්ෂි තිෙබනවා. 
බැලූ බැල්මට ඔහු වරදකාරයා  ෙවනවා. නමුත් මෙහේස්තාත් 
උසාවිෙය්ත් මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් ෙම් නඩුව විභාග කරනවා.  
නැවත සැරයක් ෙම් නඩුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා, 
නැවත සැරයක් අධිෙචෝදනා පත භාර දී නැවත සැරයක් 
මහාධිකරණෙය්  ඒ ආකාරෙයන්ම විභාග  කරනවා. ෙම්කට ෙමොන 
තරම් කාලයක් යනවා ද?  ෙම්වාට නාස්ති වන්ෙන් රජෙය් මුදල්.  
ඒ වාෙග්ම විත්තිකාරයන්ට  හිරිහැර  විඳින්නට සිදු වනවා වාෙග්ම  
විශාල ෙලස මුදල් වියදම් කරන්නටත් සිදු වනවා.  ඒ අපහසුතා 
ඉවත් කිරීමට විධිවිධාන පැනවීම වැරදි ද? බැලූ බැල්මට  ෙපෙනන 
prima facie case  එකක් නම්, ෙකළින්ම  අධි ෙචෝදනාවක්  භාර දී 
විභාග කිරීෙම් කිසි වරදක් නැහැ. ඒ සඳහා වන පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්මත කිරීමයි ෙම් කරන්ෙන්.   

ඊළඟට බලන්න, ෙකනකු පැය 24ක්  ෙපොලීසිෙය්  තබා 
ගැනීෙම් කාරණය. පැය 24ක් ෙකොෙහොමත් ෙපොලීසිෙය් තබා ගන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට- එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට  ඕනෑ විධියට-  නීති පනවන්න ලැහැස්ති නැහැ, 
ෙම් ආණ්ඩුව. [බාධා කිරීම්] ෙම් ආණ්ඩුව මහජනතාවට වන 
හානිදායක තත්ත්ව වළක්වන්න නීති හදන්නයි කටයුතු කරන්ෙන්. 
ෙම්ක මහජනයා හදපු  ආණ්ඩුවක්. [බාධා කිරීම්] දැන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අලි නැහැ. අලි ෙබටි තිෙබන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට 

ඕනෑ විධියට, අලි ෙබටිවලට ඕනෑ විධියට ඉඩ ෙදන්න අපි 
ලැහැස්ති නැහැ.  අද අලි නැහැ. ෙකෝ නිෙයෝජ්ය නාකයා පත් කළා 
ද?  පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙකෝ UNP  
එෙක් පජාතන්තවාදය?  ඊෙය් නිෙයෝජ්ය නායකයා පත් කළා ද? 
ඒකට ඉඩ දුන්නා ද?  ඒ  පජාතන්තවාදය ද? ඉඩ දුන්නා ද? [බාධා 
කිරීමක්] බණ කියන්න එපා. කට වහෙගන  නිකම් ඉන්න, වැදගත්  
මාතෘකාවක් ගැන කථා  කරන ෙවලාෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන 
කථා  කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ගැන  මුළු රටම දන්නවා. කී 
සැරයක් පරාද වුණ පක්ෂයක් ද?  ඡන්දය ඉල්ලන, ඉල්ලන සැෙර් 
පරාද ෙවනවා.  තව කී සැරයක් පැරෙදන්න බලා ෙගන ද ඉන්ෙන්?  
ෙම් ආත්මයට  බලයට  එන්න බැහැ.  [බාධා කිරීම්] ෙම්වා ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන  නිවැරදි වැඩ.  ආවාට ගියාට කරන වැඩ ෙනොෙවයි. 
ෙම් ආණ්ඩුව කරුණු ෙසොයා බලා කරන වැඩ.  

දැන් බලන්න, නවීන තාක්ෂණය දිහා. දැන්  දියුණු ම ෙමොකක් 
ද? සංනිෙව්දනය - communication - දැන් දියුණු ෛවද්ය විද්යාව 
ෙනොෙවයි,  සංනිෙව්දනය. සංනිෙව්දනය හරහා  අද ෙම්  ෙලෝකෙය් 
සිද්ධ වන අපරාධ දිහා බලන්න. පැය 24න් ඒ ඔක්ෙකොම 
ෙහොයන්න පුළුවන් ද?  එංගලන්තෙය්,  ඇෙමරිකාෙව් නැත්නම් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ඉඳලා අපරාධ කරන්න පුළුවන්.  ෙම්වා ගැන ෙසොයා 
බලන්න කාලයක් අවශ්යයි. අවශ්යතාවක් තිබුෙණොත් විතරක්  
මෙහේස්තාත්වරයාෙග් අවසරය ඇතිව  පරීක්ෂණයක් කළා ට කිසි 
වරදක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කියන්න ෙදයක් නැතිව ෙම් ගරු 
මන්තීතුමා ෙමොනවා කථා කරනවාද ෙම්? ෙත්ෙරන්ෙන්  නැත්නම්
-  [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා ෙවලාව අර ෙගන කථා කරන්න. 
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.  මෙග් ෙවලාෙව් මම කථා කරන්ෙන්.  
ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න  ෙවලාවක් තිෙබනවා  ෙන්. ඒ නිසා 
මෙග් කථාවට බාධා  කරන්න  එපා.  අලි ෙබටිවලට ඕනෑ විධියට 
ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අලි ෙබට්ටන්ට ඕනෑ විධියට  ෙම් 
ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන්  නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවට  ඕනෑ විධියටයි 
ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන්. 

ෙම් ආණ්ඩුව පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කරලා  
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව  මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් 
කරලා ඒ අනුවයි වැඩ කර ෙගන යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න.  තමුන්නාන්ෙසේට  ඕනෑ විධියට ෙම් 
ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  ඒක මතක තබා ගන්න.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ලඝු නඩු විභාග 
සම්බන්ධෙයන් ගත් තීන්දුව වැදගත්  තීන්දුවක්. විත්තිකාරයන්ටත් 
ෙහොඳයි.  ඒ හරහා මෙහේස්තාත්වරුන්ෙග් වැඩ හුඟක් අඩු කරන්න  
පුළුවන්.  නඩු ඇසීම පමාද වීමට  විශාල ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා 
ෙම් ලඝු නඩු විභාග- summary trials - තියන එක? [බාධා 
කිරීමක්] ඒක ෙහොඳයි නම් ෙහොඳයි කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 

අෙනක් එකත් එෙහම තමයි.  අෙනක් එකත් ෙත්රුමක් 
ඇතිවයි, ආවාට ගියාට ෙනොෙවයි. ෙපොලිස් නිලධාරින් කාලයක් 
තිස්ෙසේ ලබපු අත් දැකීම් මත තමයි ෙම්වා තීන්දු කර තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ෙම්වා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඇවිල්ලා 
ෙපෞද්ගලිකව තීන්දු කරන ඒවා ෙනොෙවයි. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවුරුදු සිය ගණනක අත් දැකීම් සැලකිල්ලට 
භාජනය කරලා තමයි ෙමය කරන්ෙන්. අද අපරාධකරුවන් 
සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා 
කරන්ෙන්. අපරාධකරුෙවක් පිළිබඳව යම් පරීක්ෂණයක් 
කරන්නට තිෙබනවා නම්, එම පරීක්ෂණය කරන්න සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයකුට ඉහළ නිලයක් දරන නිලධාරිෙයක් 
අත්සන් කරලා, මෙහේස්තාත්වරයාෙග් අවසරය ඇතිව තමයි ඒක 
කරන්ෙන්. ෙපොලීසිෙය් සියලු ෙදනාම ෙහොඳයි කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් ෙහොඳ නිලධාරිනුත් 

729 730 



2013 ජනවාරි 22 

සිටිනවායි කියන එක මතක තියා ගන්න. එක්ෙකෙනක්, 
ෙදන්ෙනක් වැරැදි කළාට සියලු ෙදනාටම එක හැන්ෙදන් 
ෙබදන්නට බැහැ.  ඒ නිසා අද අපිට වුවමනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, බලෙයන්, වියරුෙවන් 
මත් ෙවලා සිටිනවා කියලා.  බලෙයන්, වියරුෙවන් මත්ෙවලා 
එතුමන්ලා 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් රෙට් මිනීමැරුම් කීයක් සිදු කළාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙනොෙවයි අනුර දිසානායක මන්තීතුමන්ලා  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්නට ඕනෑ. ඒ අය සිර ෙගදර සිටින්නට ඕනෑ මිනිස්සු.  අද 
එතුමන්ලා 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් සිටිනවා.  ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් මරා 
දමලා, අද  සිර ෙගදර සිටින්නට ඕනෑ අය  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා බණ කථා කරනවා. එෙහම කරන්න බැහැ. ඒවාට නිසි 
දඬුවම් ෙදන්නට අවශ්යයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න යුතුකමක් 
නැහැ, ෙම් - [බාධා කිරීමක්] 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your 

point of Order? 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, he referred to one of the Hon. Members here. As  

a responsible Deputy Minister, he cannot refer to Hon. 
Members here and say that they should be in prison. He 
cannot call them murderers. That should be expunged, 
Sir.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Did you mention names? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
I did not refer to the conduct of any Hon. Member.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You mentioned his name and said that he is a 

murderer and that he should be in jail. How can you make 

inferences on an Hon. Member? Sir, with his age and 
seniority, he must be responsible for what he speaks.  
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
I have a right to answer. You cannot stop my speech. 

You keep your mouth shut.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
1931 දී ෙම් රටට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුණා. අද වනෙකොට 
අවුරුදු 80කට වැඩියි. ෙම් රෙට් ජනතාව ආණ්ඩු හැදුවා, ආණ්ඩු 
ෙපරළුවා. නීති හැදුවා, නීති ෙවනස් කළා.  තසත්වාදය පරාජය 
කරන්නටත් ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම කටයුතු කළා. අමතක කරන්නට 
එපා, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් වර්තමාන මුර ෙද්වතාවා අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද  රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව. එතුමා අද ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා.  අවුරුදු 30ක කාලයක් 
ෙම් රෙට් තස්තවාදීන් සිටියා.  ෙම් රට කඩන්න ආපු අය සිටියා.  

ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා අද කථා කරනවා, ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලය ගැන. ෙපොදු  රාජ්ය මණ්ඩලය ෙනොෙවයි, ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලෙය් මහ එකා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආවත් කියන්නට ඕනෑ, ෙම්ක British colony එකක් ෙනොෙවයි, 
බිතාන්යෙය් යටත් විජිතයක් ෙනොෙවයි, ස්වාධීන ස්ෛවරී 
ජනරජයක්  කියලා. ෙම් ජන රජය හැදුෙව් 1972 දී සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 
බම්බුවක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක විකෘති කළා. ඒක විකෘති 
කරලා නිදහස වැළලුවා.  නිදහස වළලලා ෙම් රෙට් ජනතාව වළ 
පල්ලට ෙගන යන්නට කටයුතු කළා.   

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ෙමොන තරම් මිනී 
මැරුවාද? මාධ්යයට ෙමොන තරම්  හිරිහැර කළාද?  නඩු කාරයාෙග් 
ෙගදරට  ගල් ගැහුෙව් නැද්ද? ෙනවිල් සමරෙකෝන්ට විරුද්ධව 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙගනාෙව් නැද්ද? අද කථා කරන්ෙන් බුදු ෙවලා 
වාෙග්. මට මතකයි, 1984 මැතිවරණෙය් දී මම ඡන්ද 
මධ්යස්ථානයට යනෙකොට උෙද් 11.00යි ෙවලාව. ඒ වනෙකොට 
ඡන්ද ෙපට්ටිය පුරවලා ඉවරයි, අරෙගන යන්න ලෑස්ති කරනවා. 
තව ඡන්ද මධ්යස්ථානයකට යනෙකොට ballot papers ටික ෙම්සය 
උඩ, ඡන්ද ෙපට්ටියට ඔබන්න බැරි ටික එතැන දමලා ගිහිල්ලා. ඒ 
යටියන්ෙතොට මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්. ෙම් වාෙග් ඉතිහාසයක් 
තිබුණු තමුන්නාන්ෙසේලා ට ෙමොන පජාතන්තවාදයක්ද?  

සර්ව ජන ඡන්ද බලෙයන් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු හැදුවා. එයට 
විරුද්ධව 1971 දී ආයුධ සන්නද්ධව කැරැල්ලක් ආවා. 1983 දී 
ආයුධ සන්නද්ධව කැරැල්ලක් ආවා. 1989 දී ආයුධ සන්නද්ධව 
කැරැල්ලක් ආවා. මහජන ඡන්දෙයන් පත් වුණු ආණ්ඩුවලට 
පුළුවන්කම ලැබුණා,  ෙම් සියලුම කැරැලි පරාජයට පත් කරන්න.  
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී සමාජයට අභිෙයෝග කරන්නට කිසිම 
විෙද්ශ බලෙව්ගයකට වර්තමාන නායකත්වය ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
යි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාවට මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පවතින නිදහස් 
පජාතන්තවාදී සමාජයට ෛවර කරන පිරිසක් සිටිනවා. 
තස්තවාදීන් අල්ලා ෙගන, උතුරු නැ ෙඟනහිර ඊළාම් හදලා,  ෙම් 
පැත්ෙතන්  ගරිල්ලා සටනකට බහුතර ජනතාව තල්ලු කරන්නට 
බලාෙගන සිටියා. ඒ අවිගත් තස්තවාදය  පරාජය කරලා ෙම් රට 
තවත් ලිබියාවක් කරන්නට ඉඩ  නුදුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක අපි හිෙත් තබා ගන්නට ඕනෑ  
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කාරණයක්. ඒ නිසා තවත් කාලයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ෙම් රෙට් බලයට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇයි? ෙම් රටට  
ඉතිහාසගත විජයගහණයක් අත්කර දීම සඳහා පජාතන්තවාදෙය් 
මුර ෙද්වතාවා හැටියට කියා කරමින් ෙම් ර ෙට් පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කර දී තිෙබන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් වර්තමාන ආණ්ඩුවයි කියන 
එක අද ෙම් රෙට් ජනතාව පිළිගන්නා කාරණයක්. 

ඒකයි දිගින් දිගටම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පරදින්ෙන්. 
1931 හදපු සර්ව ජන ඡන්ද බලෙය් වටිනාකම එන්න එන්න වැඩි 
ෙවලා; එන්න එන්න ජනතාව පිළිෙගන තිෙබනවා.  ෙම් රට 
ආරක්ෂා කරන්න; ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න, 
ෙපෝෂණය කරන්න අද වැඩ කර ෙගන යනවා. එෙහම කරන 
ෙවලාෙව් තමයි දිවි නැගුම  පනත් ෙකටුම්පතට තුෙනන් ෙදකක් 
ඡන්ද ලැබුෙණ්. ඒ පනත් ෙකටුම්පතත් සම්මත කළා. ෙහට අනිද්දා 
ගමට ගිහින් බලන්න. ගෙම් ජනතාව නැඟිටින්න පටන් ගන්නා විට 
ෙමොන තරම් ෙවනසක් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවනවාද කියා.  

අද ෙගෙනන ලද පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් 
අෙප් ගෙම් කසිප්පු මුදලාලිෙගන් ෙබ්ෙරන්න බැහැ. කසිප්පු 
විකුණනවා. ඒක අල්ලන්න කියා ෙපොලීසියට කථා කර කිව්වා. 
සාජන් ෙකෙනක් ඇවිත් කසිප්පු මුදලාලි අල්ලාෙගන ගියා. 
ෙපොලීසියට ගිහින් පැය භාගයයි. ඇප දුන්නා. කසිප්පු මුදලාලි 
ආපහු ෙගදර ආවා. ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශාඛාෙව් අෙප් ගෙම් 
සභාපති. පහුවදා ෙමොකද වුෙණ්? කසිප්පු මුදලාලි අල්ලන්න ආ 
සාජන් මාරු කළා. එෙහමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
පජාතන්තවාදය රැක්ෙක්.  

අෙප් හිටපු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙපොලීසිය ගැන 
ෙමතැන කථා කළා. ෙපොලීසිය ගැන කථා කරන්න එතුමන්ලාට 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන අයිතියක්ද? එතුමන්ලා ආණ්ඩු කළ හැටි අපි 
දන්නවා. ෙපොලීසියට බඳවා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? සාධාරණව 
ෙබදලා දුන්නාද? නැහැ. ගෙම් හිටපු නෑදෑෙයෝ, තමන්ෙග් උදවිය 
විතරයි ෙපොලීසියට ඇතුළත් කෙළේ. එතුමන්ලා එෙහම ෙපොලීසියක් 
තමයි හදන්න හැදුෙව්. නමුත් බැරි වුණා. ඒක ෙවනස් කර 
පජාතන්තවාදී රටක් නැවත බිහි කෙළේ වර්තමාන නායකත්වෙය් 
ශක්තිය තුළින් කියන එක අද අපි සියලු ෙදනාම පිළිගත යුතු 
කාරණයක්.  

ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙදස බැලුවාම, ෙම් රෙට් සිද්ධ වන අපරාධ 
ෙදස බැලුවාම කියන්න කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් 
සමහර නිලධාරින් වැරැදි ඇති. වැරැදි කළ ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට 
ගන්න ඊෙය් ෙපෙර්දා මටත් සිද්ධ වුණා ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා 
කරන්න.  ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කර තමයි  වැරැදිකරුෙවක් 
උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. එෙහම ෙපොලිස් 
නිලධාරින් සිටිනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් පෙද්ශෙය් ෙකෙනකුෙග් 
අතක් පයක් කඩලා, සිද්ධියක්  වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරයා සිටි ෙය් නැහැ.  

අද වන තුරු ඒ පැහැර ෙගන ගිය තී වීලර් එක අත් අඩංගුවට 
අරෙගන නැහැ. එෙහම ෙපොලිස් නිලධාරිනුත් සිටිනවා. එක් 
ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් වැරැදි කළ පළියට ඔක්ෙකොටම ෙදොස් 
කියන්න බැහැ. වැරැදි කරන අයත් සිටිනවා. "නැහැ" කියා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ. වැරැදි කළ නිසාම ඒක ආණ්ඩුව පිට පටවන්න 
ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. ඒ වැරැදි ෙපන්වා දී වැරැදි නිවැරදි කර 
ගන්න ඕනෑ. අපට ෙහොඳ ෙපොලීසියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අපරාධ 
සම්බන්ධව කටයුතු කර, අත් දැකීම් ලබා ගත් පළපුරුදු 
ෙපොලීසියක් අද අපට තිෙබනවා.  ඒ ෙපොලීසිෙය් වුවමනාව උඩ, ඒ 
ෙපොලීසි ෙය් අත් දැකීම් තුළින් තමයි අපි ෙබොෙහෝ විට නීතිරීති 
සංෙශෝධනය කරන්න කටයුතු කරන්ෙන්.  

අපට වුවමනා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
ආරක්ෂා කරන්නයි.  ෙම් රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කරන, ඔවුන්ෙග් 
නිදහස ආරක්ෂා කරන අධිකරණ පද්ධතියක් අපට අවශ්යයි. 
නීතිෙය් ආධිපත්ය  අපිට අවශ්ය ෙවනවා. ඒක තමයි අපි ෙම් රෙට් 
කියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒකට අකුල් ෙහළලා, 
ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරලා,  විවිධ පශ්න ඇති කරලා, ෙම් රට 
යටත් කරවන්න, ෙම් රට විෙද්ශිකයන්ට පාවා ෙදන්න හදන්න 
එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන එංගලන්තය ගැන 
කථා කරනවා. ෙම් රට බිතාන්යෙය් තවත් ෙකොළණියක් කරන්න 
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට ආශාවක් ඇති. නමුත් එෙහම 
කරන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. අන්තර් ජාතික පජාව පසු පස ගිහින් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ස්වාධීනත්වය අෙහෝසි කරන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට කිසි දවසක පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉඩක් ඇත්ෙත් නැහැ.  අපට අපරාධකරුවන්ව 
ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපරාධකරුවන් 
නිසා විපතට පත් වන අහිංසක ජනතාව ආරක්ෂා කිරීෙම් යුතුකම 
සහ වගකීම ෙම් ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කරනවාය කියන එක පකාශ 
කරමින් මෙග් වචන කිහිපය සමාප්ත කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් අෙප් හිතවත් 

මිතපාල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කළා. මම එතුමා කියන ෙද් 
පිළිගන්නවා. හැම ආණ්ඩුවක්ම ෙපොලීසියට ඇඟිලි ගැහුවා; 
අධිකරණයට ඇඟිලි ගැහුවා; රාජ්ය ෙසේවයට ඇඟිලි ගැහුවා. රාජ්ය 
ආයතන සියල්ලම පවතින ආණ්ඩුව යට ෙත් තියා ගන්න උත්සාහ 
කළ නිසා තමයි 2000 වසෙර් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරු 225 ෙදනාෙගන් 223 ෙදෙනක් ඡන්දය දීලා දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. අතීතය ගැන කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. 2000 දී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින විට 
ෙදපාර්ශ්වයම ඒක ෙත්රුම් ගත්තා.  

අධිකරණය ස්වාධීන කරන්න ඕනෑ; ෙපොලීසිය, ස්වාධීන 
කරන්න ඕනෑ; රාජ්ය ෙසේවය ස්වාධීන කරන්න ඕනෑ; මැතිවරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන කරන්න 
ඕනෑ. ෙම්වා ශක්තිමත් කරන්නයි තිබුෙණ්.  

උදාහරණයක් වශෙයන් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී විශ්වවිද්යාල ඇතුළත් වුෙණ් නැහැ. 
විශ්වවිද්යාලයටත් ඒ ස්වාධීනත්වය ෙදන්න තිබුණා. ෙම්ක 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ශක්තිමත් කරන්නයි තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් 
රජය ෙමොකක්ද කෙළේ? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 
ෙදනකුෙගන් 223 ෙදනකු ඡන්දය දීලා සම්මත කරපු පනත පැය 
24න් අෙහෝසි කළා. විපක්ෂය එක්ක කිසිම සංවාදයක් පැවැත්වූෙව් 
නැහැ; බුද්ධිමතුන් එක්ක සංවාදයක් පැවැත්වූෙව් නැහැ. එදා 
අධිකරණයත් ෙම්කට සම්මාදන් වුණා. අධිකරණය  වාෙග්ම 
නීතිඥ සංගම් ෙම් පාප කර්මයට සම්බන්ධ වුණා. ෙම් වට්ටියට අත 
ගැහුවා.  

ඉතින් අද අෙප් රට ෙම් පපාතයට වැටිලා තිෙබන්ෙන් 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරපු නිසා. 
ඒක කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් ෙහොඳ නිලධාරින් 
ඉන්නවා, මා නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් සියයට පහක්, දහයක් 
ඉන්නවා ෙම් ආණ්ඩුව කියන ඕනෑ වැඩක් කරන අය. ෙපොලීසිය 
මිනී මැරුම් සිදු කළ අය අල්ලන්න ෙහොඳයි; මුදල් ෙහොරකම්වලට 
සම්බන්ධ අය අල්ලන්න ෙහොඳයි. නමුත් ෙද්ශපාලනය ගෑවුණාම 
ඒ සියලු පරීක්ෂණ යට යනවා. අන්න ඒකයි අපට තිෙබන පශ්නය.   
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[ගරු එච්.ආර්. මිතපාල  මහතා] 
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දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන මට පැහැදිලි කිරීම් කර ගන්න 
අවශ්යයි. නමුත් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
අධිකරණ ඇමතිතුමා- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද, ඔබතුමාද අධිකරණ ඇමතිතුමා? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
නැහැ, මම ෙනොෙවයි.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න අවශ්යයි ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වගන්තියක් සම්බන්ධෙයන්. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් හයවන වගන්තිය යටෙත් හත්වන පිටුෙව් සඳහන් 
වනවා, "...විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුෙගන් ෙහෝ ෙපොලිස් 
නිලධරයාෙගන් යම් හරස් පශ්න අසනු ලැබීමට මෙහේස්තාත්වරයා 
අවසර ෙනොදිය යුතු ය." කියා.  Then, you cannot cross-examine 
the police. ෙපොලීසිෙයන් හරස් පශ්න අහන්න බැහැ. මා අහන්න 
කැමැතියි ආණ්ඩුෙවන් ඒ ගැන.  ෙකෝ, ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු නැහැ. 
උත්තර ෙදන්න ඇමතිවරු නැහැ. ඇමතිවරු භෙය් පැනලා 
ගිහිල්ලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, the Hon. Minister informed that he will be coming 

back in a few minutes time.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, he cannot do that. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද?  

සාක්ෂිකාරයින්ෙගන් හරස් පශ්න අහන්න බැරි අධිකරණයක් 
තිෙබනවාද? ෙකොයි රෙට්ද තිෙබන්ෙන්, සාක්ෂිකරුවන්ෙගන් හරස් 
පශ්න අහන්න බැහැ කියලා. I would like to quote from the 
Code of Criminal Procedure (Special Provisions) Act, No. 15 
of 2005. Section 6 (9) states, I quote: 

"...the Magistrate shall not permit any cross-examination of such 
expert witness or police officer ..... " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා සාක්ෂියක් 
හරිද, වැරදිද කියලා තීරණය කරන්ෙන් හරස් පශ්න ඇසීෙමන් බව. 
හරස් පශ්න ඇසීෙමන් තමයි සාක්ෂියක් ඇත්ත සාක්ෂියක් හැටියට 
ෙහෝ අසත්ය සාක්ෂියක් හැටියට පිළිගන්ෙන්. ඉතින් ෙම්කට කවුද 
උත්තරයක් ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන්?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව- [බාධා කිරීම්] 

එහි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, හරස ් පශ්න ඇසීෙම් 
අවස්ථාව ෙනොෙවයි- [බාධා කිරීම්]   

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Do not complicate matters.  I asked a simple question.  

ෙලෝකෙය් ෙමොන උසාවියක ද තිෙබන්ෙන් සාක්ෂිකාරයකුෙගන් 
හරස් පශ්න අහන්න බැහැ කියලා. ගිහිල්ලා ඇමතිතුමාෙගන් ෙහෝ 
අහෙගන එන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහනම් ඔබතුමා ගිහිල්ලා අහලා 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] They are taking my time. - 
[Interruption.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගැන අහන්න ෙනොෙවයි 

අපි ආෙව්. කරුණාකර, ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Hon. Minister can reply when he speaks. Hon. 

Lalith Dissanayake, please do not disturb.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට්ද තිෙබන්ෙන් පැය 48ක් ෙපොලීසිෙය් 

රඳවා ගන්න පුළුවන් කියලා. මා ඇමතිවරුන්ෙගන් ඒ ගැන 
අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ලංකාෙව්ම තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලංකාෙව් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] Will you please sit 

down? මා අහන්ෙන් ෙලෝකය ගැන. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙලෝකය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ලිං ෙගම්ෙබෝ  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකක් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට්ද 

තිෙබන්ෙන් පැය 48ක් රඳවා තියා ගන්න පුළුවන් කියලා. [බාධා 
කිරීම්] ලංකාෙව් ෙනොෙවයි. ෙම්වා -[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please do not disturb.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා, අධිකරණ ඇමතිතුමා දැන් ෙම් 

ගරු සභාෙව් නැති එක ගැන. එතුමා බෙය් පැනලා ගිහිල්ලා. 
හැංගිලා.  එතුමාට ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. එතුමා නීතිඥ 
මහත්මෙයක්. එතුමා දන්නවා. එතුමාට ෙම්වාට උත්තර නැහැ.  

ෙම්ක තමයි ශිරානි බණ්ඩාරනායකටත් කෙළේ. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායකට එන්න කිව්වා. සාක්ෂිකාරයන්ෙගන් හරස් පශ්න 
අහන්න බැහැ කිව්වා. ඒකයි කෙළේ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ශිරානි බණ්ඩාරනායකට එන්න කිව්වා, මාසයක් තිස්ෙසේ කිසිම 
ලියකියවිල්ලක් දුන්ෙන් නැහැ.  පස්වැනි දා අපට -කමිටුෙව් 
සාමාජිකයන්ට- ලියකියවිලි හම්බ වුණා. හයවැනි දා ශිරානි 
බණ්ඩාරනායකට දුන්නා. හත්වැනි දා කිව්වා, "නඩුවට සූදානම් 
වන්න, සාක්ෂිකාරෙයෝ කැඳවන්න බැහැ, හරස ් පශ්න අහන්න 
බැහැ" කියලා. ෙම්කමයි ෙකරුෙව්. අද අධිකරණ ඇමතිවරයා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට මුහුණ ෙදන්න බැහැ.   

අද ෙම් නීතිය ෙග්න්ෙන් ඇයි?  බලන්න, රෙට් පශ්න දවසින් 
දවස උග ෙවනවා. විරැකියාවට, ජීවන වියදමට, ෙම් රෙට් 
අවනීතියට ආණ්ඩුවට උත්තර නැහැ. ෙම් නීතිය ෙගනැත් 
තිෙබන්ෙන් ඉදිරිෙය්දී ඇති වන අසහනකාරී තත්ත්වය මර්දනය 
කරන්න. අද යාපනෙය් තත්ත්වය බලන්න. යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් කී ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන හැටියට 
යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් සියයකට ආසන්න පිරිසක් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා.  

 බලන්න,  අද මුස්ලිම් ජනතාවට ෙකොයි තරම් හිරිහැර 
ෙවනවාද? අද මුස්ලිම් ව්යාපාරිකයන්ට තමන්ෙග් ව්යාපාර කර 
ගන්න බැහැ. විෙරෝධතා ව්යාපාර පටන් ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අනුමත කරනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් ජනතාවට ව්යාපාර 
කිරීෙම් අයිතිය දුන්ෙන් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. මහනුවර රජ කළ 
ෙසනරත් රජතුමා  තමයි ඔවුන්ට ඒ අයිතිය දුන්ෙන්. මම ඔබතුමාට 
ඉතිහාස කථාවක් කියන්නම්. මහනුවර රජ කළ ෙසනරත් රජතුමා  
එක්දහස් හයසිය ගණන්වලදී ඕලන්දක්කාරෙයෝ එක්ක ගිවිසුමක් 
අත්සන් ෙකරුවා. ඒ ගිවිසුෙම් ෙසනරත් රජතුමා 
ඕලන්දක්කාරයින්ෙගන් ෙපොෙරොන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකක්ද? මුස්ලිම් ජනතාවට ව්යාපාර කිරීෙම් අයිතිය. ෙම්ක ෙම් 
අද ඊෙය් දුන්න අයිතියක් ෙනොෙවයි.  

අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුවට මැතිවරණ 
දිනන්න ෙවන මාර්ගයක් නැහැ. ජාතිවාදය අවුස්සන්නයි ආණ්ඩුව 
ෙම් හදන්ෙන්.  ඒක ෙන්ද කරන්න යන්ෙන්? ෙම් රෙට් සියලු 
පශ්නවලට මුල සුළු ජාතීන් කියලා - උතුෙර් ෙදමළ අය, මුස්ලිම් 
අය, කිස්තියානි අය කියලා- ෙපන්වන්න හදනවා. ජාතිවාදය 
අවුස්සලා ඡන්දය දිනන්න තමයි ෙම් ලෑස්ති වන්ෙන්. ෙම් කලබල 
ඇති කරන්න විහාරස්ථානවලට  යන්ෙන් කවුද? ගෙම් පන්සෙල් 
හාමුදුරුවන් ෙනොෙවයි. ඒ පළාෙත් අය ෙනොෙවයි.  පිට අය තමයි 
ෙම්වාට  යන්ෙන්.   

පසු ගිය සතිෙය් මග්ෙගොන පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් අයයි, ෙදමළ 
අයයි එකතු ෙවලා උත්සවයක් පැවැත්වූවා. හිටපු ගමන් එම 
ස්ථානයට ෙකොළ පාට පැජෙරෝ එකක් ආවා. ඒෙකන් තුන් 
ෙදෙනක් බැස්සා. පිටින් තමයි ෙම් අය එන්ෙන්. ෙම්වා පිටිපස්ෙසේ  
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුවයි.  මම ලජ්ජා ෙවනවා,  ආණ්ඩුව ෙම් වාෙග් 
වැරැදි වැඩ කරන එක ගැන. ෙම්වා කරන්ෙන් ජාතිවාදය 
අවුස්සන්නයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරි ඡන්ද දිනන්න මාර්ගයක් නැහැ. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් මැද හරිය ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇද වැෙටනවා. දැන් ජාතිවාදය අවුස්සනවා. 
මුස්ලිම් ඇමතිවරු ෙමොනවාද කරන්ෙන්? එතුමන්ලාත් හැංගිලා. 
නිෙව්දන නිකුත් කරනවා. මුස්ලිම් ජනතාව අපට ඇවිත් කියනවා 
අපට ව්යාපාර කරන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියලා. ඇමතිවරු 
නැහැ. මම දැක්කා රවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කර තිබුණා. ෙම්ක අෙප් රටට විශාල ලජ්ජාවක්.  

අෙප් රජවරුන්ෙග් කාලෙය් ඉඳලා ෙම් රෙට් ජාතික සමගියක් 
තිබුණා. මහනුවරට මුස්ලිම් අය ආෙව් මහනුවර රජතුමාෙග් 
අවසරය ඇතිවයි. ඒ අය බෙලන් ආෙව් නැහැ. ඕලන්දක්කාරෙයෝ 
ඇවිල්ලා ෙකොළඹ පෙද්ශවලින් මුස්ලිම් අය එෙලව්වාම මහනුව ර 
රජතුමා තමයි කිව්ෙව්, ඇවිල්ලා මඩකලපුෙව් පදිංචි ෙවන්න, 
අකුරන පදිංචි ෙවන්නය කියලා. අෙප් රට ම්ෙල්ච්ඡ රටක් කරන්න 
තමයි ෙම් අය ලෑස්ති වන්ෙන්. දැනටමත් එෙහම ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා මම රජයට 
කියනවා, ෙම්ක වහාම නවත්වන්න කියලා. අප නියම ෙබෞද්ධයන් 
නම් ෙමෙහම කටයුතු කරන එක හරිද?  බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා 
කර තිෙබනවා අනිකුත් ආගම්වලට සලකන්න කියලා. අනිකුත් 
ආගම්වලට ගරහන්න කියලා බුදුන් වහන්ෙසේ කවදාවත් කියා 
තිෙබනවාද?  

 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, what is your point of Order? 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න කියලා. ඔබතුමා අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් 43(අ) (1) 
බලන්න. එහි පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, පැය 24කට වැඩි 
කාලයක් තියා ගන්න පුළුවන් කියලා. දවස් තුනක් තියා ගන්න 
පුළුවන් කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ.  ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඇමතිවරයාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා - [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

Hon. Lalith Dissanayake,  you have time to speak. - 
[Interruption.] Please wait for your chance.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව හිතනවා 

ෙදෝෂාභිෙයෝගෙයන් ආණ්ඩුව දිනුවා කියලා. They feel they have 
won.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පල්ලියක් ගිනි තියපු එක්ෙකෙනක්. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
කවුද? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පල්ලියක් ගිනි තියපු එක්ෙකෙනක් ඔය කථා කරන්ෙන්.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ තමයි එක මනුස්සෙයක්වත් දාන්න දුන්ෙන් 

නැත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේ තමයි ආණ්ඩුව කෑෙව්. අපි ආණ්ඩුව 
කෑෙව් නැහැ. අපට හම්බ ෙවන්න බැහැ. අම්මා තමයි ෙල්කම් 
හැටියට හිටිෙය්. අපි ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් වැඩ කරපු මිනිස්සු. 
ඔබතුමා විපක්ෂයට ගිහිල්ලා දැන් කථා කරනවා. -[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please continue with your speech. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, how can I speak?  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 

ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් කාලය ඕනෑ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආණ්ඩුව හිතා ෙගන ඉන්ෙන් ෙදෝෂාභිෙයෝගය දිනුවා කියලා. 
සැකකරුෙවකු රඳවා තබා ගැනීෙම් කාලය පැය 48ක් දක්වා දීර්ඝ 
කරන්න කියලා ආණ්ඩුව ඉල්ලනවා. ෙදෝෂාභිෙයෝගය ඉවර 
ෙකරුෙව් පැය 10න්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය උෙද් 10ට පටන් ගත්තා. උෙද් 10ට පටන් 
අරෙගන පාන්දර 2 ෙවන කල් ගියා. පැය 10යි. එෙහම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා සැකකරුෙවකු රඳවා තබා ගැනීම සඳහා පැය 
48ක් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකටද? පැය 10න් ෙදෝෂාභිෙයෝගය ඉවර 
ෙකරුවා. ආණ්ඩුව හිතනවා, ආණ්ඩුව ෙලොකු ජයගහණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා. මම කියනවා, ෙදෝෂාභිෙයෝගය නිසා 
රජයට මාරාන්තික තුවාල ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂෙයන් ඉඳීවි. නමුත් රජයට 
මාරාන්තික තුවාල සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරය ෙම් රෙට් 
අග විනිශ්චයකාරතුමාව පිළිගන්ෙන් නැහැ. මුළු ජාත්යන්තරයම 
අග විනිශ්චයකාරතුමිය විධියට පිළිගන්ෙන් ශිරානි 

බණ්ඩාරනායකයි. ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාවලිය හරිය කියපු එක රටක් 
කියන්න. ෙලෝකෙය් එකම රටක්වත් ෙම්ක පිළිඅරෙගන නැහැ.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව වැරැදිද කියලා කියන්න 

ෙකෝ. ඒ කරපු ෙද් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිද කියලා 
කියන්න ෙකෝ. ජාත්යන්තරය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් රෙට් නීතියට ගරු කරනවාද? ෙමොකටද ෙම් 
ජාත්යන්තරයක් ගැන කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sit down, bloody fool. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
හරියටම හරි,  bloody fool  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ ඇමති වශෙයන් 

මුස්ලිම් ඇමතිවරෙයකුයි ඉන්ෙන්. නමුත් එතුමා තවම ෙම් සභා 
ගර්භෙය් නැහැ. එතුමා හැංගිලා. අෙප් රිසානා ගැන බලන්න. 
රිසානාෙග් මළ මිනියවත් ෙගන්න ගන්න බැරි වුණා ෙන්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඒ රෙට් නීතිය. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, නීතිය. මම දන්නවා නීතිය කියලා. මම අධිකරණ 

ඇමතිතුමාෙගන්- 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
අධිකරණ ඇමතිතුමා එනවා. දැන් අහගන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා අධිකරණ ඇමති නිසා නීතිය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 

වග කීමක් එතුමාට තිෙබනවා. මෙග් මිත රවුෆ් හකීම් මැතිතුමනි, 
මම අහන්න කැමැතියි, ඒ දරුවාෙග් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව - 
post-mortem report එක - තමුන්නාන්ෙසේලාට හම්බ වුණාද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. Did you get the post-mortem report of the child 
who was supposed to have been killed by Rizana? I am 
not trying to put you into trouble. I want a clear answer 
whether you have the report and as to how this particular 
child died  in the hands of Rizana. - [Interruption.] I will 
give him time.   

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Hon. Minister wants to answer. Please do not 

disturb him. - [Interruption.]   
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
The Hon. Minister is trying to answer. - [Interruption.]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
They do not have an answer. ඇමතිතුමාට උත්තරයක් 

නැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරවනවා, 84.(v) ස්ථාවර නිෙයෝගයට. එහි තිෙබනවා, 
කථා කරන සෑම මන්තීවරෙයකුම සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවමින් 
පවතින විෂයට අනුව කථා කරන්න ඕනෑය කියලා. අද රිසානා 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. රිසානා මැරුෙණ් පිට රට. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
If the Hon. Minister is willing to answer, please do not 

disturb him. - [Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා අධිකරණ ඇමති.  මම අහනවා, - 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Presiding Member, there is going to be a 

separate Adjournment Debate on the same issue. - 
[Interruption.]  

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
No, no - [Interruption.]  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Since they have given me time - [Interruption.] There 

were several delegations that had gone to Saudi Arabia 
with regard to this issue. - [Interruption.]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇමතිතුමා වාඩි ෙවන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, are 

you giving him time? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
If he is offering to answer your question, let him do it. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay, let him answer.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Our Ambassador in Saudi Arabia has intervened in 

this matter and has several times gone to the court in 
Dawadmi.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, I asked a simple question. I asked: "Have you got 

the post-mortem report on that little baby who was 
supposed to have been killed by Rizana?" Tell me, "yes" 
or "no". 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
All documents have been perused by our Mission. 

They have seen those documents. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you, Hon. Minister. Hon. Member, you have to 

wind up now. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Give me a few minutes. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 

වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් සිද්ධිය වුණු විගස රජයට කරන්න 
තිබුෙණ්  ඒ දැරිය  මැරුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙහොයා  ගන්න එක. ඒකට ෙහොඳම මාර්ගය තමයි  post-mortem 
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report  එක. මම වගකීෙමන් කියනවා,  ඒ post-mortem report  
එක රජය අද වන ෙතක්  ලබා ෙගන නැති බව.  එතුමා  අධිකරණ 
ඇමති. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න ඕනෑ, 
රිසානාෙග් අභියාචනය දැම්ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොවන බව. රිසානාෙග්  
අභියාචනයට ආණ්ඩුව වියදම් කෙළේ නැහැ; සතයක් දුන්ෙන් නැහැ. 
රිසානාෙග් අභියාචනය දැම්ෙම් Asian Human Rights 
Commission  එක. ඒක ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද?  

The Asian Human Rights Commission lodged the 
appeal, not the Government of Sri Lanka. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up please. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතෙකොට ඇමතිවරුන් ෙමොකක්ද ෙකරුෙව්? උඩටයි  පහළටයි 

plane එෙක් ගියා. නමුත් රිසානා ෙබ්රා ගන්න කිසිම පියවරක් 
ගත්ෙත් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. The next speaker 

is the Hon. W.D.J. Senewiratne. - [Interruption.] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ජනතාව මර්දනය කරන්න ෙගනා පනත් 

ෙකටුම්පතක් බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
No points of Order, please, because he will be taking 

my time. I hope he will not take my time.  Now, Sir -
[Interruption.] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Hon. Azwer, sit down. 

 
[අ.භා. 3.49] 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව වචන කීපයක් 
කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පළමුෙවන්ම සැලසුම් කෙළේ, සකස් කෙළේ මම අධිකරණ 
ඇමතිවරයා  වශෙයන් සිටියදී බව. ඒ 2005 වර්ෂෙය්දීයි. 2005 
වර්ෂය වන ෙකොට එදා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් සම්බන්ධව විශාල ඉල්ලුමක් තිබුණා.  
ෙම් අපරාධ පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපරාධ විධිවිධාන නීතිය 
යටෙත් ලැබිලා තිෙබන කාලය ෙකොෙහත්ම පමාණවත් නැහැයි 
කියලා ඔවුන් කියා සිටියා.  බරපතළ  අපරාධ සිදු වුණාම, 
විෙශේෂෙයන්ම පැටලිලි සහිත ෙහොරකම්, මං ෙකොල්ල කෑම්, මිනිස් 
ඝාතන සිද්ධ වුණාම  පැය විසිහතරක  කාලය ඇතුළත ෙම්වා 
සියල්ල පරීක්ෂා කරලා  ෙම් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නට 
ෙකොෙහත්ම පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා ඒ අය කියා සිටියා. ෙම් 
කාරණය  එදා දිගින් දිගටම රජෙය් අවධානයට ෙයොමු වුණා. ඒක 
අපි කියන්නට ඕනෑ. එදා  ෙම් කාරණයට අවධානය ෙයොමු කරලා  
දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා ෙම් කාරණය ගැන අපි තීන්දුවක් 
ගත්තා.  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ඒ ෙවලාෙව් ඉල්ලුෙව් පැය 
48ක් ෙනොෙවයි, පැය 72ක්.  පැය 24ක් තමයි සාමාන්යෙයන් 
ෙක නකුව ෙපොලිස්  අත් අඩංගුෙව් තියා ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. 
ඊට අමතරව,  විෙශේෂ ෙහේතූන් මත, විෙශේෂ  කරුණු මත පැය 72ක 
කාලයක් අවශ්යයි කියන එක තමයි එදා ඒ අය ඉදිරිපත් කෙළේ.  
මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, එදා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්  රැස්වීෙම්දී ෙම් 
කාරණය දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා, ෙම් විධිෙය්  ඉඩකඩක් 
දුන්නාම ඇති වන පතිඵලය කුමක් ෙවයිද කියන කාරණය ගැන 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ ගැන නිවැරදි  තක්ෙසේරුවක් අරෙගන තමයි 
පැය 48ක් ෙලසට එය අඩු කෙළේ කියන එක.  මම මතක් කරන්නට 
ඕනෑ,  ඒ ෙවලාෙව් අගමැති ධුරය දැරුෙව්  මහින්ද රාජපක්ෂ අද 
ඉන්න ජනාධිපතිතුමා බව. එතුමා තමයි එදා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් 
මූලාසනය දැරුෙව්. එතුමා තමයි කිව්ෙව්,  "ෙම් සීමාව පැය 72ක් 
ෙනොෙවයි, පැය 48 කරමු, ඒ  පැය 48 තුළදී  ඒ අයට පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් පරීක්ෂණ අවසාන කරලා  ඒ පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධව තීන්දුවක් ගන්න,  උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න" කියලා. 
ෙම් ආකාරයට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත බිහි වුෙණ්. එෙහම 
නැතිව ජනතාව තළා ෙපළා කටයුතු කිරීමක් ෙහෝ මිනිසුන් ශාරිරික 
වශෙයන් ෙනොෙයක් විධියට තළා ෙපළන්න  ඉඩකඩ සැලසීමක් 
ෙහෝ ෙනොෙවයි, ෙම්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් වැඩි වන අපරාධ ගැන අප 
කාෙගත් අවධානය තිෙබනවා. අපරාධවල ස්වභාවය, අපරාධ 
සංඛ්යාව දිහා බැලුවාම, අපරාධවලින් ෙතොර සමාජයක් ඇති 
කරන්න අප කවුරුත් කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප් 
සහාය ෙදන්නට ඕනෑ. ෙපොලීසිය ෙනොෙයක් අමාරුකම් මැද්ෙද්, 
අපහසුකම් මැද්ෙද් ඒ පරීක්ෂණ කරන බව අපි දන්නවා. කාටවත් 
තළා ෙපළා කටයුතු කරන්න, ශාරීරිකව තළා ෙපළා කටයුතු 
කරන්න, ෙපොලීසියට ඉඩ දිය යුතුයි කියලා අප කියන්ෙන් නැහැ. 
අපි කියන්ෙන් එෙහම ඉඩ දිය යුතුයි කියන එක ෙනොෙවයි.   

යම් යම් අවස්ථාවලදී සමහර ෙහොර බඩු ෙසොයා ගන්නටත් පැය 
24ක් තුළ පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අයෙග් කට උත්තර ලියා ෙගන, 
පශ්න කරලා, සමහර විට ෙසොර බඩු හංගා තිෙබන තැන්, ඒ 
වාෙග්ම මිනී මැරීමට නැත්නම් ෙවන යම් අපරාධයක් කිරීමට 
පාවිච්චි කළ ආයුධ ෙසොයා ගන්නට සෑෙහන කාලයක් ගත 
ෙවනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි එදා ෙම් පැය 24 කාලය තිෙබද්දි -
සාමාන්ය නීතිය යටෙත් පැය 24යි- විෙශේෂ කරුණු මත පමණක් 
පැය 48ක් ෙදන්න තීන්දු කෙළේ. එදා 2005 ඉඳලා වරින් වර ෙමය 
කියාත්මක කළා. එය කියාත්මක කෙළේ අවුරුදු 2ක කාලයකටයි. 
අවුරුදු 2 අවසානෙය්දී නැවත වරක් ෙමය ගැසට් කරන්නට ඕනෑ. 
ගැසට් කරන්නට ෙපරාතුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගන්නට 
ඕනෑ. ඒ විධිවිධාන සැලසුණා. නමුත් ෙමොන ෙමොන ෙහේතු නිසා 
ෙහෝ සමහර අවස්ථාවලදී  ෙමය කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 
ෙකොෙහොම නමුත් ෙමය නැවත වරක් කියාත්මක වන විධියට, 
නීතිය බලපවත්වපු නැති කාලය තුළ ෙම් නීති විධිවිධාන යටෙත් 
ගත්ත පියවරවලුත් ආවරණය වන විධියට අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සකස් කරලා තිෙබනවාය කියන එක මා කියන්නට 
ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණෙය්දී  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙලොකු විරුද්ධත්වයක් දක්වන බව අපට 
ෙපෙනනවා. "අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්කට විරුද්ධයි" කියලා 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පුවත් පත්වලට පකාශ කර තිෙබනවා මා 
දැක්කා. ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන 
පනතක් බවට ඔවුන් ෙමය හඳුන්වලා තිෙබනවා. නමුත් 2005 දී 
ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම් පනතට ඡන්දය දුන්නා. එදා චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමති 
මණ්ඩලෙය් ඉඳ ෙගන ෙමය අනුමත කළා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු වශෙයන් එදා ෙමය අනුමත කරලා, ඊට පස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඡන්දය දුන්නා. නමුත් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අද කියනවා, "අපි විරුද්ධයි" කියලා. එදා කැමැති ෙවලා, 
එදා ඒකට ඡන්දය දීලා, එදා ඒක අනුමත කරලා, අද විරුද්ධයි 
කියන්ෙන් ෙමොන පතිපත්තියක් උඩද කියන එක මා අහන්න 
කැමැතියි. ඒ තීන්දුව අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
කියලා මා හිතනවා. එෙහම නැතුව රෙට් අවශ්යතාවක් උඩ 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අද පුවත් පතක් ගත්ෙතොත් බරපතළ අපරාධ 
රාශියක් සිදු වී ඇති බව අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ෙනොෙයක් 
ස්වභාවෙය් අපරාධ අපට දකින්නට ලැෙබනවා.  

අද සමාජෙය් හැම ෙකනකු තුළම භයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, 
අද සිදු වන විශාල අපරාධ, මහා පරිමාණ අපරාධ නිසා තමුන්ෙග් 
ආරක්ෂාව කුමන තත්ත්වයකට පත් ෙව්විද කියලා. ඒ නිසා අපරාධ 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන නිලධාරින්ට නීති උල්ලංඝනය 
කරන්න ඉඩ ෙනොදී, යම් යම් සීමාවන්වලට යටත්ව, ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම්, විෙශේෂෙයන්ම මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
ෙපොෙරොන්දුව හා වගකීම ඇතිව පරීක්ෂණ හරියාකාරව ෙගනි 
යන්න, ඒ පරීක්ෂණ හරියාකාරව නිම කරන්න, ඒ පරීක්ෂණවල 
පතිඵල ලබා ගන්න අප ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

මෙග් මිතයා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන විධිවිධාන යටෙත් හරස් පශ්න අහන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා පසු ගිය 
කාලෙය් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා - [බාධා කිරීමක්] Wait, I 
did not disturb you. එදා ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. ඒ 
ආන්ෙදෝලනය ෙමොකක්ද? නඩුවක් ඉවර ෙවන්න කල් යනවා. මිනී 
මැරුම් නඩුවක් වුණත් ඉවර ෙවන්න අවුරුදු දහයක්, ෙදොළහක් 
යනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක ෙදපාර්ශ්වයටම පශ්නයක්. එකක් 
ඒ ඝාතනයට ලක් වුණු අයෙග් උදවියට පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ඝාතනයට සම්බන්ධව සැක පිට අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන 
අයට පශ්නයක්. අවුරුදු ගණන් ෙම් නඩු ඇදි ඇදී යනවා. සමහර 
විට අවුරුදු ගණන් ඒ අය රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. නඩුව 
අවුරුදු ගණන් ඇදි ඇදී යන ෙකොට හරියාකාරව යුක්තිය 
පසිඳලන්ෙන් නැහැ; හරියාකාරව යුක්තිය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන මතයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නඩු කල් යෑම ගැන විශාල 
ආන්ෙදෝලනයක් රෙට් පැවතුණා. ඒ නිසා තමයි ලඝු ෙනොවන නඩු 
කමය නැති කෙළේ. ඒක සංෙශෝධනය කෙළේ.  සාමාන්යෙයන් 
නඩුවකට අසු වන ෙකනාට, නැත්නම් මිනී මැරුම් නඩුවකට -non-
summary proceedings තිෙබන නඩුවකට- පැටලුන ෙකනාට නඩු 
ෙදකක් කියන්න ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මෙහස්තාත් උසාවිෙය් නඩුවකට ෙපනී සිටින්න වනවා. ඒක 
සම්පූර්ණ නඩුවක්. නඩුව ඉදිරිපත් කරලා, ෙචෝදනා පතය ෙවනුවට 
ඊළඟට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා, ඒ සාක්ෂිවලට හරස් පශ්න අහලා 
දිගින් දිගට, දිගින් දිගට ඒ නඩුව මෙහස්තාත් උසාවිෙය් අහලා 
තමයි ෙමය මහාධිකරණයට තැබිය යුතු නඩුවක්ද, නැද්ද කියලා 

මෙහස්තාත්වරයා තීන්දු කරන්ෙන්.  හුඟක් ෙවලාවට ෙම් නඩුව 
නැවත මෙහස්තාත් උසාවියට යවන්න සිද්ධ වනවා. මෙහස්තාත් 
උසාවියට යැව්වාම, එතැනදීත් නැවත ඒ නඩුවට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ෙලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ෙම් 
විධිවිධානෙය් තිබුණා. ෙම්ක කවුරුත් විෙව්චනය කළා. 

ලඝු ෙනොවන නඩු කමය - non-summary proceedings - නැති 
කරන්න ඕනෑය කියලා විශාල ජන මතයක් තිබුණා. අන්න ඒ නිසා 
තමයි ෙම් විධිවිධාන සැලැස්වූෙය්. නඩු ෙපොත මෙහස්තාත්වරයාට 
දුන්නාම, මෙහසත්ාත්වරයා ෙම් නඩුව නීතිපතිවරයාට යවනවා. 
ඊට පසු නීතිපතිවරයා තීන්දු කරනවා, ෙම් නඩුව මහාධිකරණයට 
යවා දවස් 90ක් ඇතුළත අහනවාද, එෙහම නැත්නම් නැවත 
මෙහස්තාත්වරයාට යවනවාද කියලා. නීතිපතිවරයාට ෙම් බලය 
පවරා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අද ෙබොෙහොමයක් නඩු ඉක්මන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම මෙහස්තාත් උසාවිවල එදා පමාද වුණු 
නඩු අද එෙහම පමාද වන්ෙන් නැහැ. Non-summary නඩු අද 
එෙහම පමාද  වන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා අද ෙලොකු සහනයක් 
ජනතාවට ලැබී තිෙබනවා. ඒ අංශෙය් නඩු ඇසීම යම් කිසි 
පමාණයකින් අද ඉක්මන් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා විෙව්චනය කරන්න 
ගියාම අද ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය -impeachment එක- තමයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙචෝදනාෙව්දී වාෙග් නීතිය 
හරියාකාරව අර්ථ නිරූපණය ෙනොවී කටයුතු කළාය කියන 
ෙචෝදනාව තමයි ෙමතැනදීත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
අද ෙකෝකටත් ෛතලය ෙවලා. ඕනෑම ෙද්කට ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ ෙකෙසේ නමුත් ෙම් සංෙශෝධනයයි, 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා අපි 
කියනවා. ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
යටෙත් කියාත්මක වුණු වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සංෙශෝධනය අපරාධ විධිවිධාන නීතිය යටෙත් කියාත්මක වන 
වැඩ පිළිෙවළක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ඉදිරිපත් කරන 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත් පැය 24ක් ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් තියා ගන්නට නියම වුණු 
පුද්ගලයා විෙශේෂ ෙහේතු මත විෙශේෂ අවස්ථාවලදී පැය 48ක් තියා 
ගන්නට අවශ්ය නම් එය කරන්න පුළුවන් වනවා. නමුත් ඒක හැම 
ෙකනකුටම කරන්නට බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන විධිවිධාන ගැන ඔබතුමා දන්නවා. 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයකුට අඩු ෙනොවන නිලයක් දරන 
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් විසින් තමයි ෙම් ඉල්ලුම් පත ඉදිරිපත් 
කරන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අදාළ පුද්ගලයා ඉදිරිපත් කරන්නට 
ඕනෑ. මෙහස්තාත්වරයා විසින් ඒ පුද්ගලයා ෙභෞතික වශෙයන් 
දැකලා තමයි ෙම් තීන්දුව දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්. හැම ෙකනාටම 
ෙමය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් තුළින් ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරෙයකුට ඕනෑ නිසා මනුෂ්යෙයක් තමුන්ෙග් 
ෙපොලීසිෙය් තියා ෙගන පශ්න කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ඊට 
වඩා වග කීමක් තිෙබන, ඊට  වඩා ෙම් කරුණු දන්නා, ඊට වඩා ෙම් 
හැම පැත්තක් ගැනම ෙහොයා බලන්න අයිතියක් තිෙබන සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරීවරෙයක් විසිනුයි ෙම් ඉල්ලුම් පත 
මෙහස්තාත්වරයාට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එෙහම 
අවසර දුන්නාම, ගිහිල්ලා ෙම් පුද්ගලයාව නිරීක්ෂණය කරන්න 
නීතිඥවරෙයකුට, නැත්නම් ඔහුෙග් ඥාතිෙයකුට අයිතිය 
තිෙබනවා. ඒක ඉස්ෙසල්ලා නීතිෙය් තිබුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමවර ඒ විධිවිධානය ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එදාට වඩා 
අද තව ආරක්ෂාවක් සලස්වා තිෙබනවා.  
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මා හිතන හැටියට ෙම් සම්බන්ධව අපි විෙව්චනාත්මක ෙනොවිය 
යුතුයි. ෙම් සංෙශෝධනය අද අපට අවශ්යයි. අද රෙට් පවතින 
අපරාධ ස්වභාවය හා සංඛ්යාව දිහා බැලුවාම ෙම් සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණ පවත්වන නිලධාරින්ට ෙම් තුළින් ලැෙබන සහාය, 
සහනය ඉතාමත්ම අවශ්යයි. අන්න ඒ නිසා අද ෙම් අපරාධ නඩු 
විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරනවා කියන කාරණය කියමින් මෙග් වචන කීපය මා අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.01] 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දක්වන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
රජය රෙට් කිසිදු සංවාදයක් නැතිව, සාකච්ඡාවක් නැතිව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විතරක් සාකච්ඡා කරලා සම්මත කරන්න 
තිබුෙණ් පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් 24ෙවනි දායි. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් පනවන ලද නඩු ෙදකක් නිසා ඒක මාස 
ගණනක් තිස්ෙසේ රෙට් සංවාදයට භාජනය වුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය්ත් සැබෑ ෙලසම උත්තරීතර වූ මහ 
ජනතාව තුළ එවැනි සංවාදයක් ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වීම ගැන 
ඒ නඩුවක් පැවරූ ෙකෙනක් විධියට මමත් සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ඒ වාෙග්ම ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණු තරුණ නීතිෙව්දීන්ෙග් 
සංවිධානයටත්, නීතිඥවරුන්ටත්, ඒ ෙවනුෙවන් රෙට් විවිධ සංවාද 
ෙගොඩනඟපු ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සංවිධාන, විද්වතුන්, 
බුද්ධිමතුන් වාෙග්ම සමස්ත ජනතාවටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කිසිම සංවාදයක් නැතුව සම්මත ෙවන්න ගිය 
මර්දන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් විධියට සාකච්ඡාවට ආපු එක ගැන 
සතුටු ෙවනවා.  

එදා 2005 දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් 
අමාත්ය ධුර දරමින්, කැබිනට් මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරමින් 
ෙමම පනතට සහෙයෝගය ෙදන්න මා හිටපු පක්ෂයට සිද්ධ වීම 
ගැන මා එක පැත්තකින් කනගාටු ෙවනවා. ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කර 
ගැනීමට දැන් ෙහෝ මැදිහත් විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජය පැත්ෙතන් ෙමම පනෙත් 
අරමුණු ෙගොඩක් කිව්වා. එදාත් කිව්ෙව් ඒවාම තමයි. අපරාධ 
මර්දනය ෙව්ගවත් කරන්න, නඩු පමා වීම වළක්වන්න, පරීක්ෂණ 
විධිමත් කරන්න, ඇත්තටම තිෙබන බාධාව ෙම් පනත 
සංෙශෝධනය ෙනොකිරීම ද? අද උසාවිවල නඩු ෙගොඩ ගැෙහන්ෙන් 
ෙවනත් පශ්න නිසා ෙනොෙවයිද?  අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අපරාධ නඩු ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒවාට උත්තර ෙනොදී 
සැකකරුෙවක් ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ පැය 48ක් තියා ගන්න එෙකන් 
ෙම් නඩු කියාවලිය ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්ද?  කාෙග් 
ආරක්ෂාවටද ෙම් පනත් ෙගෙනන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආරක්ෂාව ෙදන්න යන්ෙන් කාටද? ෙම් රෙට් 
ජනතාවටද? නැහැ. ෙම් කුසීත පාලකයන් සුළුතරයක් ආරක්ෂා 
කරන්න, රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්නට බැරි වුණාම එන 
ජනතා විෙරෝධතා මැඩ පවත්වන්න වකාකාරව ෙගෙනන මර්දන 
අණපනත් තමයි ෙම් ෙගෙනන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම්කට විරුද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන් ෙම් පාලන කමයට, ෙම් පාලකයන්ට තව 
දශමයක්වත් ඉස්සරහට යන්න බැහැ.  යන්න උත්සාහ කළත් 
යන්න බැහැ. ෙම් පාලනයට ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසි ෙදයක් 
අලුතින් ෙදන්න බැහැ. දැන් තිබුණු ෙද්වලුත් කප්පාදු කරලායි 

තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ තත්ත්වය ඇතුෙළේ  දැන් ෙමොකක්ද කරන්න 
හදන්ෙන්? ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව 
සූරාෙගන කාලා ඉවර ෙවලා දැන් ඒ කටයුත්ත අවසන් කරන්නයි 
හදන්ෙන්.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හූරාෙගන කාලා මදි 
නිසා දැන් හාරාෙගන කන්න හදනවා. හූරාෙගන කාලා මදි ෙවලා 
හාරෙගන කන්න හදනවා.  ජනතාව හාරාෙගන කන්න නම්, ෙම් 
තිෙබන අණපනත් මදි.  ඒකට තවත් නීති ෙගෙනන්න ඕනෑ; 
මර්දන නීති ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන් ඒකටයි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අතිශය භයානක මූලික 
කාරණා පහක් ගැබ් ෙවලා තිෙබන බව මා කියනවා. ඒ ෙමොනවාද? 
එකක් තමයි ෙපොලීසියක් තුළ යම් චූදිතෙයක් රඳවා ගන්න පුළුවන් 
කාලය පැය 24ක් ෙනොෙවයි, පැය 48ක් කරන එක. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කිව්වා ඒක කරන්න පුළුවන් සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරෙයකුෙග් ඉල්ලීමක් මත  -නිර්ෙද්ශයක් මත- පමණයි 
කියලා. ඇත්තටම, ෙපොලීසිෙය් ඉන්න පහළම නිලධාරින් ඔවුන්ෙග් 
කටයුත්ත සාධාරණව කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් ඉහළින්ම 
පත් කරපු, ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීපු නිලධාරින් තමයි ඉතාම නරක 
විධියට නීතිය පාවිච්චි කරන්ෙන්.  

අපි දැක්කා  පසු ගිය කාලෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 2009න් පස්ෙසේ  
නීතියක් නැතිව ෙමම පනත කියාත්මක වුණ හැටි. නීතියක් 
හැටියට සම්මත ෙනොවී කියාත්මක වුණා. ගැසට් පතෙය් විතරක් 
පළ කරලා ෙම් නීති කියාත්මක වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් ඔබතුමා දකින්න ඇති පාතාලය කියලා 
ෙල්බල් ගහපු, එල්ටීටීඊෙය් කියලා ෙල්බල් ගහපු, ආයුධ 
ෙපන්වන්න ගියාය කියපු විශාල පිරිසක් ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ 
එල්ලිලා මැරුණ හැටි. ඔවුන් දිවි නසා ගත්තා. ආයුධ ෙපන්වන්න 
යනවා කියලා අරෙගන ගිහිල්ලා පුද්ගලයන් මරලා දැම්මා. ෙම් 
එකින් එක විමර්ශනය කෙළොත් ෙමොකක්ද ෙපෙනන්ෙන්? එදා ෙම් 
රෙට් ජනතාව, ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් සංවිධාන, නීතිඥ 
සංවිධාන, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර, වෙම් පක්ෂ ඒකට විරුද්ධව කථා 
කෙළේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ ෙකොටින්ට, පාතාලයට විරුද්ධව ගත් කියා 
මාර්ගයක් කියලායි ඔවුන් හිතුෙව්. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම් 
පාලකෙයෝ තමන්ෙග් විරුද්ධවාදීන් මර්දනය කරන්න ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ෙම් නීති පාවිච්චි කරලා ආයුධ ෙපන්වන්න රැෙගන 
ගිහිල්ලා විවිධ ෙද්වල් කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අදත් සමහර ෙවලාවට 
තමන්ෙග් විරුද්ධවාදිෙයක්, ෙද්ශපාලන එදිරිවාදිෙයක්, 
ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදිෙයක් ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්තාට 
පස්ෙසේ අහනවා, "ග්රෑම් 5ක් දාන්නද, grenade එකක් දාන්නද" 
කියලා. එෙහම අහනවා; තර්ජනය කරනවා; අයුතු ෙලස බලය 
පාවිච්චි කරනවා. 

ෙකොළඹ වතු ආශිතව, විෙශේෂෙයන් ටී-20 වත්ෙත් පසු ගිය 
කාලෙය් වුණ සිද්ධිය අපි දන්නවා. ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලීසියත් 
එක්ක ගැටුමක් හදා ගත්තා කියලා වැරැදි ෙචෝදනා, අසත්යය 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් ඉහළ නිලධාරින් ෙදමළ 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් කප්පම් ගන්න ඕනෑ නිසා ඔවුන්ට තර්ජනය 
කළා. ෙම් විධිෙය් අසත්යය ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා  මිනිස්සු 
අල්ලා ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ඊළඟ කාරණය ෙමොකක්ද? බරපතළ 
අවස්ථානුගත කරුණු ෙහෝ මහජන ෙනොසන්සුන්තාවක් පැන 
නැ ෙඟන අවස්ථාවක නීතිපතිට පුළුවන් ෙකළින්ම අධිෙචෝදනා 
ෙගොනු කරන්න. දැන් ෙමතැන බරපතළ පශ්න තුනක් තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද?  නීතිපතිට පුළුවන් මෙහේස්තාත්ට නිෙයෝග කරන්න. 
නීතිපති කවුද? අද නීතිපතිතුමා කියන්ෙන් කවුද? නීතිපතිතුමා 
කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරිෙයක්, විනිශ්චයකාරෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
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පත්වීම ෙමොකක්ද? ඒ පත්වීම ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. ඒ ෙද්ශපාලන 
පත්වීම නිසා අද ඔවුන්ට පුළුවන් ෙද්ශපාලන වුවමනා ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරන්න. ඒ වාෙග්ම ඔහු මෙහේස්තාත්ට උඩින් ඉන්න 
ෙකෙනක් බවට පත් ෙවනවා. විනිශ්චයකාරවරයාට වඩා උඩින් 
ඉන්න ෙකෙනක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමම 
බරපතළ අවස්ථානුගත කරුණු, මහජන ෙනොසන්සුන්තාව කියන 
එක අර්ථ නිරූපණය කරන්ෙන් කවුද? 

ඒක අර්ථ නිරූපණය කරන්ෙන් නීතිපතිවරයායි. ඒ වාෙග්ම 
මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වමින් සිටිය දී වුවත්, නීතිපතිෙග් 
කැමැත්ත අනුව මූලික පරීක්ෂණ අෙහෝසි කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක 
ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
චූදිතෙයකුට ඔහුෙග් කරුණු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබන අවස්ථාව අහිමි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම හරස් පශ්න අහන්න 
බැහැ. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් හරස ් පශ්න අහන්න බැහැ. ඒ 
අනුව ෙද්ශපාලන අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
උපරිම රැකවරණයක් ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 
වුණු 1982 අංක 20 දරන වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේට මා මතක් කරනවා. 1988 ඒ පනතට 
සංෙශෝධනයක්  ෙගනාවා. ඒ වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පන ත 
ෙගනාෙව් ෙමොකටද? ෙම් රජ ය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන 
නිලධාරින් ආරක්ෂා කරන්නයි. ඒෙක්ම දිගුවක් තමයි අද ෙවන 
ආකාරයකින් ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එදා ආපු පනත මට 
මතකයි. 1988 ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඒකට විරුද්ධව ඡන්දය 
පාවිච්චි කළා. ඒ සඳහා ෙබදීමක් ඉල්ලුවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්.  

ඊළඟ කාරණය ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිෙය් දී කරන ලද පකාශයක් 
අධිකරණයට අදාළ ෙවනවා. ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, ෙපොලීසිෙය්දී  පකාශයක් ගන්න 
විවිධ කම පාවිච්චි කරන්න ෙවනවා  කියලා. එතුමා එතුමාෙග් අත් 
දැකීමුත් කිව්වා. ඒ නිසා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ සඳහා පැය 48ක් 
ෙදනවා. අපි දන්නවා, දැනුත් පැය 24ට වඩා නීති විෙරෝධී විධියට 
තියා ගන්න තමයි ෙපොත්වල enter කරන්ෙන් කියන කාරණය. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, "හරස් පශන් අහන්න 
පුළුවන්" කියලා. නමුත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න විතරයි  
ඉඩ කඩ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණයත් බරපතළයි. කාරණා 
හතරක් ගැන මම කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත 2009 ඉඳලා 
අතීතයට බලපාන විධියට සම්මත කරනවා .  වග කීෙමන් ආරක්ෂා 
කිරීෙම්  පනත අවස්ථා ෙදකකදී අතීතයට බලපාන පනතක් 
විධියටත් සම්මත කළා වාෙග්ම අතීතෙය් ඉඳලා වැරැදි කරපු අය 
නිදහස් කර ගන්නත් ෙම්ක කියාත්මක කරලා  ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය 
අනුවත් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයටත් 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නඩු දාපු අයට විතරයි 
ඒ ගැලවීම තිෙබන්ෙන්. නීතියක් නැතිව කියාත්මක වුණු වැරැදි 
ආවරණයක් ෙම්කට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් එන්ෙන් 
කසකාරෙයෝ. ෙපරහැර පස්ෙසන් එනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන්? ෙම් පාලකයින්ට දැන් තමන්ෙග් අර්බුද වහෙගන 
ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ඒ නිසා ජනතාව ෙපළන්න ඕනෑ. ජනතාව 
තළන්න ඕනෑ. දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අර හූරාෙගන කාපු 
ජනතාව හාරාෙගන කන්න ඕනෑ. තව මර්දන නීති ඕනෑ. නැඟිටින 
ජනතාව මර්දනය කරන්න ඕනෑ.   

එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් ජනතාව මර්දනය කරන්න 
විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය, අධිකරණය කියන සියල්ලම 
තමන්ෙග් අතට ගන්න ඕනෑ. මූල්ය බලය අතට ගන්න ඕනෑ. ෙම් 

ෙලොකු කථාවක එක ෙකොටසක් පමණයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙලොකු කථාවක එක ෙකොටසක් ෙම් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා පටන් ගත්ත නව 
ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය ඔහුට අවසන් කරන්න බැරි වුණා. අද 
ඒෙක් ෙදවැනි ඉනිම ෙසල්ලම් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා වැඩ කරෙගන යනවා.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගනාවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, you have one more 

minute.  
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  

1982 වගකීෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත ෙගනාවා. 1988 ඒ 
පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
ෙගනාවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඒ ෙපෙළේ ඉස්සරහට 
යනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. 
ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් 
එළියට යැව්වා. දැන් ව්යවස්ථාදායකත්වය, ව්යවස්ථාපිත ආඥා 
දායකත්වයක් එක පැත්තකින් හදනවා. අනික් පැත්ෙතන් 
මිලිටරිමය ආඥා දායකත්වයක් හදනවා, ෙම් ජනතාව හාරාෙගන 
කන්න. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා නවත්තපු තැනින් 
ඉස්සරහට කරෙගන යනවා. එස්.බී.  දිසානායක ඇමතිතුමා 
කිව්වා, "කවුරු විරුද්ධ වුණත් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පනත 
ෙගෙනනවා"ය කියලා. ඒ නිසා ඒකට විරුද්ධ වුණු ශිෂ්යෙයෝ 
මර්දනය කරන්න ඕනෑ. ජල පනත ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒකට 
විරුද්ධ වන ෙගොවිෙයෝ මර්දනය කරන්න ඕනෑ. ධීවරයින්ෙග් 
ඉන්ධන සහනාධාරය කපනෙකොට ඒකට විරුද්ධ වන ධීවරෙයෝ 
මර්දනය කරන්න ඕනෑ. වනාන්තර, වැසි වනාන්තර, ස්වාභාවික 
සම්පත්  සංචාරක කර්මාන්තයට මුවාෙවලා විකුණනෙකොට ඒකට 
විරුද්ධ වන මිනිසුන් මර්දනය කරන්න ඕනෑ. උතුෙර් ෙදමළ 
ජනතාව තමන්ෙග් පීඩනවලට විරුද්ධව නැඟිටින ෙකොට ඒක 
නවත්වන්න ඕනෑ. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ අරගළ කරන ෙකොට 
ඒක නවත්වන්න ඕනෑ.  මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීෙම් ශිෂ්ය 
සංවිධානය විසින්  ෙම් රජය කරපු මර්දනය පිළිබඳව  පසු ගිය 
කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් - මට  ෙව්ලාව මදි නිසා-  
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

දැන් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ ? උ ද්ෙඝෝෂණය කරලා නැඟිටින 
ජනතාව, ජනතා සංවිධාන, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර අපරාධ 
නවත්වනවා කියලා මර්දනය කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනත 
ෙගෙනන්ෙන් ඒකටයි. ෙම් පනෙත් උපෙල්ඛනය බැලුවාට පස්ෙසේ  
ෙපෙනනවා, එහි සමහර වගන්ති අපරාධ මර්දනය කරන්න 
තිෙබන අතෙර් තවත් සමහර වගන්ති හරි පැහැදිලිව තිෙබනවාය 
කියන කාරණය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දැන් ෙම් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉස්සරහට ෙගනි යන්න ජනතාව විරුද්ධ වනෙකොට ඒ 
ජනතාව නවත්වන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? එක පැත්තකින් 
තිෙබන නීතිය පාවිච්චි කරනවා. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
පාවිච්චි කරනවා. අද යාපනෙය් ශිෂ්යෙයෝ අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්යි. වැඩ වර්ජන මර්දනය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීතියට පිටින් වැඩ කරනවා. තිෙබන 

749 750 

[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නීතිෙයන් වැඩ කරනවා කියලා නීතියට පිටින් වැඩ කරනවා. සුදු 
වෑන් එනවා. මරා දානවා. තර්ජනය කරනවා. පැහැර ගන්නවා. 
මිලිටරිමය ආඥා දායකත්වයක් හදනවා. ඒ අතෙර් ව්යවස්ථාදායක 
ආඥා දායකත්වයක් හදන්න තිෙබන නීති පාවිච්චි කරන අතෙර් 
අලුත් නීති ෙගෙනනවා. ෙම් පනත ෙගෙනන්ෙන් ඒකටයි.  

ඒ නිසා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සංෙශෝධන එකතු කළත්, අපි 
විරුද්ධ වන කාරණා පහක් තිෙබනවා. ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කළත් ෙම් පන ත් ෙකටුම්පෙත් සැබෑ අරමුණ -ජනතාව මර්දනය 
කරන අරමුණ, හංගා ෙගන ගහන ඒ අරමුණ- ඉවර ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධයි කියන එක පකාශ 
කරනවා.  හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න කියලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,  ඔෙබ් ජනතාව 
ෙපළන ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙනොත් ෙහට ඒ 
ගැන  පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව ඔෙබ් හෘදය සාක්ෂිය පශ්න කරාවි. ඒ 
නිසා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නය 
කියලා සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අග විනිසුරුතුමියෙග් 

ෙදෝෂාභිෙයෝගයත්, පන්ති ගැනත්, මිනී මැරුම් ගැනත් ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙගොඩක් කථා කළා.  හැම එක්ෙකනාෙග්ම 
කිල්ෙලෝටවල හුණු තිෙබනවා. මූ ලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙජ්වීපී එෙක් කිල්ෙලෝටවල තිෙබන හුණු ගැන කියලා තමයි මම 
කථාව පටන් ගන්ෙන්.  

1989 කාලෙය් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් අනුමත කරන්ෙන් 
නැති එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගාම ෙසේවක මහත්වරු කී ෙදෙනක් 
මැරුවාද කියලා පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන අයෙගන් මම 
අහනවා. එදා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නීතිය කැලෑ නීතිය. අද ෙම් අය මහ 
ෙලොකුවට මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා.  

අද පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන ඒ අයම තමයි එදා 
ජනතාවෙග් ජාතික හැඳුනුම් පත් එකතු කෙළේ. එදා තිබුෙණ් කැලෑ 
නීතිය. අද එෙහම නීතියක් නැහැ. අද තිෙබන්ෙන් සාධාරණ 
නීතියක්. අෙප් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉන්නවා. එදා එල්ටීටීඊ 
එක ෙම් රෙට් තස්තවාදීන් ඇති කරලා, ළමා ෙසොල්දාදුවන් ඇති 
කරලා අෙප් ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා වැනි අය  
අමු අමුෙව්  ඝාතනය කරන ෙකොට, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙපේමදාස මහත්මයා බාබුෙග් ෙබෝම්බෙයන් පාර මැද මිය යන 
ෙකොට, ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කවුරුවත් කථා කෙළේ 
නැහැ.  

අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් ෙග් ඇතුළට ෙපොලීසිෙයන් 
ගිහිල්ලා photos ගැහුවාය කියනවා. ඒවා අසත්යය කථා. ජනතාව 
ඒවා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්වාට තමයි විහිළු කියන්ෙන්.  

අද අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා  කථාව පටන් 
ගත්ෙත් පජාතන්තවාදය සහ නීතිෙය් ස්වාධිපත්යය ගැන කියලායි. 
එදා විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මියෙග් නඩුෙව් තීන්දුව මා ළඟ 
තිෙබනවා. විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මියෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා කියලා එදා සුපිම් උසාවිෙය් උගත් 
විනිශ්චයකාරවරු  තීන්දු කළා. ඒ නඩු තීන්දුව මා ළඟ තිෙබනවා. 

ඒ නඩුෙව් තීන්දුව දුන්ෙන් 1983 ජුනි මාසෙය්යි.  එහි පැහැදිලිවම 
සඳහන් කර තිෙබනවා, ඒ නඩුෙව් ඉල්ලුම්කාරි යෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී තිෙබනවාය කියලා. එතුමිය අත් 
අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් එහි ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා.     

“I hold that the arrest of the petitioner was unlawful… Therefore I 
order the State to pay Rs. 2500/-...” 

ඒ අවස්ථාෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා කෙළේ ෙමොකක්ද?  
විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මියව අත් අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාට 
උසස්වීමක් දුන්නා. ෙම් රුපියල් 2,500 එදා ඒ රජෙයන් ෙගව්වා. 
නීතිෙය් ස්වාධීනත්වය සහ පජාතන්තවාදය ගැන  අද එතුමන්ලා 
කථා කරනවා. ඒ කාලෙය් සුපිම් උසාවිෙය් නඩුකාරවරුන්ෙග් 
ෙගවල් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගල් ගැහුවා. පජාතන්තවාදය ගැන 
ෙදව්දත්ෙගන් බණ අහන්න ෙම් රෙට් ජනතාව සූදානම් නැහැ. ඒ 
නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙහොඳයි කියලා 
ජනතාව දන්නවා. ෙම් ෙගොල්ලන් ආෙවොත් කරන ෙද් ෙමොකක්ද 
කියලාත් ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
පැත්ෙතනුත් 18ක් 20ක් ඇවිල්ලා අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලනුත් එක්ක 
ඉන්න බැරි නිසායි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙම් 
පැත්තට ඇවිල්ලා වැෙනන ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කරලා 
පභාකරන්ෙගන් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තියක් ලබා දුන්නා.  

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන මා 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා නීතිඥෙයක්.  එතුමා කිව්වා, ෙම් 
රෙට් සැකකරුෙවක් පැය 24කට වැඩි කාලයක් ෙපොලීසිෙය් රඳවා 
ගන්න පුළුවන් නීතියක් තිෙබනවා නම් ෙපන්වන්නය කියලා. 
එෙහම කියලා පැනලා ගියා. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, 1979 අංක 15 දරන 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් අංක 43(අ)  උප වගන්තියට. ෙම්ක 
ෙම් රෙට් තිෙබන නීතියක්. අංක 43(අ) (2) උප වගන්තිය යටෙත්, 
"ළමා අපචාරය පිළිබඳ සැක කරනු ලැබූ ෙහෝ ෙචෝදනා ලැබූ යම් 
තැනැත්තකු වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව අත් අඩංගුවට ගනු ලබන 
ෙපොලිස් නිලධරයකු විසින් සිර භාරයට ගැනීෙමන් පැය විසිහතරක් 
ඇතුළත අනවශ්ය පමාදයක් ෙනොමැතිව, ඒ තැනැත්තා නඩුව 
පිළිබඳ අධිකරණ බලය ඇති මෙහස්තාත්වරයකු ෙවත ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබිය යුතු ය." කියලා සඳහන් වනවා.  

1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් අංක 43(අ)
3 වන උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේත් සඳහන් කර තිෙබනවා:  

'' (2) වන උප වගන්තිය යටෙත් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ යම් තැනැත්ෙතක් 
යම් මෙහස්තාත්වරයකු ඉදිරියට පමුණුවනු ලබන්ෙන් ද ඒ මෙහස්තාත්වරයා 
විසින්, විමර්ශන  කටයුතු සඳහා  ඒ තැනැත්තා රඳවා තබා ගැනීම අවශ්ය බවට   
ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුෙග් නිලයට  පහළ ෙනොවූ නිලධරයකු විසින් ෙහෝ ඔහු 
ෙනොමැති විටක, ඔහු ෙවනුවට කියා කරන නිලධරයා  විසින්  සහතිකයක් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට, දින තුනකට ෙනොවැඩි  කාලයක් සඳහා එම 
තැනැත්තා ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් රඳවා  තබා ගැනීමට අවසර ෙදමින් වූ 
ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකිය.''   

ඒ කරුණ ඇතුළත්  ෙම් ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.   

විපක්ෂය  කියන්න උත්සාහ කළා, ෙම් ආණ්ඩුව මර්දන නීති 
ෙගනනවාය කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක මර්දන 
නීතියක් ෙනොෙවයි. 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහෙය් 43(අ)3 වන උප වගන්තිය යටෙත්, ෙම් රෙට් පවතින 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නීතිය අනුව  පැය 24ක් ෙනොෙවයි පැය 72ක් තියා ගන්න පුළුවන්,  
මෙහස්තාත්වරයකු ෙවත කරනු ලබන ඉල්ලීමක්  අනුව.   ෙම් රෙට් 
පවතින නීතිය අනුව අදටත් එෙහම කරන්න පුළුවන්.  ෙම්ක අලුත් 
නීතියක් ෙනොෙවයි.  ෙම් නීතිය මීට  කලිනුත් ෙම් රෙට් තිබුණා.  

2007  අංක 42 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනතට සංෙශෝධනයක් හැටියට  ෙම් නීතිය ෙගනැල්ලා  
2009 මැයි  31 වැනි දා සිට  අවුරුදු ෙදකක් කියාත්මක වුණා.  ඒ, 
සුවිෙශේෂී වූ වැරදි කිහිපයක් සම්බන්ධෙයනුයි.  ෙම් රෙට් පසු ගිය 
අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාව තුළ  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය 
පරිදි ෙතෝරා ගත් වැරදි 15ක් සම්බන්ධෙයන්  මෙහස්තාත්වරයකු 
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව චුදිතෙයකු පැය 24කට වැඩි 
කාලයක් තියා ගන්න පුළුවන්ය කියන නීතිය  කියාත්මක වුණා. 
ඒක ෙම් ගරු සභාව අනුමත කර තිෙබනවා.  අවුරුදු ෙදකක් ඒ 
නීතිය කියාත්මක  වුණා.   

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි. අද අපි ෙපොලීසියට බණිනවා. 
ෙමොනවා කිව්වත්  අද ෙපොලීසියක්  නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  
ෙපොලීසියක්  නැත්නම්  අද ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවාද? ගෙම් 
අහිංසක මනුෂ්යෙයකුෙග් ෙගයක්  කඩපු එකක් ගැන, ෙකෙහල් 
කැනක්  කපපු එකක් ගැන පැමිණිල්ලක් කළාම ඒ ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඉස්ෙසල්ලාම එන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් රාළහාමි 
ෙකෙනක් ෙන්ද;  OIC මහත්මයා ෙන්ද? අපට අද ඒ සහනය 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්  ෙපොලීසිය නිසායි. ෙපොලීසිය  අද 
අපරාධකාරයින් අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. කැලණිෙය්   සිද්ධ  වුණු 
අපරාධයට අදාළ සැකකරුවන් පැය 48ක් යන්න  ඉස්ෙසල්ලා 
ඇල්ලුවා. සියලුම සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන, කාෙග් 
කවුද කියා තරාතිරමක් බලන්ෙන්  නැතුව remand කළා.  

කහවත්ෙත් සිද්ධීන්ට අදාළ සැකකරුවනුත් අල්ලා තිෙබනවා.   
එෙහම ෙනොෙවයි කියා කාටවත් කියන්න බැහැ.  2012.07.08 දින 
අකුරැස්ස පෙද්ශෙය් දැරියක් ෙහෝටලයකට ෙගන ෙගොස් 
අපචාරයක් සිදු කළා.  ඒ  බාල අපරාධ  සිද්ධීන්වලට  අදාළ  
සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන   තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කහවත්ත පෙද්ශෙය් සිදු වූ අපරාධවලට අදාළ සැකකරුවන් අත් 
අඩංගුවට අර  ෙගන තිෙබනවා.  ෙමවැනි අපරාධවලට අදාළ 
පරීක්ෂණ  කටයුතු පැයකින්, ෙදකකින් අවසන් කරන්න බැහැ. 
අරනායක  පෙද්ශෙය් තිෙබන  වාහනයක් ෙසොරකම්  කරලා 
සමහර විට එය  මාතරට,  අකුරැස්සට එෙහම නැත්නම් තංගල්ල 
පැත්තට විකුණන්න පුළුවන්.  එතෙකොට ඒ සියල්ල සම්බන්ධෙයන්  
පරීක්ෂණ කරන්න  ඕනෑ.  ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා  යන්න 
ඕනෑ. ඒ සාක්ෂි  ෙසොයා ගන්න  ඕනෑ. අපරාධයක් කරලා සැඟවුණු 
අයෙග් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න 
කාලයක් ඕනෑ. තාක්ෂණය අතින්  අපි ඉතා  දියුණු තත්ත්වයක 
නැහැ.  විමර්ශන කටයුතු කරන ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ඒ සඳහා 
අවශ්ය පහසුකම් නැහැ. සංවර්ධනය වන රටක් හැටියට  එක වර ඒ 
සියලු පහසුකම්  ෙදන්න රජයට හැකියාවක් නැහැ.   

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒ නිසා අද ෙම් 
අවශ්යතාව පැන  නැගී තිෙබනවා. දණ්ඩ  නීති සංගහෙය් තිෙබන 
සියලු වැරදි සම්බන්ධෙයන් ෙමහි සඳහන් කර  නැහැ.  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් පළමු වන උප ෙල්ඛනෙය් 1 වැනි තීරුව යටෙත් වැරදි 
15ක් ගැන  පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.  දණ්ඩ නීති 
සංගහෙය් වැරදි විශාල  සංඛ්යාවක් ගැන සඳහන් ෙවනවා.  ඒ 
කරුණු ගැනත් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.   

1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් පැහැදිලිවම, 
පැය 48ක කාලයක් ෙනොෙවයි, පැය 72ක  කාලයක් ගැනත්  
සඳහන් ෙවනවා.  මත් දව්ය -drugs- සම්බන්ධෙයනුත් පැය 24ක 

කාලයක් ඉක්මවා රඳවා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
පවතින නීතිය යටෙත් අල්ලස් -bribery- ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයනුත්  පැය 24ක කාලයක් ඉක්මවා රඳවා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට  
නීතිගරුකව ජීවත් ෙවන්න  පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් ෙපම්වතා එක්ක  
වැල්ෙල් ඇවිදෙගන යනෙකොට, ඒ ෙපම්වතිය පැහැරෙගන ගිහින්  
තුන් හතර ෙදෙනක් එකතු ෙවලා දූෂණය කරලා මැරුවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති ඉතිහාසෙය් ෙමෝදර  පෙද්ශෙය්  
එවැනි සිද්ධියක් සිදු වුණු බව. එවැනි සිද්ධියක් වුණාම ෙපොලීසියට 
ඒ ගැන ෙසොයන්න කාලයක්  ඕනෑ. තමන්ෙග් අම්මා, තාත්තා  
එක්ක මහ මඟ ඇවිදෙගන යන්න, අහිංසක ව්යාපාරිකෙයකුට 
ව්යාපාරයක් කරලා තමන්ෙග් සල්ලි ටික ෙගදර තියා ගන්න 
හැකියාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එවැනි තත්ත්වයක්  නැහැ. 
රිමාන්ඩ් එෙක් ඉඳෙගනත් telephone call එෙකන් කප්පම් 
ඉල්ලන යුගයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න ෙපොලීසියට නීතියක් තිෙබන්න  
ඕනෑ.  ෙම් රෙට් පවතින නීතිය අනුව ෙපොලීසියට ඒ කටයුතු 
කරන්න ඉඩ  ෙදන්න ඕනෑ.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් ගැන 
මහ ෙලොකු භාෂාවකින් කථා කරනවා; "ෙම්ක ධනපතියන්ෙග් 
ආණ්ඩුෙව්" කියලා වචන set එකක් කියනවා. හැබැයි වචන set 
එක කියන විට ෙදව්දත්තර හාමුදුරුවන්ෙග් බණ වාෙග්යි. ඒ පිටු 
පස්ෙසන් කියනවා ගාම  නිලධාරි මහත්වරු මැරුවා,  identity 
cards ෙහොරකම් කළා කියලා. ජනතාව දන්නවා ෙම්ක. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එතුමන්ලා බණ කිව්වාට ෙම් රෙට් මිනිසුන් 
ඒවා පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ආණ්ඩුව. අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා  එදා 
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් සිටිෙය් විපක්ෂෙය්, අපට විරුද්ධව.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දක්ෂ ෙවලා තිෙබනවා ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමාවත් අෙප් කණ්ඩායමට ගන්න. ඒ ගැන අපි සතුටු 
වනවා. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් පාලනයට සියලු 
ෙදනාම එකතු කර ගන්නට ඕනෑ. එතුමා අද අධිකරණ ඇමතිවරයා 
ෙවලා සිටිනවා. ෙම්ක විපක්ෂයට ෙබොෙහොම අමාරුයි. ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා විපක්ෂෙය් ඉන්නවා නම් එතුමන්ලාට හරි 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් එතුමාට විරුද්ධව කථා කරන ්ෙන් නැහැ.  
එතුමා අද අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තවත් විෙශේෂ වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, නීතිඥයන්ෙග් උපෙදස් 
සම්බන්ධව. මමත් නීතිඥවරෙයක්. මිනී මැරුම් නඩුවකදී ලඝු 
ෙනොවන පරිපාටිය -non-summary - සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගත 
ෙවනවා. අපිත් කාලයක් අධිකරණෙය් හිටියා. එකම ෙද් 
අහන්ෙන්. නිදහස් කරන්ෙනත් නැහැ.  සාක්ෂි කැඳවනවා. හරස් 
පශ්න අහනවා. ඔක්ෙකොම ටික file කරලා මහාධිකරණයට 
යවනවා නීතිපතිවරයාට යවන්නට. ඒ කමය ෙවනස් කළ යුතුයි. 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතාම වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා. සියලු 
අවස්ථාවලදී  සිර බාරෙය් තබා ගන්නා ෙකෙනක් ෙවනුෙවන් 
නීතිඥයකුට ෙපනී සිටිය හැකි බව පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙමෙසේ සඳහන්  ෙවනවා: 

"එෙසේම තවදුරටත්, සිරභාරයට ෙගන වැඩිදුර කාලයක් රඳවා 
තබා ගනු ලැබූ තැනැත්තාට, එෙසේ රඳවා තබාගනු ලබන 
කාලසීමාව තුළ දී, තමන් විසින් ෙතෝරා ගනු ලබන නීතිඥයකුෙග් 
උපෙදස් ලබා ගැනීමට සහ යම් ඥාතියකු ෙහෝ මිතයකු සමඟ 
සංෙද්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු ය."  
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එතෙකොට නීතිඥයාට පුළුවන් ගිහින් චූදිතව හම්බ ෙවන්න. 
ෙම්ක කැලෑ නීතියක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුව හයි කර 
ගන්න ෙගනාව නීතියක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න තමයි ෙම් නීතිය ෙග්න්ෙන් කියන 
කාරණය අපි කියන්නට ඕනෑ. ෙමය පවතින නීති උල්ලංඝනය 
කිරීමක් ෙනොෙවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1978 අංක 2 දරන 
අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නීතිපතිවරයා ෙකළින්ම 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළ යුතු අවස්ථාවක මෙහේස්තාත්වරයා  චූදිත 
ඉදිරිෙය්දී තමයි ඒ සාක්ෂිකරුවා කළ සාක්ෂිය විමර්ශනය 
කරන්ෙන්. ඒ සාක්ෂිකරුට ඔහුෙග් සාක්ෂිය කියවලා දීම තමයි 
එහිදී කරන්ෙන්. ඒ කියවා දීම කරන්ෙන් මෙහේස්තාත් 
අධිකරණෙය්දී විත්තිකරු ඉදිරිෙය්යි. ඒ පිළිබඳව කිසිම සැකයක් 
නැහැ. නීතිඥයකුට චූදිත ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට පුළුවන්. 
නීතිඥ නිෙයෝජනය තිෙබනවා. ඒ සාක්ෂිෙය් ෙවනසක් කරනවා 
නම් එවැනි සෑම එකතු කිරීමක් ෙහෝ ෙවනස් කිරීමක්ම වාර්තාගත 
කළ යුතු ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලිවම ෙමෙසේ සඳහන් කරලා තිෙබනවා:  

"චූදිතයා විසින් ෙහෝ ඔහුෙග් උත්තරවාදියා විසින් සාක්ෂිකරුෙගන් යම් 
හරස් පශ්න ඇසීමට මෙහේස්තාත්වරයා අවසර ෙනොදිය යුතු නමුත්...." 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් හරස් පශ්න අහන්නට ෙදන්ෙන් නැති නීතියක් නැහැ 
කියලා. එතුමාට වැරදිලා. එතුමා නීතිඥ මහත්මෙයක් වුණාට 
උසාවි යන්ෙන් නැති නිසා ෙවන්න ඇති. නීතිෙය්  කමෙව්දය 
ෙවනස් කිරීමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. හරස් පශ්න අහපු ලඝු ෙනොවන 
පටිපාටිය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. "ලඝු" කියන්ෙන් ෙකටි. 
"ලඝු" කියන එක ෙත්රුම් ගන්නට ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමාට 
බැහැ. Summary, non-summary - අපි ෙම් නඩුවලට ෙපනී සිට 
තිෙබනවා.  Non-summary  එකක් යටෙත් හරස් පශ්න අහලා 
විශාල කියාදාමයක් ෙගන යනවා. ඒක ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.  ඒක 
ෙකටි කරනවා. ෙම්ෙකන් පැමිණිල්ලට වාසියක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි උදාහරණයක් හිතමු. මෙග් 
තාත්තාව මැරුවා නම්, ලඝු ෙනොවන නඩු විභාගයකදී මම ගිහින් 
සාක්ෂි ෙදන විට ෙපරකෙදෝරු මහත්මයා මෙගන් හරස් පශ්න 
අහනවා. ඒ එක අවස්ථාවක්. ඊ ළඟට තවත් අවුරුදු ගාණක් ගිහින් 
මහාධිකරණයට ගියාම ආෙයත් හරස් පශ්න අහනවා. එතෙකොට 
ෙකොපමණ පීඩනයක් ද තිෙබන්ෙන්? අලුත් පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත් ඒ කමෙව්දය ෙකටි කරලා තිෙබනවා. මම සාක්ෂි දුන්නා 
නම්, මෙග් පකාශය විතරයි මෙහේස්තාත්වරයා ඉදිරිෙය්දී ගන්ෙන්. 
එය ෙවනස් කරනවා නම්,  නීතිඥවරෙයකු මාර්ගෙයන් ෙපනී 
සිටීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් ෙකටි කරුණක් 
කියනවා. ෙමහි තවත් පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවා.  ෙමහිදී 
පැමිණිල්ෙල් සාක්ෂිකරු ගැන සඳහන් වනවා. ෙමය ඉතාම 
වැදගත්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 6. 5 (ආ) උප වගන්තිය ඉතාම 
වැදගත්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැදගත්ම ෙද් එයයි. අපි 
උදාහරයක් විධියට හිතමු, මිනී මැරුම් නඩුවක අවුරුදු 80ක් වයස 
සාක්ෂිකරුෙවක් සිටිනවා කියලා. බැරිෙවලාවත් අදාළ සාක්ෂිකරු 
මිය ගියෙහොත් ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශය  තිබුණත් මහාධිකරණෙය්දී 
සාක්ෂි ආඥා පනෙත් 33 වන වගන්තිය යටෙත් පශ්නයක් ඇති 
ෙවනවා. ඔහු සාක්ෂි දීලා නැති නිසා, ඔහු හරස් පශ්නවලට 
භාජනය ෙවලා නැති නිසා ඔහුෙග් සාක්ෂිය ගණන් ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් වටිනාකම අඩු ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 6.
(5) (ආ) උප වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම තුළින් ඉතාම ෙහොඳ 
කටයුත්තක් කර තිෙබනවා; පැමිණිල්ෙල් අයිතිය ආරක්ෂා කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන කියලා මම 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 6.(5) 
(ආ) යටෙත් වන ෙදවැනි ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"එෙසේ වුව ද, සාක්ෂිකරුවකු විසින් ෙපොලීසියට කරන ලද පකාශෙය් 
අන්තර්ගත කරුණුවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ෙගන, චූදිතයා ෙහෝ ඔහුෙග් 
උත්තරවාදියා විසින් හරස් පශ්න ඇසීම සඳහා පැමිණිලි පක්ෂය විසින් 
සාක්ෂිකරු ඉදිරිපත් කළ හැකි ය." 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්මයා කියපු ආකාරයට හරස ්පශ්න 
අහන්න බැහැ කියා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
හරස් පශ්න අහන්න පුළුවන්. හරස් පශ්න අහන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පැමිණිල්ෙල් වැදගත් සාක්ෂිකාරයාෙගන් හරස් 
පශ්න අහන්න කියලා අවස්ථාව දුන්නාම හරස් පශ්න ඇසීෙම් 
අයිතිය තිෙබනවා. එෙහම නම් එය ඉතාම උත්තරීතරයි. ෙමහිදී 
අප බලන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අෙප් සෙහෝදරියක, අෙප් නංගි 
ෙකනකු යම් පුද්ගලයකු අතින් දූෂණය වුෙණොත් අපට දැෙනන 
ෙව්දනාව ෙකොපමණද? එෙහම නම්, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ඇති 
වන ෙව්දනාව ෙකොපමණද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ජනතාවෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න සාක්ෂි ආඥා පනෙත් 
33 වන වගන්තිෙය් වටිනාකම පැමිණිල්ලට ලබා ෙදන්න ෙමම 
නඩුවලට ලඝු පරිපාටිය හඳුන්වා දී තිෙබනවා. තවත් එක ෙදයයි 
මා කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක සදාකාලික නීතියක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
බව පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have exceeded your time. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
ෙමන්න ෙමපමණයි මා කියන්ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 

7. (1) උප වගන්තිය යටෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, "ෙමම 
පනෙත් විධිවිධාන ෙමම පනත කියාත්මකවීම ආරම්භවන දින සිට 
අවුරුදු ෙදකක කාලයක් සඳහා කියාත්මකව පවතින්ෙන් ය." 
කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්මයාලා, අෙප් අනුර දිසානායක 
මහත්මයාලා ෙම්ක සදාකාලිකයි කියලා කිව්වා. එෙහම නැහැ. 
කාලය අවුරුදු ෙදකයි. ඒ බව ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය වාෙග් නඩුකාරයන්ට හූ කියන ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග්ම අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාලා වාෙග් 
කැලෑ නීතිය ෙගෙනන, තමන්ෙග් මතයට ගරු කරන්ෙන් නැති 
මිනිසුන්ෙග්, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් ෙබලි කපන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියලා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කියලා කියන්ෙන්, කුරිරු තස්තවාදි 
පභාකරන් වාෙග් මිනී මරුවන්ෙගන් රට නිදහස් කරෙගන 

755 756 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමන්ලාට, අපට නිදහෙසේ ජීවත් වන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති 
කරපු ආණ්ඩුවක් බව කියමින්, ලක්ෂ 10ක් සංචාරකයන් ෙම් රටට 
ෙගන්වාගන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදපු ආණ්ඩුවක් බව කියමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 4.28] 

 
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලලිත් දිසානායක 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. මම නීතිඥෙයක් 
ෙනොෙවයි. එතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා පැය 48ක් රඳවා තබා 
ගැනීමට නීති ෙම් රෙට් දැනටමත් තිෙබනවා කියලා. එතුමා 
අණපනත් ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා. චූදිතයකු පැය 48කට වඩා රඳවා 
තබා ගැනීමට දැනටමත් නීතිරීති තිෙබනවා නම් චූදිතයකු පැය 
48ක් රඳවා තබා ගන්න අලුතින් නීති ෙගන එන්ෙන් ඇයි කියලා 
මට  ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දකිනවා අධිකරණයට 
තිෙබන බලතල ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිසා ෙපොලීසියට පවරන 
බවක්, අධිකරණයට තිෙබන බලතල අඩු කරන බවක්. පැය 24ක් 
ඇතුළත මෙහේස්තාත්වරයකු හමුවට චූදිතයකු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඒ 
මෙහේස්තාත්වරයා විසින් තමයි -ඒ අධිකරණය විසින් තමයි- තීන්දු 
තීරණ ගන්ෙන් ඔහු තවදුරටත් ෙපොලීසිෙය් රඳවා තබාගත යුතුද, 
එෙසේත් නැත්නම් රිමාන්ඩ් කළ යුතුද කියා. මෙහේස්තාත්වරයාට -
ස්වාධීන අධිකරණයට- තිෙබන බලතල තමයි අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ෙපොලීසියට පවරන්ෙන් කියන එක මා 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ෙමය බරපතළ පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා අද ෙපොලීසිය තුළ 
සිදු වන ෙනොෙයක් හිරිහැර ගැන. ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ චූදිතෙයෝ 
මැෙරනවා. ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ චූදිතයන්ෙග් අත පය කඩනවා. ඒ 
අයට අමානුෂික ෙලස තර්ජන ගර්ජන සිදු ෙවනවා. ඒ විතරකුත් 
ෙනොෙවයි. ෙපොලීසියට අවශ්ය නම් ඒ චූදිතයා ළඟට මත් කුඩු 
දමලා, එෙහම නැත්නම් පිස්ෙතෝලයක් ෙහෝ විනාශකාරි අවි 
ආයුධයක් දමලා ඔහුට විරුද්ධව ෙබොරු පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. 
එවැනි සිදුවීම් ෙම් රෙට් අනන්ත අපමාණ වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 
මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරවයි. 
ෙපොලීසිය යුක්තිය ආරක්ෂා කරන්න, නීතිය කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරනවා හා සමානවම ෙමවැනි අසාධාරණකම්, 
අමනුස්සකම් සිදු වී තිෙබනවා. ෙමහි තවත් භයානක පැත්තක් 
තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොලීසිෙය් සිර 
මැදිරිවලට අමතරව ෙපොලීසිය විසින් රඳවාගනු ලබන තවත් ස්ථාන 
අනන්ත අපමාණ තිෙබනවා. ෙපොලීසිය එවැනි ෙවනත් ස්ථානයක 
චූදිතයකු රඳවා තබා ගත්තාම ඒ මනුස්සයාට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි 
කියන එක තමයි මට කියන්න සිද්ධ වන්ෙන්.       

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ෙපොලීසියට බලතල ෙදන්ෙන් ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමක් නැතුවයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අෙහෝසි කිරීම නිසා අද ෙම් රෙට් ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමක් නැහැ; ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමක් නැහැ; 
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ස්වාධීන 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසමක් නැහැ. අද ෙපොලීසිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙපොලීසිය ෙමෙහයවන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන බලවතුන් 
කියන එක අපි දන්නවා. ෙපොලීසියත් ඒක ෙහොඳටම දන්නවා. 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම අෙහෝසි වීම නිසා ෙපොලීසිෙය් 

නිලධාරින්ට හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතුව, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතිත්වෙයන් ෙතොරව කියා කරන්නට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. එය ජනතාවෙග් අභාග්යයක් 
කියන එක මා කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාම අද සඳහන් කළා, ෙපොලීසිය විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ 
බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබන අවස්ථාවල පැය 24ක් ඇතුළත 
සැකකරුවන් ඇල්ලුවා කියලා. එතුමා සඳහන් කළා, කැලණිෙය් 
සිද්ධිය පිළිබඳව. ෙපොලීසිය කැලණිෙය් මිනී මැරුම් සිද්ධිෙය් 
සැකකරුවන් පැය 24ක් ඇතුළත ඇල්ලුවා නම්, ෙපොලීසියට පැය 
48ක් අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි? ෙපොලීසිය කාර්යක්ෂම කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතුව, 
අපක්ෂපාතීව, ස්වාධීනව කියා කිරීමට අවශ්ය වාතාවරණය 
සලස්වා දීම තමයි රජයකින් කළ යුත්ෙත්. ඒ සඳහා ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් ස්ථාපිත කිරීම තමයි ව්යවස්ථාදායකය කළ 
යුත්ෙත්. මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුවට කියනවා, දැන්වත් හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම, ස්වාධීන රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසම, ස්වාධීන අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම, ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්ථාපිත කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් ෙකොමසාරිස් ආචාර්ය පතිභා මහානාමෙහේවා 
මහත්මයා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? පැය 48ක් ෙපොලීසිෙය් රඳවා 
ගැනීම තුළ - 

 
ගරු ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa.  What 
is your point of Order? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අෙන්! මා අෙප් ෙදොස්තර මහත්මයාට හරි ආදෙරයි. ඔබතුමා 

අසනීපෙයන් සිටියා ෙන්. ටිකක් හිමින් කථා කරන්න. ඔබතුමාට 
අපි හරි ආදෙරයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
ආචාර්ය පතිභා මහානාමෙහේවා මහත්මයා ෙමොකක්ද 

කියන්ෙන්? පැය 48ක් ෙපොලීසිෙය් රඳවා ගැනීම සඳහා ෙගන එන 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
පතිරූපයට හානියක් සිදු විය හැකියි කියලායි එතුමා කියන්ෙන්. 
එය මා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්; විපක්ෂය ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.             
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් ෙකොමසාරිස් ආචාර්ය පතිභා 
මහානාමෙහේවා මහත්මයායි කියන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි, 
ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් පිළිබඳ පතිරූපය විනාශ වන්ෙන්.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊටත් අමතරව අපි දන්නවා, 
LLRC වාර්තාව පිළිබඳව; එහි තිෙබන නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව. එම 
ෙකොමිසම පත් කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයායි. ෙම් 
රජය විසිනුයි, LLRC වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙකොමිසෙම් 
ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කෙළේ. ඒ වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? LLRC වාර්තාෙව් පස්වන ෙඡ්දෙය් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ෙපොලීසිය යම් තැනැත්තකු අත් අඩංගුවට ගත් වහාම 
මෙහේස්තාත්වරයකු ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන නිර්ෙද්ශය 
LLRC වාර්තාෙව් තිෙබනවා. LLRC වාර්තාෙව් නි ර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන බවට තමයි ෙම් රජය පතිඥා දුන්ෙන්. ශී ලංකාව 
තුළ පමණක් ෙනොව, ජාත්යන්තරවත්, ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සලය ඉදිරිපිටත් ෙම් රජය පැහැදිලිව පතිඥාවක් දුන්නා, 
LLRC ෙකොමිසෙම් ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්නට කටයුතු 
කරනවා කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් LLRC  වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශත් අද උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මා 
පැහැදිලිව කියනවා. LLRC වාර්තාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය යම් තැනැත්තකු අත් 
අඩංගුවට ගත්තාම පැය 24ක් තුළ ෙනොෙවයි, ඉතාමත් ඉක්මනින් 
ෙම් රෙට් මෙහේස්තාත්වරයකු ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා.  

ලබන මාර්තු මාසෙය් ජිනීවාහි මානව හිමිකම් කවුන්සලය 
නැවත වරක් ශී ලංකාව පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරනවා. ඒ 
විමර්ශනෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව විසින්ම ආණ්ඩුෙව් පතිරූපයට හානි 
කර ගන්න කටයුත්තක් අද සිදු කරනවා කියන එක මා පැහැදිලිව 
කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව අවසාන වශෙයන් 
මා තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 
52ක් කාන්තාවන් බව. යම් වරදක් පිළිබඳව කාන්තාවක් පැය 48ක් 
ෙපොලීසියක රඳවා ගත්තාම ෙමොනවාද සිදු විය ෙනොහැක්ෙක් 
කියලා මා අහනවා. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. මටත් අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවා. 
මටත් සෙහෝදරිෙයෝ ඉන්නවා. අද කාන්තා අපචාර, බාල අපචාර 
වැඩි වී තිෙබන ෙම් සමාජෙය් ෙපොලීසියක පැය 48ක් කාන්තාවක් 
රඳවා තබා ගැනීම නිසා ඇති විය හැකි භයානක තත්ත්වය කුමක්ද 
කියන එක මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. එම නිසා මා 
පැහැදිලිව කියනවා, හෘදය සාක්ෂියට අනුව අපට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට එකඟ වන්නට බැහැ කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම අද ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝව 
සාකච්ඡා කළා. හෘදය සාක්ෂියට අනුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
විරුද්ධ වන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීන්දු කළා කියන එක මා 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්නට ඕනෑ. අද අධිකරණ බලතල අඩු 
කරලා ෙපොලීසියට බලතල පවරා දීම ෙපොලිස් රාජ්යයක්, 
ඒකාධිපති රාජ්යයක් කරා යෑෙම් ෙපර නිමිත්තක්ද කියා පශ්න 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan. 

Before he starts the Hon. Deputy Chairman of 
Committees will  take the Chair.  

 
 

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு,  மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

[4.38 p.m.] 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

giving me an opportunity to speak today. The Code of 
Criminal Procedure (Special Provisions) Bill is being 
debated today due to the fault of the Ministry of Justice at 
that time. The Code of Criminal Procedure (Special 
Provisions) Act, No. 42 of 2007 had not been 
promulgated after 8th of September, 2011, and as such, 
the Act became insignificant and not in law. That itself 
shows the capacity of the Ministry of Justice. If the 
Ministry of Justice was more alert, this problem would 
have not arisen and we would have not spent one whole 
day in considering this Bill and debating this Bill in this 
august Forum.  

When we consider the provisions of this Bill, 48 
hours of custody is a matter of opinion; to be frank, it 
maybe an opinion from the Sri Lankan point of view.  
But, if you look at the British system or if you look at the 
Indian system or if you take the Malaysian law, all those 
laws only promulgate 24 hours of custody. So, when we 
consider those important factors, such as the Indian law, 
the British law, the Malaysian law, I do not understand 
why we are bringing in this provision of 48 hours.  

Taking that into consideration, today what do the 
police officers do? When a person is taken into custody, 
if he is a known character or if he has money, probably 
he will be bailed out early.  But, if he is not bailed out 
early, the police officers themselves keep the accused 
without even taking evidence for more than one or one 
and a half days and subsequent to that they take the 
evidence and say, you are charged, you will be produced 
before the Magistrate. And, probably he will be kept in 
custody for more than 48 hours.  This is the practice that 
is taking place in this country.  Therefore, whether we 
bring in this Bill or  we do not bring in this Bill, this 
whole practical aspect of criminality is going on.  

Now, if you look at the past history of Sri Lanka, 
some Members were saying that the legal fraternity was 
stoned  during the late President J.R. Jayewardene’s term.  
We may have stoned at that time.  But, we never did what 
has been done today, sacking the Chief Justice.  That is 
not the procedure that our country ever went through.  

Even during the late President J.R. Jayewardene’s 
time, Hon. Neville Samarakoon was charged. There was 
a special committee appointed to inquire into the charges.  
The charges were read out and he was found not guilty.  
Here, I am not trying to get into controversy in this 
Chamber.  I merely want to bring one matter to the notice 
of this Assembly very clearly. When Hon. (Dr.)(Mrs.) 
Shirani Bandaranayake’s inquiry was taken in on the 6th 
of December, I think her counsel had asked, “Can we 
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lead evidence?  What is the procedure that we have to 
take up?  Can we lead witnesses?”  Then, the entire Select 
Committee had not replied positively or negatively. There 
was no answer.  Then, the lawyers had said, “Sorry, we 
are not going to take part in these proceedings any 
further; we are getting out of this procedure”.  The next 
day, there had been about 20 witnesses brought; evidence 
from all those witnesses had been led and she was found 
guilty.  

If Hon. (Dr.) (Mrs.) Shirani Bandaranayake is found 
guilty, certainly, she has to go home. There is no question 
about it. But, the question is whether the procedure laid 
down is correct. Carrying out the correct procedure is 
very important if we are to maintain justice and the 
judicial system in this country. That is all I am saying. I 
am not supporting her nor am I saying that she should not 
be taken off her post. But, the correct procedure should be 
laid down. Otherwise, there would be no justice in this 
country. Ultimately, we are heading towards a stage 
where we, ourselves, would not be in a position to address 
the problems and the atrocities committed as far as the 
judicial system of this country, the justice and the human 
rights are concerned.  

Sir, there are so many factors. Now, we are talking of 
detaining a suspect for 48 hours. You have the Prevention 
of Terrorism Act and the TID. Tomorrow, if someone 
does not like my face, under that Act, they can take me in, 
keep me at the Boossa Camp for years and I would not be 
able to come out. There are detainees who have been kept 
there for years. So, if they have got charges, file the 
charges, try them out, hear the cases or else, let them out.- 
[Interruption.] Do not disturb me. The position is that 
even the Human Rights Council has referred to the many 
people there in custody. I can give the names of a few of 
those people.  

Stephen Sundararaja, who was a Project Manager for 
the Centre of Human Rights and Development, was taken 
into custody by the army on the 12th of February, 2009. 
He was released on the 7th of May, 2009. Then 
subsequently, he was abducted again and taken to the 
Cinnamon Garden Police Station. A statement was 
obtained, he was rearrested and there was no 
acknowledgement of the detention. Then, there is another 
case against a lady called Thirumagal. She may have been 
an LTTEer; I am not trying to support her. If she is an 
LTTEer, go ahead with the charges against her, prove 
those and find fault with her. This lady, Thirumagal, has 
been in the detention camp for 15 years and she had 
visited the court for more than 429 times. How many 
more years has she to be there? Yet, we do not know 
where she is and what the Director of the Terrorist 
Investigation Division had said. So, this is the position as 
far as that lady is concerned. Then, Lakshman Cooray, 
Police Superintendent, was accused of involvement in an 
assassination of a Minister and detained by the Terrorist 

Investigation Department in August, 2009. Nearly 17 
months after his arrest, on the 7th of February, 2011, 
Cooray was indicted by the High Court of Colombo. He 
was not transferred to the remand prison, but kept in the 
Boossa Camp reportedly being tortured. Then, T. 
Ravindran, whose name had been changed in the report, 
was arrested when he was at the Bandaranaike 
International Airport and detained till September, 2007. 
There was no arrest warrant. He had been relocated 
several times and on January, 2012, he was remanded 
again in the Prison at Welikada. Then, R.D. 
Wickramasinghe, a teacher and a former Army Captain, 
was arrested and abducted in Dambulla on the 26th of 
June, 2006 and later, in 2011. He is yet remaining at the 
Bogambara Detainee Camp. Then, there is another 
person, Kumar, who was just 16 years of age at the time 
of his arrest. He may have been a terrorist and I am not 
trying to say no. But, my position is, if he is a terrorist, he 
should be tried and if he is not, he should be released. 
That is all. If he has been tried, give him punishment and 
put him into jail. Then, that is different, but do not keep 
him in custody, in the Boossa Camp or in any other 
camp, without issuing a charge sheet against him and 
going through the prosecution procedure. That is what we 
want.  

The 48-hour detention is not a question to be argued 
today. The issue to be considered is whether we are 
adhering to the general principles of law. I say that we are 
not really adhering to those. Then, Alexandra 
Thayaparan, 48 years of age, from Mannar was detained 
by the Mullaitivu AG's Office. He was a disabled man as 
his leg was amputated in 1990 and has an artificial limb 
for support. Up to August, 2011, no charges were framed 
against him. Then, Rasiah Duwaraka, a student of 24 
years of age from the Arts Faculty of the University of 
Peradeniya was arrested. She was an athlete and arrested 
in Kilinochchi. She filed a Fundamental Rights petition 
challenging the unlawful detention in June, 2010. The 
court ordered release on bail, but she still remains under 
the surveillance of the Terrorist Investigation Division. 
Sir, I am giving these few examples to show what is 
happening in this country.  

For instance, see what happened to that lady, Rizana, 
who had been executed in Saudi Arabia. Now, this lady 
was supposed to have been found guilty of the death of 
an infant. Sir, there is a very fundamental question, 
whether the lady had really been found guilty of the 
charges of death of the child. The infant’s death report is 
not yet ready; the report has not been formulated. The 
report has not been given even to the Sri Lankan 
Embassy. How can a person be tried in that way? Of 
course, under the Saudi Arabian law, they have the right 
to do so.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Under the Shariah law.  
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Shariah law or any other law, there is an obligation on 

the part of the Sri Lankan Embassy - 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
You cannot interfere with those laws. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
That is not my question. My question is not regarding 

interference with the law. - [Interruption.] Excuse me. 
Please allow me to speak, Hon. Deputy Minister. My 
point is that the Sri Lankan Embassy as well as the 
Ministry of Justice should have looked into the matter and 
zealously safeguarded the interests of a Sri Lankan 
citizen. But there again, I am saying that if she had been 
found fault with, yes, she should be executed. There is no 
question about it. Whether it is execution or not, the 
question is, we are not yet aware under what 
circumstances the child died. Who was the cause of the 
infant's death? No one knows it. Did the Sri Lankan 
Embassy or the Sri Lankan Government at least send a 
lawyer on her behalf? There were so many Ministries and 
organizations involved in looking after these people. Did 
they ever exercise their jurisdiction? So, these are the 
matters to be considered, not to argue or even discuss the 
issue of detaining or keeping in custody a person for 48 
hours prior to producing him before a magistrate.  

Just look at the Sri Lankan courts today. If you look at 
the area outside the Colombo District Court, you would 
see that it is full of weeds. The building is not colour 
washed. Then, there are shanty-like structures built inside 
court premises, maybe, for security reasons. That was a 
beautiful Dutch building built for the sacred city of this 
country to look after the detainees and the accused. The 
country is getting beautified. I totally accept that. 
Colombo is getting a beautiful facelift. I appreciate that. 
But, in the same way - I do not blame the Hon. Minister 
for this because it is really the administration that should 
look into these matters - the court complexes should, first 
of all, be kept clean to have justice in this country.  

If you look at another factor - this is not an issue 
relevent to the subject discussed today, but I just want to 
bring it to the notice of this august Assembly and I am 
mentioning this as a lawyer - the Land Registry rate has 
been raised to Rs. 500 today. This may not be part of the 
subject under discussion, but I am just stating this as it is 
an important factor. Rs. 500 is charged to search for a 
document in the Land Registry. You have to pay Rs. 500 
to get a certified copy of a document. In the early stages, 
it was only Rs. 2.50. Now, it has been changed to Rs. 500. 
Today, an active lawyer practising in the judicial system 
has to pay Rs. 500 to Rs. 1,000 to the Land Registry to 
get a necessary document. If he wants to have five 

documents searched for, it will cost him Rs. 5,000, which 
was not so earlier. So, I think it is very important that the 
Ministry of Public Administration and Home Affairs and 
the Ministry of Justice consider this from the point of 
view of the litigants. Therefore, we also have to look into 
all these questions, the charges brought in and even at the 
issues that were raised earlier as far as the human rights 
are concerned.  

If you look at the Prevention of Terrorism Act, under 
that, anyone can be taken into custody and kept for a 
period of 72 hours. Subsequently, if the police officer 
reports back to the magistrate that the person has been 
found guilty under the Prevention of Terrorism Act or he 
is a terrorist, he could be kept in custody until the entire 
trial is over. 

Now, just look at the provisions that are existing 
today. Do we need all these? Today, we say there are no 
terrorists in this country and terrorism has already been 
solved. Whether there is a terrorist movement is or there 
are terrorists in this country, why do you not finish this 
whole transaction and delete these clauses? Why do we 
want Prevention of Terrorism Act? If you need that, 
amend the clauses in such a manner that will be fitting in 
today's society. Under the PTA, anyone can be taken in 
and kept at the Boossa Camp and we do not know what is 
happening there; God only knows. According to what I 
was made to understand, there is complete torture in that 
place. So, is this the fundamental rights that we are 
talking about? We have been zealously looked at by 
every country in the world. We may feel that we are not 
worried about the Western world. But, one day, we will 
feel that what we have done is wrong. If we have done 
something wrong, we have to accept that we have done 
something wrong and at least rectify that error. At the 
moment, we are talking about the Commonwealth Heads 
of Government Meeting, we are talking about the United 
Nations Human Rights Council that is going to meet in 
the month of March, but we do not know what the 
stringent rules that they are going to bring against this 
country. 

The Hon. Basil Rajapaksa who is really trying to 
develop this country has brought in so many development 
programmes. But with all that, if we are going to go 
against the fundamental system of this country, against 
the human rights of this country and if the entire world is 
looking at us in a different angle, how can we develop 
this country and how can we proceed further? Therefore, 
it is my request that we, as citizens of this country, as Sri 
Lankans, you as a Government should zealously 
safeguard the interests of this country, very zealously 
safeguard the interests of every citizen of this country. If 
we are not even bothered, if we are not worried about 
that,  there is one source above us and that is the foreign 
agencies that are available and if stringent rules are 
brought against this country, what are we going to do? 
There will be no trade and whatever development that is 
going to happen is going to end.  
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Even that day, one of the officials of the American 
Embassy mentioned to a newspaper that as far as Sri 
Lanka is concerned, it is not a place for any future 
development. Why? Because these procedures have not 
been properly followed. If you want to find fault with the 
Chief Justice of this country, yes, do so, but have a proper 
system of inquiry and then find her guilty or not guilty. 
Certainly, we will accept it. But, that has not been done. 
Why did they want to conclude this whole inquiry within 
one week?  What are we going to gain by this? Was there 
a  race to get the Chief Justice out? Procedures should be 
properly upheld. Otherwise, there is no point in your 
bringing in this Bill, amending the Act, and our debating 
this Bill is not going to serve any purpose. That is my 
submission to you. 

Thank you.  

 
[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින විවාද කරනු 

ලබන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. මට නීතිය පිළිබඳව මහා දැනීමක් 
නැති වුණත්, පාෙයෝගිකව ෙම් පශ්නය පිළිබඳව යමක් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. අත් අඩංගුවට ගත් සැකකරුවකු පිළිබඳව පැය 
24ක් ඇතුළත විමර්ශනය කරලා අවසන් කරන්නට බැරි නම් 
සැකකරුව අනිවාර්යෙයන්ම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන එක 
තමයි දැන් තිෙබන නීතිය.  

අද තිෙබන තත්ත්වෙය් හැටියට සිදු වන අපරාධ සංඛ්යාවත්, 
එම අපරාධ සංඛ්යාව නැති කිරීම සඳහා ෙපොලීසිය විසින් ගනු ලබන 
පියවර ඉතාමත්ම ෙශේෂ්ඨයි. ෙපොලීසිය මඟින් සියයට 50ක් පමණ 
අපරාධකරුවන් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ව ෙරන්තුකරුවන් 80,000කින් 62,000ක් විතර ෙපොලීසිය විසින් 
අල්ලාෙගන තිෙබනවා. ඉතින් ෙමය කාර්යක්ෂම කරන්නට  
වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්,  ඒ වුවමනාව සපුරා ගන්නට අවශ්ය 
පතිපාදන නීතිය ඉදිරිෙය් අපට කියාත්මක කරන්නට සිදු ෙවනවා. 
එෙසේ කියාත්මක කිරීෙම් දී  බල අපරාධ සම්බන්ධෙයන් අත් 
අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුවකු පැය 24කට වැඩි කාලයක් ෙපොලිස් 
භාරෙය් රඳවා තබා ගැනීමට ගරු අධිකරණෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරන්නට පුළුවන්. ස්වාධීනව ඒක කරන්නට බැහැ.  ඒ පිළිබඳව 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස් අධිකාරිතුමකු මඟින්අධිකරණයට ඉල්ලීමක් 
කරන්නට ඕනෑ. හැබැයි, මෙහේස්තාත්තුමාෙග් අභිමතය පරිදි ඒ 
අයව නිදහස් කරන්නට,  ඒ අයට ඇප දීෙම් ෙහෝ ෙනොදීෙම් 
ස්වාධීනත්වය අධිකරණයට දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපි 
අධිකරණයට කිසිම බලපෑමක් ඇති කරලා නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ සැකකරු පිළිබඳව මෙහේස්තාත්තුමාට 
නිරීක්ෂණයකුත් කරන්න පුළුවන්.  ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඊළඟට,  
සැකකරුෙවකු අත් අඩංගුවට ෙගන  පළමුවැනි පැය 24න් පසුව 
එම සැකකරු ෙවනුෙවන් නීතිඥවරයකුට ෙපනී සිටීමටත්,  
ඥාතියකු හමුවීමටත් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට  අවසර දීලා 
තිෙබනවා. තව ෙමොනවාද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්?  ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව සලකා බලනවා නම්, ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිත වැඩ පිළිෙවළක්  ඇති කර තිෙබනවාය  කියලා 
කියන්න පුළුවන්.   

ඊළඟට, විමර්ශනය කරන සැකකරු ෙපොලිස් භාරෙය් රඳවා 
තබා ගැනීම සුදුසු යයි මෙහේස්තාත්තුමා කල්පනා කරන්ෙන් නම් 
පමණක් පැය 24ක් තුළ රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්.  
"මෙහේස්තාත්තුමා කල්පනා කරන්ෙන් නම් පමණක්"  කියන එක 
තමයි ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම සත්ී දූෂණ, ආයුධ 
සන්නද්ධ මං ෙකොල්ලකෑම්, පැහැර ගැනීම් යන වැරැදි සඳහා 
පමණයි නීතිෙය් ෙම් පතිපාදන කියාත්මක වන්ෙන්. හැම කරුණක් 
සඳහාම කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම එකක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි අද උෙද් කියවා 
බැලුවා. පනෙත් තිෙබන වගන්ති විගහ කර තිබුණා. ඒ අනුව අපට 
ෙපනී යනවා, ඔබතුමන්ලා කියන ෙගෝනි බිල්ෙලක් ෙමහි නැහැ 
කියන එක. මීට ඉස්සරෙවලා සමහර නීති කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා, - 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මා කියන්න 

කැමැතියි, - 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඉන්න, ඉන්න. මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. මම කිව්ෙව්,  

විමර්ශකයකු වශෙයන් ෙම්ක කරනවායි කියලා ෙන්.  කරුණාකර 
ඔබතුමා ෙම්කට සවන් ෙදන්න. ඊට පසුව ඔබතුමාට උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන්. අදාළ ඇමතිතුමා ඒ ගැන පිළිතුරු කථාෙව් දී 
සඳහන් කරයි. එතුමාට නීතිය පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
නීතිමය පැත්ෙතන් ෙම් ගැන එතුමා ෙහොඳ විගහයක් කරයි. මා 
විමර්ශකයකු වශෙයනුයි ෙමය කියන්ෙන්.  

ඊළඟට,  ෙම් රෙට් යම් අපරාධ කරුෙවක් අත් අඩංගුවට ගත් 
ෙවලාවක අපරාධකාරයා කියනවා නම්  ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ් 
නුවර දී කියලා, නැත්නම් අනුරාධපුරෙය් දී කියලා,  එතෙකොට ෙම් 
අපරාධකාරයා අල්ලාගත් ෙවලාෙව් ඉඳලා අනුරාධපුරයට  යන 
ෙවලාවත් ෙම් පැය 24ට ඇතුළත් ෙවනවා.  

අෙනක් කාරණය, යම් ෙපොලිස ් නිලධාරිෙයක් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වනෙකොට,  පැය 24ම ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා පමණක්මද ෙම් 
කටයුත්ත කරන්ෙන්?  Shift එක මාරු ෙවනවා. ඒ shift එක 
මාරුවුණු ෙවලාෙව් දී ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  තවත් ෙකෙනක් ෙම් 
විමර්ශනය කරනවා. එතෙකොට යුක්තිය ඉෂ්ට ෙවයිද? 
අපරාධකාරයා අල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද? ඒ අපරාධය පිළිබඳ 
නියම නිරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන තර්කය මතු 
වන්ෙන් නැද්ද? අපි අහන්ෙන් ඒකයි.  අපි දන්නවා, ෙපොලීසිෙය්ත් 
විශාල පමාණයක් පරිත්යාග කර තිෙබන බව. අපි දන්නවා, ෙමරට 
ඉතිහාසෙය් ඉස්ෙසල්ලාම රාජකාරිෙය් දී ෙපොලිස් නිලධාරියකු 
ඝාතනය වුෙණ් උතුවම්කන්ෙද් සරදිෙයල්ව අත් අඩංගුවට ගන්න 
ගිය අවස්ථාෙව් දී බව.  සභාන් කියලා ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් එදා 
ඝාතනය වුණා. එයා තමයි ෙපොලීසිෙය් පළමුවැනි බිල්ල වුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම මඩු පල්ලිය අසල දී,  අෙප් ෙපොලීසිෙය් සීඅයිඩී  එෙක් 
බැස්ටියන් පිල්ෙලයි කියලා මහත්මයකු ඇතුළු තවත් හය 
ෙදෙනකු  ඝාතනය වුණා.  

ෙම් විධියට ෙපොලීසිෙය් 323  ෙදෙනක් ඝාතනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අපරාධකාරෙයෝ ෙසල්ලමක් ෙනොෙවයි.  
අපරාධකාරෙයෝ ෙබෝනික්ෙකෝ ෙනොෙවයි. අපරාධකාරෙයෝ 
කියන්ෙන් සුරංගනා ෙලෝකවල ඉන්න අය ෙනොෙවයි. ඒෙගොල්ෙලෝ 
කැමැතියි උසාවියට දානවාට. උසාවියට දාපුවාම උසාවිෙය්දී 
උපෙදස් ෙදන්න  නීතිඥෙයෝ  ඉන්නවා.  අපරාධ සම්බන්ධෙයන්  
නීතිඥෙයෝ ඉන්නවා.  මට අත් දැකීමක් තිෙබනවා. 1983 දී මාවත් 
හිරෙගදරට දැම්මා.  ෙම් අත් දැකීම ෙහොඳට අහගන්න. [බාධා 
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[ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා] 
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කිරීමක්] ඔබතුමාත් දාන්න ඇති.  මාව ෙවනම දැම්මා ෙන්. මම 
දන්ෙන් නැහැ මට ඒ දවස්වල ගැස්ටයිටීස් හැදිලා තිබුණා,  ඒ 
කාලෙය් ඡන්ද වැඩ එෙහම කරලා.  මම බංකුවක  ඉඳෙගන හිටියා.  
බංකුවක  ඉඳෙගන ඉන්දැද්දි එතැන හිටපු  තස්තවාදීන් ෙද න්ෙනක් 
මෙගන් ඇවිත් ඇහුවා,  "ෙමොකක් ද  ෙම් පශ්නය - ෙමොකක් ද 
crime එක, ෙමොකක් ද murder  එක" කියා.  මම කිව්වා, "මම 
දන්ෙන් නැහැ."  කියා.  එෙහම නම් ඔබතුමා ෙම් condemned cell  
එෙක් තියා ගන්න සුදුසු නැහැ කිව්වා. මට කෑ ගහන්න කිව්වා.   
කථා කරලා කියන්න කිව්වා, ෙමතැනට සුදුසු නැහැ  කියා.  මම  ඒ 
උපෙදස් අනුව  කියාත්මක වුණා.  කියාත්මක වුණායින් පස්ෙසේ 
මාව අරෙගන ගිහින් CRP  එෙක් දැම්මා.  ෙම් මෙග් අත් දැකීමක්. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත.  

විත්තිකාරෙයක් අල්ලා ගත්තාම ඔවුන්  කියන පළමුවන  
පකාශය තමයි "මාව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට උසාවි දාන්නෙකෝ" 
කියන එක.  එච්චරයි. උසාවියට දාන්න.  උසාවි දානවා කියන්ෙන් 
ඉක්මනට රිමාන්ඩ්  කරන්න කියන එක. රිමාන්ඩ්  එෙකන් බලා 
ගන්නම්  කියනවා. එතෙකොට විමර්ශනයක්  සිද්ධ ෙවනවා ද,  
අපරාධ නැතිව යනවා ද? දැන්   ෙපොලිස්පතිතුමා ආවායින් පස්ෙසේ 
වෙරන්තුකාරෙයෝ හැටතුන්දාහක්  අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. මා 
හිතන විධියට ෙපොලීසිෙය් අසූ ෙදදාහක් ඉන්නවා. ෙම්ෙකන් 
සියයට හැටක් තමයි අපරාධ අල්ලන්න ෙයොදවා තිෙබන්ෙන්.  
සියයට සියයක්ම අපරාධ අල්ලන්නට ෙයොදවන්න බැහැ.  අෙප් 
ආරක්ෂාවට ෙයොදවා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
දීලා  තිෙබනවා. මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාවට දීලා තිෙබනවා.  ෙම් 
සුළු ෙකො ටෙසන් ෙකොෙහොමද අපරාධ මර්දනය කරන්ෙන්, 
නීතිෙයන් පිටිවහලක් නැත්නම්, නීතිෙය් සරණ නැත්නම්? නීතිෙය් 
සරණ  ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ.  

නීතිෙය් සරණ ලබා දීෙම්දී ෙවන්ෙන් සමාජ ෙශෝධනයක් 
මිසක්, සමාජයට හානියක් ෙවන්ෙන් ෙනොෙවයි.  
මෙහේස්තාත්තුමාට අභිමතයක් තිෙබනවා ෙන්.   ෙදවන වතාෙව්ත් 
තිෙබනවා නම් ෙදවන වතාෙව්ත් ඒවා ෙපන්වන්න  ඕනෑ.  ශාරීරික 
හිංසනයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ මිනිහාට පහර දීලා  තිෙබනවා 
නම්,  තැල්මක් තිෙබනවා නම්,  තුවාලයක් තිෙබනවා නම්,  ෙල් 
ගැලීමක් තිෙබනවා නම්  අනිවාර්යෙයන්ම මෙහේස්තාත්තුමාට  
නීතිය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා.  ඔබතුමන්ලාත් ඒ 
ගැන විගහ කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ෙම් පිළිබඳව අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ.   

සිරකරුවන් 368 ෙදෙනක් මිය ගිහින් තිෙබනවා. අද 
විෙශේෂෙයන් වත්මන්  ෙපොලිස්පතිතුමා ඒ වාෙග්ම අනුර 
ෙසේනානායක  මහත්මයාත්  ෙලොකු වැඩක් කරනවා, අපරාධ 
මර්දනය කර කප්පම්  නැති කරන්න. දැන් ෙකොෙහන්ද  කප්පම් 
ඉල්ලන්ෙන්?  කප්පම් ඉල්ලන ෙලොකුම  තැන, ෙලොකුම ආයතනය  
තමයි-පාර්ලිෙම්න්තුව වා ෙග් ෙලොකුම තැන තමයි-   හිර ෙගදර.  
හිර ෙගදරින් තමයි කප්පම් ඉල්ලන්ෙන් "ෙමච්චර දීපන්. අච්චර 
දීපන් නැත්නම් බලා ගනින්.  නැත්නම් කාව හරි එවනවා"කියා.  
එතැනින් කියාත්මක වුෙණ්. ඒ ටික නැති කරන්නට  ඕනෑ. 
සිංගප්පූරුෙව්  ලී ක්වාන් යූ අගමැතිතුමා  බලයට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ  සිංගප්පූරුව ආසියාෙව් තිෙබන ෙහොඳම සංවර්ධිත රට 
වුෙණ්  හරියාකාරව අපරාධකාරයින් නැති කිරීෙමන්ය කියන එක 
මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ඊළඟට බලන්න, ෙම් රෙට් ෙමොන තරම් ෙහොර ඔප්පු ලියනවා ද 
කියලා.  ෙම් ෙහොර  ඔප්පු කවුද ලියන්ෙන්? සාමාන්ය මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි. නීතිඥ සහායත් ගන්නවා. නීතිඥයන් හැෙමෝෙග්ම 
ෙනොෙවයි, සමහර නීතිඥයන්ෙග් සහාය ගන්නවා. සහාය ගත්තාම 
ඒ අයෙග් කියාකලාපයට පැය  විසිහතෙරන් අභිෙයෝග කරන්නට 
පුළුවන් ද  සාමාන්ය ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට?  එච්චර දැනීම  
තිෙබනවා ද?  

ඊළඟට, white-collar criminals ලා  ෙකොචච්චර ඉන්නවාද?  
Computer   එෙකන්  -පරිගණක තාක්ෂණය යටෙත්-  ෙකොච්චර 
ෙද්වල් කරනවා ද? ඒ අය සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන්න පැය  
24 මදි.  පැය  විසිහතර පැය හතළිස් අට ෙනෙවයි තවත් පැය 
කිහිපයක් ඒ අය ෙවනුෙවන් පරීක්ෂණ කරන්න  ඕනෑ.  අද තිෙබන 
ෙලොකුම වංචාවන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඔය සුවිෙශේෂ- විෙශේෂිත- 
පුද්ගලයන් අතින්. ඒ පුද්ගලයන්ෙග් තිෙබන සම්බන්ධතා ජාලය 
උඩ  ෙම් අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට ගිහින් ඕක කරන්න 
බැහැ. කාලය පමාණවත් නැහැ.  එම නිසා කාලය අවශ්යයි.  

අප කාටත් භයක් සැකක් නැතිව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. සාමාන්ය මනුෂ්යෙයක් අවුරුදු 
පණහක් හම්බ කළ ෙදය ෙහොෙරකුට තත්පර ෙදෙකන්  
උස්සාෙගන යන්න පුළුවන්. ෙද්පළ උස්සාෙගන යන්න පුළුවන්. 
ඝාතනය කරන්නට පුළුවන්. මං ෙකොල්ල කන්න පුළුවන්. ෙගදර 
තිෙබන වටිනාම රත්රන් බඩු  ටික අර ෙගන යන්න  පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන් අෙප් කටුෙගට ෙවච්ච ෙද්? අවුරුදු 
ගණනක් පරම්පරාෙවන් ආරක්ෂා කර ෙගන ආ අෙප් ජාතික 
වස්තුව කුඩුකාරෙයක් ඇවිත් අර ෙගන ගියා. බලන්න, ෙකොෙහොම 
ද කියා. ඉතින් ඒ පුද්ගලයාව පැය විසිහතරක් ඇතුළත උසාවියට 
දාන්න ද කියන්ෙන්?  පැය විසිහතරක් ඇතුළත දාන්න විමර්ශනය 
කරන්ෙන් නැද්ද? ෙහොයා ගන්ෙන් නැද්ද? දැන් සාමාන්යෙයන් 
ෙහොයා ෙගන, ෙහොයා ෙගන යද්දී පැය  විසිහතරක් ඇතුළත ඔහු 
ෙබොරුවක් කියනවා.  ෙම් ගැන විමර්ශනය කරන්න  ඉන්නවා 
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්. ඔහු  කියනවා, මම එදා හිටිෙය් නැහැ. 
ෙමයා ගෙම් ෙනොෙවයි හිටිෙය්. නුවර හිටිෙය් කියා. නමුත් තව 
සාක්ෂියකින් ඔප්පු ෙවනවා, ඔහු ෙම්කට සම්බන්ධයි කියා. 
 එතෙකොට  පශ්න කළාම  සැකකරු දැන ගන්නවා,  මා ගැන ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ  දන්නවා, මට අසත්යය කියා හරි යන්ෙන් නැහැ කියා. 
අන්න  එතෙකොට තමයි වමාරන්න පටන් ගන්ෙන්. එතෙකොට 
තමයි වමාරන්ෙන්. ඇත්ත කියන්ෙන්.  

එතෙකොට තමයි ඇත්ත කියන්ෙන්; පාෙපෝච්චාරණයක් 
කරන්ෙන්. ෙකොච්චර ෙහොඳ පාෙපෝච්චාරණයක් කළත් ඔහු 
උසාවිය ඉදිරියට ගිහින් කියන්න පුළුවන්, "මම එෙහම කිව්ෙව් 
නැහැ" කියා. ඒකටත් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය තිෙබනවා. ෙම් 
රට දියුණු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  අපරාධකරුවන්ට 
යහතින් ජීවත් ෙවන්න නීතිය බරපතළ ෙලස ඉඩ දීලා තිෙබන 
නිසයි. නීතිය මීට වඩා තද ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙප් ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, එල්ලුම් ගහ ඇති කරන්න කියලා. 
ඒ රෙට් නීතිෙය් හැටියට, රිසානා නමැති පුංචි දැරියට මරණ 
දණ්ඩනය දුන්නා. අෙප් රෙට් ෙකොෙහොමද? අෙප් රෙට් මරණ 
දණ්ඩනයට නියම වුණු අය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මරණ 
දණ්ඩනය නියම කළත්, සිර ෙගදර ඉන්න ෙවන්ෙන් අවුරුදු 
විස්සයි ෙන් කියලායි.  ෙහොඳට හිටිෙයොත් අවුරුදු 10න් 15න් ෙගදර 
එන්න පුළුවන්. ඉන්න තැනත් අපරාෙද් කියන්න බැහැ, ෙහොඳ 
සුදිෙය් ඉන්න පුළුවන්. එතැන තරම් සැප සම්පත් ෙකොෙහේවත් 
නැහැ. ෙම් ළඟදී අපරාධකරුෙවකුෙග් බිරිඳ හිර ෙගදර ඇතුෙළේ 
බියර් දීලා නත්තල් party  එකකුත් දමලා. ඒකත් අල්ලලා තිබුණා. 
හිර ෙගදර ෙකොච්චර telephones තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් ඒවා අල්ලන එක නතර කරන්න කියලාද? ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙහොඳ ගමනක්  යද්දී, ඒ ගමනට බාධා කරන්න එපා. 
ෙබොරුවට අරවා ෙම්වා කියනවා, ජාත්යන්තර කුමන්තණ 
තිෙබනවාය කියනවා.  

අෙප් ජයලත් ජයවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් නත්තලට 
කෙතෝලිකෙයෝ බලන්න කියලා ගිහින් එල්ටීටීඊකාරෙයෝ බලලා 
ආවා. ඒ එතුමාෙග් හැටි. [බාධා කිරීමක්] හිර ෙගදර - [බාධා 
කිරීමක්] කවුරු  බලන්නද හිර ෙගදරට ගිෙය්? [බාධා කිරීමක්] 
පත්තෙර් තිබුණු එකක් මා කිව්ෙව්. කවුරු  බලන්නද හිර ෙගදරට 
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ගිෙය්? [බාධා කිරීමක්] ගියාට කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. 
තමුන්නාන්ෙසේ එල්ටීටීඊ මිතෙයෝ බලන්න ගිය එක ෙහොඳයි. අපි 
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එල්ටීටීඊ මිතෙයෝ 
බලන්න ගිය එක ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙලොකු ෙදයක්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එම නිසා මම කියනවා - [බාධා කිරීමක්] අෙප් 
මිතයා ෙන්.  ඒ නිසා ෙමොකුත් කියන්න ෙහොඳ නැහැ.  

අෙප් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ඊ ෙය් 
කිව්වා,  පාතාලය නැති කරනවාය කියා. අන්න ෙහොඳ වැඩක්. 
පාතාලය නැති කර දැම්ෙමොත් එතුමාට මල් මිටක් ෙනොෙවයි,  මල් 
වත්තක් දුන්නත් කමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා පාතාලයට 
කැමැතිද?  ඉස්ෙසල්ලා ඒක කියන්න. අපරාධකරුවන්ට කැමැතිද? 
කප්පම් ගන්නවාට කැමැතිද?  

ඒ කාලෙය්  ඔය ෙගොල්ෙලෝ නඩුකාරයන්ට ගල් ගැහුෙව් 
නැද්ද? කල්පනා කර බලන්න. ෙසොත්ති උපාලිට සාමදාන 
විනිශ්චයකාරකමකුත් දීලා උදවු කළ උදවිය ෙන්.  ෙද්ශපාලනයට 
අපරාධ  ඈඳා ගන්න එපා. අපරාධවලින් ෙද්ශපාලනය 
ස්වයංෙපෝෂිත කර ගන්න යාම තමයි අද අෙප් රෙට් අපරාධ වැඩි 
ෙවන්න පධාන ෙහේතුව. ෙපොලීසියට කරදෙර්. අල්ලන්න එපා; 
අල්ලන්න එපා; අල්ලන්න එපා කියනවා.  ඉතින්, ෙපොලීසිෙය් අයත් 
කරදරයට පත් ෙවනවා. ෙපොලීසිය අවතක්ෙසේරු කරන්නත් එපා. ඒ 
අය ට සහන ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙපොලිස්පතිතුමා අවුරුදු 23කට පසු ෙපොලීසියට පඩි වැඩි 
කිරීමක් කර දීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ඒ අය ෙබොෙහොම 
ෙව්දනාෙවන් හිටිෙය්.  මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා පතිපාදන දුන්නා. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
කියාවක්. ෙමොකද, ෙපොලීසිය වුණත් ෙම් තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් 
නියමිත පඩියක් නැති නිසයි; නියමිත ආදායම් මාර්ගයක් ෙනොමැති 
නිසයි. ඒවා හරියට ශුද්ධ කර දුන්ෙනොත් අපරාධ නැති ෙවනවා. 
අපරාධ නැති කළාම තමයි විෙද්ශිකෙයෝ ෙනොෙවයි  ඕනෑම 
ෙකෙනක් ෙම් රටට එන්ෙන්.  

අද මහා බිතාන්යය අහනවා, ෙමෙහදී මරපු ෙකනාෙග් 
ඝාතකයාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා.  ඔහුව  පැය 24කින් ඇප දීලා 
ෙගදර ඇරියා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අපි ගැන පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවාද? එතෙකොට අපි ගැන පිළිගැනීමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්වා ජාත්යන්තර පශ්නවලට හරවා ගන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාමයි. අපි නීති ෙගනැල්ලා ෙම්වා නැති කරන්න 
ගියාම, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාට විරුද්ධව වැඩ කර ෙගන යනවා.  

2011 වසෙර් ස්තී දූෂණ 1,775ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
2012  වසෙර් මාස 10කදී ස්තී දූෂණ 1,807ක්  සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. බලන්න සියයට 10 කින් වැඩි ෙවලා.  හැබැයි, ෙමෙහම 
ෙදයකුත් කර තිෙබනවා. ෙම්වා විසඳීෙම් පතිශතය සියයට 88යි. 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. දූෂකයන්ට නිකම් ඉන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අල්ලනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් 
82,000ක් පමණ සිටිනවා. ඒ අයෙගන් සියයට 60ක් විතර වන 
සංඛ්යාවක් දමලා තමයි ඒ අපරාධකරුවන් අල්ලන්ෙන්. ඒ 
නිලධාරින්ෙග් පැත්තට උදවු කරන්න ඕනෑ. ඒ පැත්ත වහන්න 
හදන්න එපා කියායි මා කියන්ෙන්. සමහර අපරාධකරුෙවෝ 
අසත්යය කියනවා. ඔවුන් ඒ අසත්යය සනාථ කරන්න උත්සාහ 
ගන්නා අතෙර්  ඔවුන්ව  උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා.  

උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා, රිමාන්ඩ් කරනවා. ඒක තමයි ඒ 
අයෙග් පාර්ථනාව. ඒ පාර්ථනාව ඉෂ්ට වුෙණොත් කවදාකවත් අපට 
වැඩ කරෙගන යන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම බුද්ධිය 
ෙමෙහයවා කරන මූල්ය වංචා තිෙබනවා; white-collar crimes. 
ඒවාෙය්දී ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ෙලෝක සම්පදාය අනුව අපරාධ 
කමෙව්දයන් අභිභවා යමින් බහුලව සිදු වන්ෙන් බුද්ධිය 
ෙමෙහයවා කරන වංචනික කියාවනුයි. ෙචක් පත්, මුදල් ෙනෝට්ටු, 
ෙකඩිට් කාඩ්, ණයවර ලිපි -L/C- බැංකු ඇපකර, වංචනික ෙලස 
මුදණය කර ෙම් සඳහා ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විද ත් 
තැපැල් පණිවුඩ හුවමාරු ෙයොදා ෙගන සිදු කළ මුදල් වංචා ගැනත් 
අද වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. වංචනිකව ෙකඩිට් කාඩ්වලින් සල්ලි 
ගත්ත සිදුවීම් විශාල ගණනක් ෙපොලීසිය ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙසොයා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් අයෙගන් පශ්න කරන්න පැය 24ක කාලයක් 
ඇතිද? ඒ තාක්ෂණික දැනුම ෙපොලීසියට තිෙබනවාද?  ඒකට දවස් 
14ක්, 15ක් ගන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ. දවසක් 
ෙදකක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඒ හා සමාන විද්වතුන් පිරිසක් 
ෙගන්වා ෙගන තමයි ෙම් වංචාවන් පිළිබඳව විභාග කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. විෙද්ශිකයකු 
ලංකාවට ඇවිල්ලා ආෙයෝජන කරන්ෙන් ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව 
තිබුෙණොත් පමණයි.   

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, නීතිඥයකු වශෙයන් 
ඔබතුමා දන්නවාෙන්, ඉස්සර ෙචක් පතක් දීලා වංචාවක් කෙළොත් 
ටික ටික ෙගවන්නම් කියලා ෙහෝ ෙවන ෙදයක් කියලා ෙහෝ 
ෙබ්ෙරනවා. නමුත් දැන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා 
ෙන්. මටත් ෙකෙනක් රුපියල් ලක්ෂ 50කට  ෙපොල්ලක් තිබ්බා. 
[බාධා කිරීමක්] මට, මට. නමුත් මා දන්නවා ඒක ගන්න පුළුවන් 
කියලා. හැබැයි  කාලයක් යාවි. හැබැයි ගන්න පුළුවන්. ෙහේතුව, 
ෙචක් පතක් දීලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ ෙචක් පත ෙපොලීසියට 
ඉදිරිපත් කළාම යුක්තිය ඉෂ්ට ෙව්විය කියන විශ්වාසය තිෙබනවා. 
නැත්නම් ඒක අත් හරින්න ෙවනවා. ඒකයි තිෙබන තත්ත්වය. මා 
ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්,  ෙම් පැය 24 කාලය පැය 
48ක් කරන එකට විරුද්ධ ෙවන්න එපා කියලා. විරුද්ධ වුෙණොත් 
බූමරංගයක් වාෙග් කැරකිලා ඒක ආපසු තමුන්නාන්ෙසේලාටම ඒවි. 
ෙමතැනදී ඒවා ශුද්ධ කර ගන්න ඕනෑ.  

යුද්ධය අවසන් කරලා  රට ශුද්ධ කළා වාෙග් ෙම් අතිනුත් 
ශුද්ධ කර ගන්න ඕනෑ. යුද්ධය  ශුද්ධ කරපු නිසා ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට භය නැතිව ෙම් රෙට් ඉන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්කත් ෙම් ආණ්ඩුවට කියලා ශුද්ධ කරවා 
ගන්න.  [බාධා කිරීමක්] ශුද්ධ කරනවා තමයි. ඊෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා දික්ඕවිට වරාය විවෘත කරද්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
වැරදි කරන අයට තරාතිරම බලන්ෙන් නැතිව දඬුවම් ෙදනවාය 
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] දික්ඕවිට තිෙබන්ෙන් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය්. කළුතර ෙනොෙවයි, ෙබ්රුවල ෙනොෙවයි. 

ෙකොටස් ෙවෙළඳ  ෙපොළ පැත්ෙතන් සිදු වන අකමිකතා 
බලන්න. ඒකට කියන්ෙන් insider trading කියලා. රහස්ය දත්ත, 
ෙතොරතුරු ලබා දීම තුළින් විශාල වශෙයන් මූල්ය වංචාවන්  සිදු 
වනවා. බුද්ධිය ෙමෙහයවා කරන ෙමවැනි වංචාවන් විමර්ශනය 
කිරීෙම්දී, අපරාධ සඳහා ෙයොදා ගත් පරිගණක යන්ත සහ උපාංග, 
hardware සහ software  සියල්ලම මැනවින් පරීක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට පැය 24ක් පමාණවත්ද? ෙම් නීතියත් 
ෙවනස් කරන්නය කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මාසයක් ෙදකක් වුණත් කල් ගන්න.  ෙපොලීසිය 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
ඉන්නවා නම් ඒ අයට අපි කියන්න කැමැතියි මාසයක් ෙහෝ කල් 
ගන්න කියලා. අත් අඩංගුෙව් තියා ගන්න. ෙමොකද, 
නම්බුකාරයින්ෙන් ෙම්වා කරන්ෙන්. නම්බුකාරයින් හිෙර් 
ඉන්නවා කිව්වාම, නම්බුව තකා ෙහොරකම් කිරීම වළකිනවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකද? නම්බුකාරයා දන්නවා 
ෙබොෙහොම ඉක්මනට රිංගලා යන්න. අහිංසකයින් හසු ෙවනවා.  
නම්බුකාරයා ෙබ්රිලා යනවා. ඉතින් නම්බුකාරයින් 
සම්බන්ධෙයන් තදින් තීරණ ගත්ෙතොත් විතරයි ෙම් රෙට්  නීතිය 

769 770 

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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හරියට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් කටයුතු කිරීෙම්දී 
ෙපොලීසියට තිෙබන දැනීම පමාණවත් නැහැ කියන කාරණයත් මා 
කියන්න කැමැතියි.  

ඖෂධ නාම ෙවනුවට ෙවෙළඳ නාමය පාවිච්චි කරලා සිදු 
කරන වංචනික කියාවන් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ෙම්වාට දඬුවම් 
ෙකෝ? අද බලන්න, ටයි දාෙගන ඉන්න කී ෙදෙනක් ඉක්මනින් 
ෙකෝටිපතිෙයෝ ෙවලා ෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන 
ආකාරෙය් වැඩ කරලාද කියලා. ෙද්ශපාලනය කරලාද? නැහැෙන්. 
මහන්සි ෙවලාද? පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා විෙව්චන අහලාද? 
නැහැ. ඒ අය යමක් දැනෙගන, ඉහළට ගිහිල්ලා මුළු ජීවිතයම මුදල් 
ෙවනුෙවන් වැය කරලා මූල්යමය වංචා කරන්නයි සැලසුම් 
කරෙගන යන්ෙන්. ආෙයෝජනය කරලා,  මහන්සි ෙවලා,  බදු 
ෙගවලා, සීසර්ෙග් ෙද් සීසර්ට දීලා ෙනොෙවයි. මුළු ජීවිතයම 
වංචාෙවන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.  ඉතින් ෙම්වා වළක්වන්න 
අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මා බැලුවා, ෙම් අපරාධ සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. අපරාධ වර්ග කිහිපයක් තිෙබනවා. පැහැරෙගන යාම්, ගිනි 
තැබීම් -රුපියල් 5,000ට වැඩි අලාභය-, බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම් 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට මනුෂ්ය ඝාතන, මනුෂ්ය ඝාතනයට තැත් කිරීම, 
පිහිෙයන් ඇන තුවාල කිරීම, ස්තී දූෂණය, බාල ගැහැනු ළමයින් හා 
සාමූහික සංසර්ගය, පුරුෂයන් අතර තදබල අෙශෝභන කියා, කැරලි 
ෙකෝලාහල, ෙකොල්ල කෑම්, බලෙයන් පැහැර ගැනීම්, රැවටීම, 
ලක්ෂයකට වැඩිය අලාභ සිදු කිරීම, පන්දහසට වැඩි ෙද්පළ 
ෙසොරකම, ව්යාජ මුදල් ෙනෝට්ටු මුදණය, රාජ්ය විෙරෝධී අන්දමින් 
සිදු කරන වැරැදි, දරුණු ආයුධ පනත යටතට ගැෙනන වැරැදි, 
ෙගවල් බිඳීම සහ ෙසොරකම, ළමුන්ට කෲර ෙලස සැලකීම සහ 
ඔවුන් ලිංගික කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීම, කාමුක කටයුතු සඳහා 
ස්තියක් ගැහැනු ළමයකු ෙවෙළඳාම් කිරීම, ස්වයංකීය ෙහෝ රිපීටර් 
වර්ගෙය් පතෙරොම් තුවක්කු  ළඟ තබා ගැනීම, ෙහෙරොයින්, 
ෙකොෙක්න්, ෙමොෆින් කිසි යම් පමාණයක් නිෂ්පාදනය, ෙවෙළඳාම 
සහ ළඟ තබා ගැනීම. ෙම්වා බරපතළ වැරැදි.  2004 දී ෙම් 
වරදවල්වලට අසු වුණු පමාණය  56,000යි. නමුත් 2011 වන විට 
ෙම් පමාණය 40,560 දක්වා පහළ බැස තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපට ඉතාම ෙහොඳ 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්නවා 
ෙන්ද?  ෙම් කටයුතු මර්දනය කරන්න ෙපොලීසිය විශාල 
උත්සාහයක් දරනවා. ෙපොලීසිය ෙකොයි තරම් උත්සාහ දැරුවත්, 
නීතිෙය් සරණ, නීතිෙය් ආරක්ෂාව, නීතිය ඇතුෙළේ තිෙබන ඉඩකඩ 
ඒ අයට තව ටිකක් ඇරලා දුන්ෙනොත් අපරාධ නැති කරන්න 
පුළුවන් බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 

ඉතිහාසය තුළ ඉතාම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් අප පසු කරමින් 
ඉන්නවා. යුද්ධය ජයගහණය කිරීෙමන් පස්ෙසේ   පජාතන්තවාදී 
අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරලා, පජාතන්තවාදය හරහා මනුෂ්ය 
නිදහස අගය කරන දියුණු සිවිල් සමාජයක් ෙලස සංවර්ධනය 
ෙවනවාද, එෙසේ ෙනොමැති නම් යුද ජයගහණෙයන් ලබපු 
ජනපියතාවත්, ශක්තියත් මත ආඥා දායකත්වය මුල් කර ගත්, 
ආඥා දායකත්වය පදනම් කර ගත්, ආඥා දායකත්වෙය් මූලධර්ම 
මත පදනම් වුණු සංවර්ධනය කරා ගමන් කරනවාද කියන 
කාරණය ෙම් රෙට් පාලකයන්ට ෙතෝරා ගන්න තිබුණා.  

නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවාසනාවට ෙම් රෙට් පාලකයන් 
ෙතෝරා ගත්ෙත් මනුෂ්ය නිදහස තහවුරු කරලා, ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරලා, පජාතන්තවාදය 
හරහා රට දියුණු කිරීෙම් ශීලාචාර, පිළිගත් මාවත ෙනොෙවයි. 
ඒකාධිපති, ආඥා දායක, පවුල් බලයක් ස්ථාපනය කිරීමක් හරහා 
දිගු කල් ෙකෙසේ ෙහෝ බලය රඳවා ගැනීෙම් අවාසනාවන්ත 
මාර්ගයක් තමයි ඔවුන් ෙතෝරා ගත්ෙත්.  

අප පසු ගිය මාස කීපය පුරාම ඒ පිළිබඳව අත් වින්දා. ෙම් රෙට් 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ඉතාම බරපතළ, පසුගාමී 
අවස්ථාවන්ට ෙම් රට මුහුණ දුන්නා. ඒ කියාදාමය හරහා පහළට 
ගිෙය් අධිකරණය විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කියාදාමය හරහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් හෑල්ලුවට ලක් වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායකතුමාෙග් සිට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එයින් හෑල්ලුවට 
ලක් වුණා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා ෙම් ෙගෞරවණීය පාර්ලිෙම්න්තුවත් -
ව්යවස්ථාදායකයත්- අධිකරණයත් හෑල්ලුවට ලක් ෙවලා තිෙබන 
ෙවලාෙව්, ෙම් රෙට් විධායකෙය් ෙකොටසක් වන අධිකරණ 
ඇමතිවරයා ෙම් රෙට් මනුෂ්ය නිදහස පිළිබඳව ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන ෙමොනවා හරි අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා නම් ඒ 
අයිතිවාසිකමට හානි වන, ඒ අයිතිවාසිකමට හානි වන්න අවශ්ය 
පසුබිම නිර්මාණය කරන පනත් ෙකටුම්පතක් අද ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  

ග රු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
වශෙයන් අප එයට විරුද්ධ වුණා. තාක්ෂණික ෙහේතු මත ෙම් 
නීතිය අරෙගන එන්න බැරි වුණා. ඉන් පසුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී අප සඳහන් කර සිටියා, ෙම් රෙට් 
සැකකරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව යම් විෙශේෂිත 
ආරක්ෂාවන් ලබා ෙනොදී, එවැනි අවස්ථාවක ෙමම අලුත් පනත් 
ෙකටුම්පත අරෙගන එන එක ඉතාම බරපතළ, අනතුරුදායක 
තත්ත්වයක් කියලා.  

ඒ ෙව්ලාෙව් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ සාකච්ඡාව හරහා ෙබොෙහොම සරලව කියා සිටියා, "අපි 
ෙපොලිස් ආඥාපනත යටෙත් ගැසට් නිෙව්දනයක් අරෙගන එනවා, 
ඒ ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් ෙපොලීසිය තුළ අත් අඩංගුෙව් සිටින 
තැනැත්ෙතකුට නීතිඥයකු මාර්ගෙයන් නිෙයෝජනයක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා" කියලා. මම පිළිගන්නවා, එම ගැසට් 
නිෙව්දනය ඉදිරි පියවරක්ය කියා. එය එෙතක් ෙනොතිබුණු 
තත්ත්වයක් ලබා දීමක්. නමුත් මට ෙත්රුම් ගන්න බැරි කාරණය 
ෙමයයි. ගැසට් නිෙව්දනයක් වාෙග් පහළ මට්ටමක රැකවරණයක් 
ෙවනුවට අපි ෙයෝජනා කළ පරිදි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහාම ඒ 
අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි? ෙපොලිස් ස්ථානයකදී 
සැකකරුෙවකුට නීතිඥ නිෙයෝජනය ලැබීමට ඇති අයිතිය ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න තිබුණා; හඳුන්වා 
ෙදන්න තිබුණා. ඒ සඳහා කිසිම පාෙයෝගික බාධාවක් නැහැ. 
නමුත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම කරන්ෙන් නැති 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් සම්මත කරන නීතියක් 
විධියට ඒ අයිතිවාසිකම ලබා දුන්නාම ඒක වඩාත් ශක්තිමත් 
අයිතිවාසිකමක් ෙවනවා. ඒකට තිෙබන පිළිගැනීම වැඩියි. ගැසට් 
නිෙව්දනයක ශක්තිය, භාවිතය ඊට අඩුයි. දැන් අපට තිෙබන 
සැකය ෙමයයි. ෙම් කාරණය අපි ෙපන්වලා ෙදද්දීත් ඒ පිළිබඳව 
එකඟතාවක් ඇති කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මට  ෙම් පනත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකටුම්පත ගැන සාධාරණ සැකයක් තිෙබනවා. ෙම් පනෙත් යටි 
අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අපරාධ පරීක්ෂණ සඳහා ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට වැඩි අවකාශයක් ලබා දීම කියන පකාශිත අරමුණ 
ෙනොෙවයි, ෙම් පනෙත් ෙදවන වගන්තිය තුළ තිෙබන්ෙන් 
එතැනින් එහා ගිය ෙපොලිස් රාජ්යයක් කරා යන ගමෙන් ඒ ෙපොලිස් 
රාජ්යයට අවශ්ය කරන වැඩිමනක් නීතිමය රැකවරණය ලබා දීම 
කියන යටි අරමුණයි කියන එක පිළිබඳව සාධාරණ නිගමනයකට 
එන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. උපෙද්ශක කාරක සභාවලට 
අවස්ථා ගණනාවකදී සහභාගී වුණු, ඒ වාෙග්ම රෙට් නීති 
පතිසංස්කරණය ෙකෙරහි අවංක උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන 
පුද්ගලෙයකු හැටියට මට සැකයක් තිෙබනවා, අපි ෙයෝජනා කළ 
පරිදි ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට සැකකරුෙවකුට නීතිඥ 
නිෙයෝජනය අන්තර්ගත ෙනොකෙළේ ඇයි කියලා. මම ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් අවසාන ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ඒ අයිතිවාසිකම 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න කියලා. එවිට අපට ෙම් 
ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. එෙහම ඇතුළත් ෙනොකරන තාක් 
දුරට අපට සැකයක් තිෙබනවා, ඒ අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන්න 
අවංක වුවමනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශිෂ්ට සමාජයන් තුළ 
නීති සම්පාදනය පිළිබඳ වගකීම මහජන නිෙයෝජිතයන් භාර ගත්ත 
මුල් අවධිෙය් ඉඳලා ෙලෝකෙය් සෑම රටකම පාර්ලිෙම්න්තුව 
සම්මත කරන සෑම නීතියකම අරමුණ මනුෂ්යයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන එකයි; මනුෂ්යයන්ෙග් ජීවිතය වඩාත් 
යහපත් තත්ත්වයකට පත් කරන එකයි; මනුෂ්ය නිදහස ආරක්ෂා 
කරන එකයි. සැකකරුෙවකු රඳවා තබා ගැනීෙම් කාලය පැය 24ක් 
කියන එක දියුණු රටවල වාෙග්ම සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
රටවලත් තිෙබන සම්මත කාලයක්.  

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් කථාව තුළදීත්, ඊට 
කලින් කථා කරපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලදීත් 
කියවුණා, පැය 24ක කාලය තිෙබන්ෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කරන්න කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. පැය 
24ක කාලය තිෙබන්ෙන් ඒ පුද්ගලයාව ෙපොලිස් භාරෙය් රඳවා ගත 
හැකි කාලය වශෙයන් පමණයි. ඒ මූලික පරීක්ෂණ කටයුතු 
කිරීෙමන් පස ්ෙසේ අදාළ සැකකරු රක්ෂිත භාරෙය් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්දීත් අධිකරණෙය් අවසරය ඇතුව නැවත පශ්න කරන්න 
පුළුවන්.  ස්ථානයන් පරීක්ෂා කරන්න, භාණ්ඩ ෙසොයා ගන්න 
අධිකරණෙය් අවසර ඇතුව රක්ෂිත භාරෙය් ඉන්න සැකකරුෙවකු 
පවා රැෙගන යාමට අවකාශය තිෙබනවා.  

අධිකරණය භාරෙය් -රක්ෂිත භාරෙය්- ඉන්න 
සැකකරුෙවකුෙගන් පවා වැඩිමනක් සාක්ෂි ෙසොයන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා බාධාවක් නැහැ. ඒ නිසා "පැය 24ක් තුළ සියලු 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කළ යුතුයි" කියලා දැනට පවතින 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් සීමාවක් පනවලා නැහැ. තිබුෙණත් 
නැහැ; ඇත්ෙතත් නැහැ; තිෙබන්න ඕනෑත් නැහැ. 

ඒ අපරාධය බරපතළ නම්, ඒ අපරාධය සංකීර්ණ නම් ඒ සඳහා 
ගත වන කාලය සුමානයක් ද ෙදකක්ද, මාස තුනක්ද, අවුරුද්දක්ද 
කියන එක පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ඇප පනත අනුව 
සැකකරුවකුව රක්ෂණ භාරෙය් තබා ගත හැකි කාලය ඉතා දීර්ඝ 
කාලයක්. උපරිම වශෙයන් මාස විසි හතරක් -අවුරුදු ෙදකක්- 
සැකකරුවකුව රක්ෂණ භාරෙය් තබා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් පැය විසිහතර කියන පශ්නය 
කිසිෙසේත්ම අදාළකමක් නැහැ. නමුත් ෙම්ෙක් තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? ෙම් පිළිබඳව කථා කරද්දී කිව්වා, සීමිත වැරදි ගැන 
පමණයි,  බරපතළ වැරදි ගැන පමණයි ෙම්ක තිෙබන්ෙන් කියලා.   

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 2වන වගන්තිෙය් ෙමෙහම කියනවා:  

"එෙසේ වුවද, සිරභාරයට ගැනීම ෙම් පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති වරදකට අදාළව සිදු කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක," 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ සඳහන් කරන්ෙන් වරදකට අදාළව 
අත් අඩංගුවට ගැනීම කියලායි. ඇත්තටම ෙපොලීසිය අත් අඩංගුවට 
ගන්ෙන් බරපතළ වැරදිවලට අදාළව තමයි. ෙද්ශපාලනික 
ෙහේතුවක් ෙහෝ ෙවනත් ෙපෞද්ගලික ෙහේතුවක් ෙහෝ මත 
පුද්ගලයකුෙග් නිදහස සීමා කරන්න ඕනෑ නම් ෙම් පනත යටෙත් 
තිෙබන වරදක් සම්බන්ධව සැක කරන බව සඳහන් කරලා අත් 
අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. එපමණයි අවශ්ය වන්ෙන්. ඒ අනුව පැය 
48ක් රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. පැය 48ක් රඳවා තබා ෙගන 
අවසානෙය්දී එක්ෙකෝ සාක්ෂි නැහැයි කියලා මුදා හරින්න 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ෙමොනවා ෙහෝ ෙචෝදනාවක් මත 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

ෙමහි තිෙබන පාෙයෝගික තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙම් ලැයිස්තුව 
සීමිත වුණාට ෙපොලීසියට දුෂ්ට පරමාර්ථ අනුව, ඒ වාෙග්ම 
පක්ෂපාතීව කියා කරන අවස්ථාවක, අකාර්යක්ෂමව කියා කරන 
අවස්ථාවක හැකියාව තිෙබනවා, ඕනෑම පුද්ගලයකුව ෙම් 
ලැයිස්තුව ඇතුළට ගන්න. ෙමොකද, වැරදිවලට තැත් කිරීම, 
වැරදිවලට අනුබල දීම, කුමන්තණය කිරීම ෙම් සියල්ලම ෙමහි  
තිෙබනවා. ඕනෑම පුද්ගලයකුව ෙම් වැරදි  පහෙළොෙව් පරාසයට 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. සීමිත වැරදි පමාණයක්ය කියන 
උපෙල්ඛනෙය් තිෙබන කාරණා පුද්ගලයකුෙග් අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධව වැදගත් වන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. පැය විසිහතරට වඩා වැඩි කාලයක් 
රඳවා ගැනීම කියන කරුණ ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතා සරල ෙදයක් 
වශෙයන් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, නීතිෙය් කියන්ෙන් පැය විසිහතරක් තබා ගත 
හැකියි කියන එක ෙනොෙවයි. නීතිෙය් කියන්ෙන්, අත් අඩංගුවට 
ගත් සෑම තැනැත්තකුම හැකි ඉක්මනින් ළඟම ඇති 
මෙහස්තාත්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය කියලායි. ඒ 
කියන්ෙන් උපරිම කාලය තමයි පැය විසිහතර.  ඒ මූලික අවශ්යතා 
ඉෂ්ට කර ගැනීෙමන් පස්ෙසේ ආසන්නම මෙහස්තාත්වරයා ෙවත 
හැකි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමා කිව්වා, වැඩිපුර  කාලයක්  ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා කියලා 
කියන්ෙන් පාෙයෝගිකව නීතිය ෙනොදන්නා සාමාන්ය අයයි කියලා. 
නීතිය ෙනොදන්නා සාමාන්ය අයට තමයි ඒක ෙත්ෙරන්ෙන්. 
ෙපොලීසිෙය් පැයක් ගත කරන එක සුන්දර අත් දැකීමක්ද? 
ෙපොලීසිෙය් පැය ෙදකක් ගත කරන එක සුන්දර අත් දැකීමක්ද? ඒ 
වාෙග්ම වරදකට සැක ෙකොට අත් අඩංගුවට ෙගන එක වරුවක්, 
එක දවසක් ෙපොලීසිෙය් ගත කරන එක සුන්දර අත් දැකීමක්ද? 
නැහැ. එය ඕනෑම පුද්ගලයකුෙග් ජීවිතෙය් ඉතාම බරපතළ, ඉතාම 
අසීරු, ඉතාම දුෂ්කර අවසථ්ාවක්. ඒෙකන් ඇති වන මානසික 
බලපෑම, පීඩනය, කම්පනය ජීවිත කාලය පුරාම තිෙබනවා. එය 
අවම කර ගත යුතුයි කියන එක ෙම් ඉතිහාසය පුරා, වසර 100කට 
අධික කාලයක් පුරා ලංකාව පිළිගත්ත ෙදයක්. ඒක පැය 48ක් 
ෙවනවා කියලා කියන්ෙන් ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියනවා, 
"පැය විසි හතරකට පසේසේ මෙහස්තාත්වරයා ෙවත දැනුම් දී" 
කියලා. මෙහසත්ාත්වරයා ෙවත හුදු දැනුම් දීමක් කළ පමණින් 
විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
මෙහේස්තාත්වරයාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද පුද්ගලයාට පහර 
ෙදනවාද කියලා බලන්න? මෙහේස්තාත්වරයාට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද හිරිහැර කරනවාද කියලා බලන්න? 
මෙහේස්තාත්වරයාට පුළුවන්ද අපහාස උපහාසවලට ලක් කරනවාද 
කියලා බලන්න? මෙහස්තාත්වරයාට පුළුවන්ද ඔය අතිෙර්ක පැය 
විසිහතර ඇතුළත ලිංගික අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් ෙවනවාද 
කියලා ෙපොලීසියට ඇවිල්ලා බලන්න? බැහැ. පාෙයෝගිකව 
බැලුවාම ෙම් පැය 48 කියන්ෙන් අහිංසක මිනිෙහකුට ජීවිත 
කාලයක්. ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13(5) අනු 
ව්යවස්ථාව මඟින් නිර්ෙදෝෂීභාවෙය් පූර්ව නිගමනය මූලික 
අයිතිවාසිකමක් වශෙයන් සනාථ කරලා තිෙබනවා. අත් අඩංගුවට 
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ගන්න සෑම පුද්ගලයකුටම අපි සලකන්න ඕනෑ, නිර්ෙදෝෂී 
පුද්ගලයකු විධියටයි. අපි පිළිගන්නවා වරදකාරෙයෝ ඉන්නවා 
කියලා. වැඩි ෙදෙනක් වරදකරුවන් විය හැකියි. ඒත් එක්  අහිංසක 
පුද්ගලයකුට ෙහෝ ෙම් පැය 48ක් පුරා ඇති වන්නා වූ අධික  
මානසික පීඩනය, දරා ගත ෙනොහැකි පීඩනය මත ඒ ඇති වන 
බලපෑම, කම්පනය ඔහුෙග් සාමාන්ය ජීවිතය, අනාගතය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඔහුට අහිමි කරන්න පුළුවන්.  

ෙපොලීසිය ගැන දන්නා පුද්ගලයකු විධියට මම ෙමෙහම 
කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පියා ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක්. මම ඉපදුෙණ් Police Quarters එෙක්. මෙග් 
පළමුවන උපන් දිනය සැමරුෙව් ෙපොලීසිෙය්.  

ෙපොලිස් අභ්යාස ආයතනෙය් බාහිර කථිකාචාර්යවරයකු 
වශෙයන් මා දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කළා. මා ෙපොලීසිෙය් යහපත 
පාර්ථනා කරන, ෙපොලීසිෙය් දියුණුව පාර්ථනා කරන ෙකෙනක්. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලිස් ෙසේවය අගය කරන ෙකෙනක්. හැබැයි මා 
දන්නවා, අෙප් ෙපොලීසියට තිෙබන්ෙන් ඉතාම අවම පුහුණුවක් බව. 
අෙප් ෙපොලීසිෙය් පුහුණුව ඉතාම අල්පයි. විෙශේෂෙයන්ම එදා 
කලබල කාලෙය්, යුදමය කාලෙය් අඩු පුහුණුවකින් බඳවා ගත්ත 
ෙපොලිස් නිලධාරින් යුදමය මානසිකත්වෙයන් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට 
සාමාන්ය ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අත් දැකීම් නැහැ. සාමාන්ය ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් අත් දැකීම් නැති ෙපොලිස් නිලධාරින් හරහා සාමාන්ය 
සිවිල් පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට පත් වුණාම ඔවුන්ට අත් වන 
ඉරණම ගැන අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන 2වන වගන්තිය ෙම් රෙට් මනුෂ්ය නිදහස 
ආපසු හරවන, ෙපොලිස් රාජ්යයක් කරා යන මාවත ශක්තිමත් 
කරන, අධිකරණෙය් බලය අඩු කරන, ෙපොලීසිෙය් බලය වැඩි 
කරන, පසුගාමී පියවරක් වශෙයන් අපි කියා සිටිනවා. ඒ නිසා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අප 
විරුද්ධයි. එයට විරුද්ධව අප ඡන්දය ෙදනවා. 

 
[අ.භා. 5.29] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 

විශාල පමාණයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දැක්වූවා. රට සුද්ද කරනවා කිව්වා; ෙහොරුන්ෙගන් තුරන් කරනවා 
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] විපක්ෂෙය් හිටපු ටිකත් දැන් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්. ඒක නිසා ෙම් පැත්ෙතන් අල්ලන්න කවුරුවත් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පැන්නාට අපි 
පනින්ෙන් නැහැ. අපි ඔබතුමා වාෙග් ෙපොඩි බබාලා වඩා ගන්ෙනත් 
නැහැ. ඔබතුමා තමයි ආයා. අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු නායකයන්ෙග් 
බබාලා වඩා ගත්තා. අද ආණ්ඩුව පැත්තට ගිහිල්ලා බබාලා වඩා 
ගන්නවා. කමක් නැහැ. ඔබතුමාට මූලාසනෙය් ඉඳ ගන්න තිබුණු 
අවස්ථාවත් නැති කළා ආණ්ඩු පක්ෂෙයන්ම. ෙකෙසේ ෙවතත් 
ඔබතුමන්ලා වැනි ෙද්ශපාලනඥෙයෝ දැකීම අපටත් ෙලොකු 
කනගාටුවක්. සුද්ද කරනවා නම් සුද්ද කරන්න ඕනෑ ෙම් වාෙග් 
ෙද්ශපාලුෙවෝ. විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිවරු කිව්වා වාෙග් ෙම් රට සුද්ද 
කරනවා නම්, ෙහොරු අල්ලනවා නම්, ෙහොරුන්ෙගන් ෙතොර 
ලංකාවක් බිහි කරනවා නම් ඒ සියලු ෙදයට අෙප් උපරිම 
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කීප ෙදෙනකු ෙමම ස්ථානෙය් 
ඉන්න නිසා මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මා අගය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. දූෂණය, 
අල්ලස් ගැනීම ඉතාම අවම තත්ත්වෙයන් තිෙබන ස්ථානයක්. ඒ 
වාෙග්ම ඉතාමත් ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන - 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Udith Lokubandara to take the Chair? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு உதித் 
ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අදහස් පකාශ කරමින් 

සිටිෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනයි. එය ඉතාම උසස් 
ෙසේවාවක් කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වශෙයන් අපි සලකනවා. 
ෙමොකද, මමත් නීතිඥවරෙයක්. ෙජෝන් අමරතුංග, අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා, ස්වාමිනාදන් මැතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම නීතිඥවරු 
දන්නවා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමන්ෙග් ෙසේවාව ඉතාම 
ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ෙගන යන බව. මම ෙම් කියන 
කාරණාවලට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාමත් සාවධානව 
ඇහුම් කන් ෙදන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම ඒවා හිතට ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීෙම්දී ගරු අජිත් 
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත්, මමත් බුවෙනක අලුවිහාෙර් මැතිතුමාට 
අදහස් දැක්වූවා, නීති ෙගෙනන පදනම ෙමොකක්ද කියන                
එක ගැන. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඔබතුමන්ලා 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් වත්කම් පකාශ අරෙගන බලන්න. 
ෙද්ශපාලනයට එන ෙකොට වත්කම් පකාශ ෙකොෙහොමද තිබුෙණ්, 
ෙද්ශපාලනෙය් අවුරුදු පහක් ඉන්න ෙකොට, දහයක් ඉන්න ෙකොට, 
ඇමතිකම් දරන ෙකොට  වත්කම් පකාශ ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන් 
කියලා බලන්න. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව බලන්න ඕනෑ රෙට් 
නීති හදන්ෙන් කාටද කියලා. නීති හදන්ෙන් ෙකෙහල් කැනක් 
කැපූ මනුස්සයාටද, නැත්නම් එහා ෙගදර උදැල්ල ෙහොරකම් කරපු 
මනුස්සයාට ද, නැත්නම් ෙම් රෙට් ඉන්නා සියලුම ජනතාවට ද, 
ධනවතුන්ට, බලවතුන්ට ඒ හදන නීතිය අදාළ වනවාද කියන එක 
ගැන ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. නීතී ෙහොඳයි. 
විෙශේෂෙයන්ම බටහිර රටවල ජනාධිපතිෙග් පුතා ෙහෝ සෙහෝදරයා 
වුණත් වරදක් කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම හිරගත ෙවනවා. හැබැයි 
ලංකාෙව්, ඉන්දියාෙව්, පාකිස්තානෙය් එය සිදු වනවාද කියන එක 
සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස්පතිතුමා ගැන කථා කළා. එතුමා අවුරුදු 
ගණනකට පස්ෙසේ පත් වුණු ෙහොඳ ෙපොලිස්පතිවරෙයකු බව අපි 
දන්නවා. ෙපොලිස්පතිතුමා ෙහොඳ වුණාට, අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලිස් ෙසේවය ජරා ජීර්ණය ෙවලා තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තා 
අරෙගන බැලුෙවොත් රුපියල් 5,000, රුපියල් 2,000 වශෙයන් 
වැඩිෙයන්ම අල්ලස් ගැනීම්වලට වරදකරු බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුනුයි. අපි ෙපොලීසියට 
ඇඟිල්ල දික් කරනවා ෙනොෙවයි. ඒකට ෙහේතු ෙවන්න පුළුවන් ඒ 
නිලධාරින්ට අඩු පඩියක් ෙගවීම. මා හිතනවා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන් වැඩිෙයන් අල්ලස්වලට ෙයොමු වීම රජෙය් අඩු පාඩුවක් 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් සියලු කරුණු 
සලකා බැලීෙම්දී අපට වැටහී යන්ෙන් ෙම් නීති බලපාන්ෙන් රෙට් 
සිටින දුප්පත් ජනතාවට පමණයි කියන එකයි. අද ඔබතුමන්ලා 
දක්වන ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් රඳවා තබා ගැනීෙම් කාල සීමාව 
වන පැය 24, පැය 48 බවට පත් කිරීෙමන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  
අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලන වශෙයන් මෙග් ෙපොඩි හරි වරදක් ෙම් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පිරිසකට අල්ලා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරන මන්තීවරෙයක් නම් උපරිම නීතිය 
අපි ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔළුව ෙහොලවනවා. ඔබතුමාෙග් පියාත් අෙප් 
පක්ෂෙය් සිටිෙය්. ඔබතුමා ඒ කාරණාව ෙහොඳට දන්නවා. 
ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් සඳහා ෙම් පැය 48 පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම 
හිතන හැටියට  ෙම්ක අපට ෛදවෙය් සරදමක් ෙවයි. කවදා හරි 
දවසක  අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින්න පුළුවන්. ෙම් නීති ෙගන එන 
සමහර ඇමතිවරුන්ටම ෙම් නීති බල පාන්න පුළුවන්. ෙම් නීතිය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ වන වැරදි උපෙල්ඛනෙය් දක්වා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  මිනී මැරුම, මිනී මැරුමක් ෙනොවන 
සාවද්ය මනුෂ්ය ඝාතනය, මිනී මැරුමට තැත් කිරීම, මිනී මැරීම 
සඳහා අපහරණය කිරීම ෙහෝ පැහැරෙගන යාම, අයුතු ෙලස 
සිරකර තැබීෙම් ෙච්තනාෙවන් යම් තැනැත්තකු අපහරණය කිරීම 
ෙහෝ පැහැරෙගන යාම, ස්තී දූෂණය, ෙසොරකම, මරණය සිදු 
කිරීමට සූදානම් වීම යනාදී වැරදි ෙම් උපෙල්ඛනෙය් දක්වා 
තිෙබනවා.  ෙම් ඔක්ෙකෝම දක්වා පහළින් තව එකක් තිෙබනවා, 
"ඉහත සඳහන් වැරදිවලින් යම් වරදක් සිදු කිරීමට තැත් කිරීම." 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අජිත් ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාවක් තිෙබනවා නම්, නැත්නම් 
පගාවක් ගැනීෙම් ෙච්තනාවක් තිෙබනවා නම්, ෙපොලීසියට ඕනෑම 
අවස්ථාවක, ඕනෑ පුද්ගලෙයක් ෙම් වරදවල් කීපය තුළට දමන්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් 
නීති පදනම් ෙවන්ෙන් රෙට් අහිංසකයින්ටයි. නැත්නම් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් අහිංසක තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටින විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
පුද්ගලයන්ටයි. කිසිම අවස්ථාවක නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව කියාත්මක වනවා අපි 
දැකලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙක්පී තමයි ලංකාෙව් සිටින 
ෙලොකුම අපරාධකරුවා. ඔහු විශාල මුදල් පමාණයක් අපහරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඔහු ළඟ තිෙබන්ෙන් ෙකොල්ල කාපු සල්ලි. 
විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සියලුම මුදල් පරිහරණය 
වුෙණ් ඔහු අතින්. එෙහනම් ෙම් ෙක්පීට විරුද්ධව අද ඔබතුමන්ලා 
නීතිෙයන් ගත් කියා මාර්ග ෙකෝ? එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
පභාකරන්ට පස්ෙසේ හිටපු නායකයා ඔහුයි. ඔහුට විරුද්ධව මිනී 
මැරීම් ෙචෝදනා විශාල ගණනක් තිෙබනවා. හමුදාෙව් 25,000ක්, 
රෙට් ජනතාවෙගන් විශාල පමාණයක් සම්බන්ධෙයන් මිනී මැරීම් 
ෙචෝදනා විශාල ගණනක් තිෙබනවා. ෙම් වරදවල් ඔක්ෙකොම ෙම් 

ෙක්පී කියන මනුස්සයාට අයත් වනවා. අද ෙක්පීට විරුද්ධව ගත් 
නීතිමය කියා මාර්ගය ෙකෝ?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම "Helping 
Hambantota" තුළින් රුපියල් මිලියන 80ක මුදල් පමාණයක් 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික බැංකු ගිණුමට දමා ගත්තා කියලා 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිබුණා. එතෙකොට 
ෙම් ෙචෝදනාවලට විරුද්ධව කියාත්මක වන නීති ෙකෝ? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් නීති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් 
නීති හදන්න පුළුවන් නම්, ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම්, 
කියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි? මම කලින් කිව්වා වාෙග්, අපි 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අගය කරනවා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ඉතා උසස් මට්ටමින් තමන්ෙග් 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන ආයතනයක්. හැබැයි එතුමන්ලා නීති 
සෑදීෙම්දීත්, ඒ වාෙග්ම නීතිවලට අනුබල දීෙම්දීත් සැලකිලිමත් 
වන්න ඕනෑ, ෙම් නීති පාවිච්චි කරන්ෙන් කවුද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආසියාෙව් 
රටවල් ගත්ෙතොත් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංගලාෙද්ශය,               
ශී ලංකාව වාෙග් ෙනොදියුණු රටවල ෙද්ශපාලන වශෙයන් තමයි 
නීතිය පාවිච්චි කරන්ෙන්. නමුත් දකුණු ෙකොරියාෙව් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මල්ලි යම් කිසි ෙහොරකමකට අහු ෙවලා අද 
එතුමා හිෙර් ඉන්නවා. කැනඩාව, එංගලන්තය වාෙග් රටවල 
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් සෙහෝදරෙයෝ, ඒ වාෙග්ම ඥාතිවරු යම් කිසි 
වරදකට වරදකරුවන් වශෙයන් පත් වන්න තිෙබන අවස්ථාව ඉතා 
ඉහළයි. හැබැයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති හදන 
ඔබතුමන්ලා ෙම් නීති පාවිච්චි කරලා අල්ලපු ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
අපට ෙපන්වන්න. ඔබතුමන්ලා අල්ලපු ධනවෙතක් අපට 
ෙපන්වන්න. එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඔය නීති හදන 
මහත්වරු ෙමතැන සිටිනවා.  

අද ෙම් නීති භාවිතා කරන ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ෙගන් මම 
අහනවා, ඔබතුමන්ලා අල්ලපු ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කවුද කියලා. 
ඔබතුමන්ලා අපට කියන්න, ෙහොරකම් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 
අල්ලපු ඇමතිවරෙයක්. අද එෙහම ෙපන්වන්න අවස්ථාවක් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් සියලුම නීති අද 
බල පවත්වන්ෙන් රෙට් සිටින දුප්පත් මනුස්සයින්ටයි. නැත්නම් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විපක්ෂෙය් සිටින පුද්ගලයින්ටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව විනාඩි දහයකට 
සීමා කරලා තිෙබනවා.  නැවත වරක් ෙම් ගැන සලකා බලන්න 
කියලා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත ෙවයි. ආණ්ඩුෙවන් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ආණ්ඩුව තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒ, ඡන්ද බලෙයන් ෙනොෙවයි. ෙකෙසේ ෙහෝ තුෙනන් ෙදෙක් බලය 
ආණ්ඩුව ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ බලය පාවිච්චි කරලා දින 
කීපයක් ඇතුළත රෙට් සිටි අග විනිසුරුවරිය  ඉවත් කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම රටක තමයි අපි ෙම් නීතිය 
ගැන කථා කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කලින් 
කථාෙව්ත් සඳහන් කළා, ඒකාධිපති වියරුෙවන් රටවල විපක්ෂ 
නායකවරු හිෙර් දැමූ බව. තවත් රටවල අග විනිසුරුතුමන්ලා 
ඉවත් කළා. තවත් රටවල තමන්ෙග් බලය කාලයකින් ෙතොරව 
දීර්ඝ කර ගත්තා. අෙප් රෙට් ෙම් කියා තුනම කළා. හැබැයි 
ඔබතුමන්ලා ඔය කථා කරපු නීතිය ෙම් අවස්ථාවල කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රට සිම්බාබ්ෙව් වාෙග් රටක්, 
ඉරාකයක් වාෙග් රටක් බවට පත් වන්න පුළුවන්. මම දන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ඇමතිවරු හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ෙනොෙවයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය 
ෙදන්ෙන් කියලා.  

777 778 

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 



2013 ජනවාරි 22 

ඉදිරි අනාගතෙය්දී ඒ ඇමතිවරුම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන 
අපට කියන්න පුළුවන් "ෙම් යන මාර්ගය වැරැදියි, ෙම් මාර්ගය 
නිවැරදි කරන්න ඔබතුමාන්ලාත් අපට සහෙයෝගය ෙදන්න" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන්, ඒ වාෙග්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් නීති ෙගෙනන 
ෙකොට ඔබතුමන්ලා, ඔබතුමන්ලා ගැන පමණක් හිතන්න එපා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් පහසුව ගැන පමණක් හිතන්න එපා, ෙම් නීති 
බලපාන්ෙන් කාටද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩ්ඩක් 
සැලකිලිමත් ෙවන්න කියලා. පැය 48ක් දක්වා ෙපොලිස් භාරෙය් 
රඳවා තබා ගැනීෙම් නීතිය ඉතාමත් ෙඛ්දජනක නීතියක් බවට ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී පත් ෙවනවා. එය ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීම් 
සඳහා සහ අෙනකුත් පළි ගැනීම්වලට, ඒ වාෙග්ම පගා ගැනීම්වලට 
පාවිච්චි කළ හැකි බව සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.39] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට භාජනය වන 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව මූලිකව ෙම් ගරු සභාව තුළ 
විපක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කරුණු දැක්වූ 
මන්තීවරුන්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව මට මූලිකව කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙමය අපි න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කිරීමට ෙපර මෙග් අමාත්යාංශයට අයත් 
පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් -අධිකරණ කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්- කිහිප වතාවක් ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළ බවයි. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදනකු සමඟම, 
මට ෙපර කථා කළ ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, ගරු අජිත් පී.  
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ඒ වාෙග්ම නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති වන 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟත් ෙම් පිළිබඳව මම දීර්ඝ 
ෙලස සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබන ලඝු ෙනොවන නඩු පටිපාටිය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
අරෙගන තිෙබන පියවර, ඒ වාෙග්ම අධි ෙචෝදනා පතයක් 
ෙකළින්ම මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිතුමාට තිෙබන 
අවසරය, ඒත් එක්කම දැන් විශාල වශෙයන් ආන්ෙදෝලනයට පාත 
ෙවලා තිෙබන පැය 24කට වැඩිෙයන් තවත් පැය 24ක කාල 
සීමාවක් -පැය 48ක්- සැකකරුෙවකු ෙපොලිස් භාරෙය් රඳවා 
ගැනීමට අවසර දීම පිළිබඳව ඇති ෙවලා තිෙබන විෙව්චනය 
පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළාම, මම මුලින්ම කිව යුත්ෙත් ෙමම 
පනත අවුරුදු 4කට වැඩි කාල සීමාවක් අත් හදා බලන ලද පනතක් 
කියන එකයි. මීට කලින් ෙමය කියාත්මක වුණු අවස්ථාෙව්දී,- 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම කථා කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමා 

ඉස්ෙසල්ලා කථා කළාෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම ඒකට පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
කරුණාකරලා මට කියන්න, ෙම් සම්බන්ධ ව නීතිඥ සංගමෙය් 

අදහස ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
විෙශේෂෙයන්ම ලඝු ෙනොවන නීති පටිපාටිය -නඩු පටිපාටිය- 

පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම අධි ෙචෝදනා පතයක් ෙකළින්ම 
මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිතුමාට තිෙබන අවසරය 
පිළිබඳවත් නීතිඥ සංගම ෙය් කැමැත්ත පළ කළා. නමුත් ෙම් 
පිළිබඳව අපි ෙපොලීසිෙය් උසස් නිලධාරින් එක්ක, ඒ වාෙග්ම 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිතුමාට කරුණු දැක්වූවා. එතුමා සමහර 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන ඒ ෙයෝජනාවලින් එක ෙදයක් කලින් 
පනෙත්ත් තිබුණා. ඒ අනුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අවශ්යතාව පරිදි 
එක් සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් අපි අදහස් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සැකකරු ෙපොලිස් භාරෙය් රඳවා තබනු ලබන 
අතිෙර්ක පැය 24 තුළදී ඔහුට ඔහුෙග් ඥාතිෙයකු ඇමතීමට හා ඔහු 
කැමැති නීතිඥවරෙයකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ෙමතැනදී වැඩිෙයන් සඳහන් වුෙණ් නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් ෙපොලිස් භාරෙය් සිටින සැකකරුෙවකුට 
නීතිඥවරයකුෙග් සහාය ලබා ගැනීම පිළිබඳ නීතිමය අයිතියක් 
ලබා දීම ෙමෙතක් සිදු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 2007 වර්ෂෙය් 
සිට කළා ෙමන් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් සැකකරුවකු ෙපොලීසි ය භාරෙය් සිටිය දී නීතිඥවරෙයකු 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අයිතියක් ලබා දී තිෙබන බවත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කළ යුතුයි. ඊට වඩා තව ෙදයක් මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතුයි.  

This matter was raised by the Hon. Ajith P. Perera, 
regarding duty attorneys in the police stations.  As a 
matter of fact, as a recommendation of the LLRC, this is 
in the National Human Rights Action Plan that had been 
prepared by the Government.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කථා කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Deputy Speaker, there was this issue that had 

been raised about the need to have duty attorneys in the 
police stations and this is a very salutary suggestion. As a 
matter of fact, the LLRC recommendations also contained 
this issue and as a follow-up, the National Human Rights 
Action Plan has incorporated this need to have duty 
attorneys in police stations. We have already prepared the 
necessary amendments to the Criminal Procedure Code 
and we can, perhaps, discuss it in the next Consultative 
Committee of the Ministry so that we can bring this into 
operation as early as possible.  

However, I must mention here that since providing 
duty attorneys at each police station will also have some 
financial implications, it is subject to Treasury approval to 
have the necessary provisions provided for the Legal Aid 
Commission of Sri Lanka. Therefore, this is a matter that 
is under consideration and we will certainly be bringing it 
into operation.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් කරුණු කීපයක් මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  සැකකරුෙවකු පැය 48ක් රඳවා තබා 
ගැනීමට තිෙබන කියා පටිපාටිය ෙපොලීසිෙය් අභිමතය පරිදි 
ස්වයංකීයව කියාත්මක වන ෙදයක් හැටියට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ෙම් විවාදෙය්දී කියා පාන්න හැදුවාය කියලා මා හිතනවා. නමුත් 
ඒක එෙහම නැහැයි කියන එක මම ඉතාම පැහැදිලිව කිව යුතුයි. 
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියන එක ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු කීප 
ෙදෙනකුත් පැහැදිලි කළා. නමුත් ෙම් රඳවා ගැනීෙම් කාලය පැය 
48 දක්වා දීර්ඝ කරමින් නව සංෙශෝධනයක් ෙගන එන බවට මිථ්යා 
මතයක් සමාජය තුළ පැතිෙරන බවක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 
වැඩිපුර පැය 24ක් තබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, සැකකරු මුලින්ම 
ෙභෞතිකව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, විමර්ශනෙය් 
වාර්තාවක්ද සුපුරුදු පරිදි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබන 
බවත්, ෙපොලීසියට නැවත සැකකරු භාර ෙදන්ෙන් 
මෙහස්තාත්වරයා අධිකරණාත්මකව එය සලකා බලා අවශ්ය 
වුවෙහොත් පමණක් බවත් මම ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. 

විෙශේෂෙයන්ම පැය 24ට වඩා වැඩි කාලයක් සැකකරුෙවකු 
ෙපොලීසිය භාරෙය් රඳවා තබා ගත යුත්ෙත් ඇයි කියන කාරණය 
පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් දරුණු අපරාධවලට පමණක් සීමා වුණු 
කියා පටිපාටියක් හැටියටයි ෙම්ක දිහා අපි බැලිය යුත්ෙත්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මීට අමතරව ළමා අපචාර සම්බන්ධෙයන් වූ 
විෙශේෂ විධිවිධාන පිළිබඳවත් ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා සඳහන් 
කළා. පැය 72ක කාලයක් සැකකරුෙවකු රඳවා තබා ගැනීමට 
අයිතියක් තිෙබන බව එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තවත් පනතක් තමයි, 1984 අංක 13 දරන විෂවර්ග, අබිං සහ 
අන්තරායදායක ඖෂධ වර්ග (සංෙශෝධන) පනත.   

The Poisons, Opium and Dangerous Drugs 
(Amendment) Act, No. 13 of 1984 provides that upon a 
certificate filed by a police officer not below the rank of a 
Superintendent of Police, a person’s detention could be 
requested for a period not exceeding seven days. So, there 
is a provision even up to seven days under the Poisons, 
Opium and Dangerous Drugs (Amendment) Act, No. 13 
of 1984. This has been in operation. But, here again, we 

must bear in mind that this is limited to serious crimes 
and this matter came up purely because during the period 
of the UNP administration, in the year 2004, there was a 
report by a Committee which was appointed and that 
report pointed out that the conviction rate of  serious 
crimes had dropped to 4 per cent. As a result of that, the 
entire criminal justice system came into serious focus to 
see whether we can try and increase the conviction rate of 
serious crimes in this country. As a result of that - 
[Interruption.] I will deal with that issue because most 
people have forgotten  how some of these things have 
happened. So, as a matter of fact, if this additional 24-
hour period for these limited crimes are not permitted, 
there can be abuse. By limiting this period, what happens 
is also something that is relevant and we must bear that in 
mind. I would deal with it in the Sinhala language 
because this has to go into newspapers. There have been 
widespread protests and criticisms, particularly, the two 
factions of the JVP had been very active for the last two 
or three days, trying to bring up a campaign though the 
UNP is far behind in their campaign as usual. They are 
now taking a back seat in most of these public campaigns 
and are allowing the JVP and their offshoots to take the 
front seat when carrying on campaigns and this is a sorry 
parlous state of the principal alternate government in this 
country. But, I must point out the wrong assumptions that 
have been -[Interruption.] No, no, your party and its 
plight is being continuously lampooned by all the 
mainstream media in this country. Let me not get into 
that area. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ වන මිනී මැරීම, ස්තී දූෂණය, 
ආයුධ සන්නද්ධව මං ෙකොල්ල කෑම සහ පැහැර ගැනීම් වැනි වැරැදි 
කරන අපරාධකරුවන් ඒවා කරන්ෙන් සැලසුම් සහගතවයි කියන 
කාරණය අපි මතක තබා ගත යුතුයි. අපරාධය සිදු කළාට පසුව 
නීතියට හසු ෙනොවී සිටීමට අවශ්ය සෑම පියවරක්ම ගන්නා 
සැකකරුවන් තමයි අද අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ෙකළින්ම 
ෙහෝ ව්යංගෙයන් -වකාකාරව- සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් කිරීමට 
උත්සාහ කරමින් සාක්ෂිකරුවන් මගින් ෙපොලීසිය ෙවත ෙතොරතුරු 
ගලා ඒම වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා සැකකරුවන් ෙදසත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපරාධවල පමාණය ඉහළ යන නිසා විමර්ශන සිදු කිරීෙම්දී 
කාලය ෙයොදා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් පාෙයෝගික පශ්න 
ගණනාවකට ෙපොලිස් නිලධාරින්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණාය කියන 
කාරණයත් ෙම්කට බලපෑවා. සැකකරුෙවකු ෙපොලීසියට කරන 
පකාශය අනුව අනාවරණය වන ෙවනත් සැකකරුවන් සමහර 
විෙටක පදිංචි වී සිටින්ෙන් ඈත එපිට නගරයක ෙහෝ ගමක විය 
හැකියි. එවන් අවස්ථාවලදී පැය 24ක් තුළ ෙමම විමර්ශනෙය් 
වැදගත් පියවර ඉටු  කරලීම ඉතා දුෂ්කර වනවාය කියන 
කාරණයත් ෙම්කට බලපෑවා. 

සැකකරු ෙපොලීසියට කරන පකාශය අනුව අපරාධය සඳහා 
ෙයොදා ගත් භාණ්ඩ හා මං ෙකොල්ල කන ලද භාණ්ඩ ෙවනත් ඈත 
එපිට තැන්වල සඟවා තැබීමට ඉඩ තිෙබන බැවින්  ඒ තුළින් ඇති 
වන ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමටත් අවශ්ය ෙවලා තිබුණා. 
එවන් අවස්ථාවල පැය 24ක කාලයක් තුළ දී ෙමම කර්තව්යය සිදු 
කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීෙමන් විමර්ශනෙය් කාර්යක්ෂමතාවට 
බාධා සිදු විය හැකියි කියන කාරණයත් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා.  
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විමර්ශනෙය් වැදගත් පියවරක් වන්ෙන් විෙශේෂඥයන්ෙගන්, 
එනම් අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි, රජෙය් රස පරීක්ෂක, ඩීඑන්ඒ 
විෙශේෂඥයන්, දුරකථන සමාගම්වල ඉංජිෙන්රුවරුන් සහ 
බැංකුවල කළමනාකරුවන්ෙගන් ලැෙබන මනා පිටුවහලයි. ඒ  
පිළිබඳවත් අපි සිතා බැලිය යුතුයි.  

අදාළ මූලික වැදගත් ෙතොරතුරු විමර්ශනෙය් මුල් අවධිෙය්දීම 
ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන්ෙන් නම් සැකකරු ෙපොලිස් භාරෙය් සිටින විට 
පශ්න කිරීම කාර්යක්ෂමව සහ ඉහළ වෘත්තීය මට්ටමකින් යුතුව 
සිදු කිරීමට හැකි වන බව ෙපොලීසිෙයන් කියාපෑවා. එබැවින් 
විමර්ශනය සාර්ථක වීමට නම් වැඩිපුර පැය 24ක කාලය ඉතාමත් 
අවශ්යයි කියන කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම දරුණු අපරාධ කිහිපයකට විතරක් සීමා වුණු 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වුවමනාව පිළිබඳව ෙපොලීසිය අපට 
අවධාරණය කළා. විෙශේෂෙයන්ම දරුණු අපරාධ පිළිබඳව නඩු 
ඔප්පු කිරීෙම් පතිශතය, එෙහම නැත්නම් නඩුව සාර්ථකව ෙගන 
යාෙම් පතිශතය බිඳ වැටීම නිසා  ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා 
ෙම් පතිපාදනය සීමිත වශෙයන්; විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය් 
නිරීක්ෂණය යටෙත් මෙහස්තාත්වරයාෙග් අභිමතයට අනුව 
වැඩිපුර පැය 24ක කාල සීමාවක්  රඳවා ගැනීෙම් අවස්ථාව ලබා 
දිය යුතුය කියන ෙම් තීරණයට එළෙඹන්නට රජයට සිදු වුණා. 
නමුත් ෙමය 2007 ඉඳලා අත්හදා බැලූ එකක්. 2005 දී අපි ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අමාත්ය මණ්ඩලය තීරණයක් අර ෙගන 
සීමිත කාලයකට - අවුරුදු ෙදකකට සීමා කරලා- අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත කියාත්මක කළා.නමුත් ඒ පිළිබඳව කිසිම විෙව්චනයක් 
ඇති වුෙණ් නැහැ. යම් පමාද ෙදෝෂයකින්; විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම සිදු වුණ නිසා ගැසට් නිෙව්දනය  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඒක විවාද 
කරලා සම්මත කර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුණ නිසා ෙම් සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා 
තමයි අපි නැවත ෙම් පිළිබඳව සලකා බලා අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් ෙදතුන් වතාවක්  දීර්ඝ 
ෙලස සාකච්ඡා කෙළේ.  ඒ වාෙග්ම ෙමහි අවශ්යතාව පිළිබඳව 
ෙනොෙයකුත් කරුණු අපි සඳහන් කළා.  

I would also like to refer to some of the issues raised 
by the other Members.  Particularly, the Hon. Lakshman 
Kiriella raised an issue regarding the non-summary 
procedure and the opportunity for cross-examination 
being not  available was criticized. In this regard, he must 
bear in mind that in a non-summary proceeding, we are 
not seeking to convict an accused. The fact was, it has 
also been accepted by the Bar Association of Sri Lanka. 
The President of the Bar Association of Sri Lanka himself 
conceded that this procedure can continue and we need 
not subject the witnesses and victims to a double jeopardy 
of having to testify in the Magistrate's Court as well as in 
the High Court and therefore, that must be borne in mind. 
He must also bear in mind that there is a provision for the 
Attorney-General to prefer a direct indictment without 
even opting to go for a non-summary inquiry. That is also 
provided here. Therefore, taking into consideration the 
laws delays in this country, we have seen by experience 
that the legal fraternity has broadly welcomed to have this 
in operation.  

Then, the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana pointed out 
that when there are suspects detained outside police 
stations in other detention centres, various abuses could 

take place. We must bear in mind that there is also -
[Interruption.]  No. Magistrates are provided with certain 
powers but sometimes these powers are not being used by 
them. Magistrates themselves as judicial officers are 
granted several opportunities not only to prevent any 
custodial ill-treatment or torture but also to hold 
accountable those who are clearly responsible for such 
actions.  

According to the Release of Remand Prisoners Act, 
No. 8 of 1991, magistrates are required to visit places of 
detention of remand prisoners once a month for offences 
over which they have the power to order the release and 
if they find that complaints are received by remand 
prisoners about ill-treatment, torture or any other 
harassment, that can come under magisterial supervision, 
but unfortunately, our magistrates are not using their 
power to go and supervise these detention centres as it 
has been provided for.  

Then, Section 39 of the Prisons Ordinance also 
provides this and, as a matter of fact, Members of 
Parliament too could have access to prisons and other 
places to go and inspect remand prisoners.  

Together with that, I must now refer to a particular 
matter that had been raised by the Hon. Sumanthiran 
relating to the prisoners who have been taken into 
custody particularly during the period of the war and are 
still languishing in prison and have not been released. I 
would rather deal with that in Tamil, because I am sure 
what he said would be in headlines of all the Tamil 
newspapers tomorrow since he called for my resignation. 
So, he had made sure that he will grab the headlines in 
the vernacular press by referring to and calling for my 
resignation for not having fulfilled assurances given in 
the past. - [Interruption.] I must say very clearly, Hon. 
Sampanthan, and let me say that in Tamil.     

இதற்கு ன்ன ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இச்சைபயிேல ைக  ெசய்யப் 
பட்டவர்கள் ெதாடர்பாகப் பல தடைவகள் ேபசியெபா , 
நான் சுயமாகேவ என  மனச்சாட்சிக்ேகற்ப என்னால் 
இயன்றவைரயில் ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பான 
விடயத்தில் தைலயீ  ெசய்  அந்தக் ைகதிகைள வி விப் 
பதற்கு உதவிெசய்வதாக உ தியளித்தி ந்த  உண்ைமதான். 
இன்ைறய தினம் ெகளரவ .எம்.சுவாமிநாதன் அவர்கள் 
இச்சைபயிேல உைரயாற்றியெபா  ன்  ைகதிகளின் 
ெபயர்கைளக் குறிப்பிட்  அவர்க ைடய ைக கள் ெதாடர் 
பாக ம் அவர்களின் நிைலபரத்ைதப் பற்றி ம் ேபசியி ந்தார். 
இ தவிர, இன் வைரயில் இப்பாரா மன்றத்தில் உைர 
யாற் ம்ெபா  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ப் பாரா  
மன்ற உ ப்பினா் எவ ேம ைகதிகளின் ெபயர்கைளக் குறிப் 
பிட் , இந்தக் ைகதி இன்ன இடத்தில் இ க்கிறார் என்றவா  
விபரங்கைளத் தரவில்ைல. அவர்கள்  அந்தக் ைகதிகள் 
சம்பந்தமான  விபரங்கைள என்னிடம் தந்தி ந்தால் நிச்சயமாக 
நாங்கள் உாிய இடங்களில் ேபசி, அதற்கான நடவ க் 
ைககைள எ த்தி க்க ம். [இைடயீ ] ஆம். நீங்கள் 
அக்ைகதிகள் சம்பந்தமான விபரங்கைளத் தரலாம்.   
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I must say that even as a follow-up to the LLRC 
recommendations, the Committee appointed under the 
Chairmanship of Mr. Lalith Weeratunga, the Secretary to 
the President, has been having frequent discussions and 
the Secretary to my Ministry is also a part of that task 
force. The Hon. Mahinda Samarasinghe, in his Human 
Rights Action Plan has incorporated some of these issues.  
We have the LLRC task force that has been appointed. 
They are looking into most of these matters and some 
action has been taken.  Of course, there are certain delays 
- 

 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ெசால் யி க்கிறீர்கள், LLRC Report 

இன் பிரகாரம் அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்வதற்காக -  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No. I do not accept - [Interruption.] As a matter of 

policy -  

 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
அவர்கள  வி தைல ெதாடர்பாக எத்தைகய நடவ க் 

ைககைள நீங்கள் எ த்தி க்கின்றீர்கள்? இந்த விடயங்கைளப் 
பாிசீ ப்பதாகக் கூறினீர்கள். அதற்கான விேசட நீதிமன்றம் 
அைமப்பதாகக் கூறினீர்கள். அவற் க்கு என்ன 
நடந்தி க்கின்ற ?   

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No. As a matter of policy, the Government does not 

accept that we have political prisoners. There are 
prisoners; there are detainees; there are people who are 
held under special laws. So, all of those matters are being 
looked into very meticulously. A special team has been 
appointed by the Attorney-General’s Department. 
Specific courts have been set up. Particularly in Mannar a 
court is already functioning. There is a court even in the 
Welikada Prison itself - a court house has been separated. 
The only problem is because of the issues concerning the 
Chief Justice, the appointment of specific High Court 
judges to sit exclusively for this purpose has been 
delayed. We are also faced with a difficulty of having an 
additional number of High Court judges that are 
necessary. In fact, I have submitted a Cabinet Paper to 
increase the number of High Court judges from 75 at least 
up to 90, so that we can have some additional High Court 
judges, some dedicated judges available to sit and dispose 
of the cases which have been pending for a long time. 
This matter has been looked into and action has been 
taken.- [Interruption.]  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
What about the detainees? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Basically some of those detainees have been held 

under the PTA. Some of them are suspects against whom 
investigations have been completed and some against 
whom investigations are pending. - [Interruption.]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
What about KP not being taken in like the others?  - 

[Interruption.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you have been posing this 

question several times. We have answered them very 
clearly. - [Interruption.] We have very clearly said that 
there has not been sufficient evidence to indict him. -
[Interruption.] We have very clearly said that. - 
[Interruption.] If sufficient evidence is adduced, we can 
indict him. That is my pure and simple answer. - 
[Interruption.]   

Having said that, Mr. Deputy Speaker, I would like to 
summarize what I said. Particularly, the purpose of this 
Bill has been explained and the need to have these 
provisions, as I explained in the Sinhala language, is very 
clear and it is to prevent abuse taking place.  As a matter 
of fact, the converse to what has already been said by the 
Opposition that it would encourage abuse in the police 
stations, I would like to say that this would, in fact, 
prevent such abuse taking place. What we observe today 
is that because of the limited period available, police 
officers are seemed to be resorting to various unlawful 
methods of extracting statements. Sri Lanka, being a 
signatory to the Convention against Torture, we are duty-
bound to see that there should be zero tolerance for 
torture in Sri Lanka. That matter has been reiterated 
several times by the Hon. Mahinda Samarasinghe in 
Geneva and in many other forums. Also, we have seen to 
it that the policy of zero tolerance is reflected in the fact 
that the Attorney-General’s Department has taken a 
policy decision not to defend even a single police officer 
who is accused of torture in Fundamental Rights cases 
before the Supreme Court.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You have conceded now that it is going to be used 

against -   
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No, no, what I am saying is that there has been a 

prevalence of such issues. As a Government, which is 
committed to uphold the Rule of Law, if there are any 
such issues taking place, we have to take cognizance of 
them and prevent them. This is what the Government has 
progressively done. So, this Bill, as a matter of fact, will 
encourage the police to see that they will abide by the 
existing laws and existing procedures and also will 
encourage successful prosecution of serious offences and 
serious crimes taking place in the country. With those 
words, I conclude.  
Thank you.  

 

පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  ."ஆம்" ேமேலாங்கிற்  என பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

Question put.  

MR. DEPUTY SPEAKER , having collected the Voices, 
declared that the “Ayes“ had it. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I call for a Division. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 110 :  

විරුද්ධව 33  යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக்கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

110;    எதிராக 33. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 110; 

Noes 33 

 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී. 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப்ப மாக." -

[ மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்] 
Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Rauff Hakeem] 

 
කාරක සභාෙවහිදි  සලකා බලන ලදී. 
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட .  
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered in Committee.  
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

1 සිට 7 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  7ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 7 ordered to stand part of the Bill. 

 
8 වන වගන්තිය. - (වලංගු භාවය.) 
வாசகம் 8.- (ெசல் ப யாக்குதல்) 

CLAUSE 8. - (Validation) 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කරනවා:  

 
''10 වන පිටුෙව් 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:  
  

'ෙහෝ ඉටු කර ඇති බවට සලකනු ලැබිය යුතු ය:  
 
එෙසේ වුවද ෙමම වගන්තිෙය් ඉහත සඳහන් විධිවිධාන, එකී පනත 
කියාත්මකව  පැවති බවට සලකනු ලබන කාල සීමාව  තුළ  දී කරනු 
ලබන යම් රඳවා ගැනීමක් සම්බන්ධෙයන් යම් අධිකරණයක් විසින් 
කරන ලද යම් තීරණයක් ෙහෝ නියමයක් ෙකෙරහි  බල ෙනොපෑ              
යුතු ය.' ''  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
8ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க  ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 9 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

9ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அட்டவைண  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Schedule ordered to stand part of the Bill. 
 
 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

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

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I move, 

 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time". 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

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

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of   the 
House of Parliament)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.  

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Janaka Bandara to take the Chair? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

ශී ලංකාෙව් ෙටසට්් කිකට් කීඩාව පවර්ධනය කිරීම 
இலங்ைகயில் ெடஸ்ட் கிாிக்ெகட் ைன 

ேமம்ப த் தல்   
PROMOTION OF TEST CRICKET IN SRI LANKA 

 
  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

''ශී ලංකාෙව් ජනපියතම කීඩාව වන කිකට් කීඩාෙව් පවතින ෙටස්ට් 
කිකට්, පන්දු වාර 50 සීමිත ඕවර් තරග සහ  20 - 20 සීමිත ඕවර් තරග 
වර්ග තුන අතරින් පැරණිතම සහ වඩාත් ෙගෞරවාන්විතව සලකන්නා 
වූ ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව පවර්ධනය ෙකොට පවත්වාෙගන යාම රජය සතු 
වගකීමක් බැවින්ද,  

ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ශී ලංකාව සහභාගී වන ෙටස්ට්  කිකට් තරග 
වාර්ෂික තරග සැලසුම් තුළින් ඉවත් කිරීමට  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
සැලසුම් සහගතව කියා කර ඇති බැවින්ද, 

කිකට් කීඩාව සතු විශිෂ්ඨ සම්පදායන් සහ උරුමයන් පවර්ධනය ෙකොට 
පවත්වාෙගන යාම ෙවනුවට මුදල් ඉපයීෙම් හැකියාව යන සාධකය 
වඩාත් මතු වී ඇති බැවින්ද, 

ෙටස්ට් කිකට් කීඩා තරග සඳහා ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම සහභාගී 
වන අවස්ථා ගණන තීරණාත්මක ෙලස  වර්ධනය කිරීම සඳහා                 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් කීඩා අමාත්යවරයා සෘජුව 
මැදිහත්ව කියා කළ යුතු බව ෙමම සභාව ෙයෝජනා කර සිටී.'' 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිකට් කීඩාව අපට 
විෙද්ශිකයින්ෙගන් උරුම වුණු කීඩාවක් වුණත් අද වන විට එය 
අෙප් රෙට් සිංහල ෙදමළ මුස්ලිම් ෙභ්දයක් නැතිව, උඩ රට පහත 
රට ෙභ්දයක් නැතිව, ආගම් ෙභ්දයක් නැතිව, දුප්පත් ෙපොෙහොසත් 
ෙභ්දයක් නැතිව ව්යාප්ත වී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ශාරීරික හා මානසික ෙසෞඛ්ය පවත්වා ෙගන යන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
ලබන ජයගහණ හරහා  ශී ලාංකික ජාතිෙය් අභිමානය වර්ධනය 
කරන්නටත් කිකට් කීඩාව ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. කිකට් කීඩාෙව් 
තිෙබන ෙටස්ට් කිකට්, සීමිත ඕවර් 50 සහ 20 - 20 කිකට් තරග 
අතුරින් ඉතාම ෙගෞරවාන්විත වාෙග්ම කිකට් කීඩාෙව් වැදගත්ම, 
මූලාරම්භක කීඩා ස්වරූපය වශෙයන් සලකන්ෙන් ෙටස්ට් කිකට් 
කීඩාවයි. "ෙටස්ට්" යන්ෙනහි අර්ථයත් ඒකයි. කීඩකයින්ෙග් 
දැරීෙම් හැකියාව, කීඩක දක්ෂතාව වාෙග්ම කණ්ඩායම් හැඟීම 
පිළිබඳව සැබෑ ෙලස පරීක්ෂා කරන්නට පුළුවන් කිකට් පෙභ්දය 
තමයි ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් සියවසක් 
පිටුපසට හැරිලා බලන විට කීඩකයින්ෙග් දක්ෂතා සහ 
ෙශේෂ්ඨත්වය මැනීමට භාවිත කරන, විශිෂ්ටතම කීඩකයින්ෙග් 
ගුණාංග පරීක්ෂා කර බලන, ඒ වාෙග්ම යම් කීඩකෙයක් 
විශිෂ්ටෙයක්ද, නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කර බලන, ඒ වාෙග්ම කිකට් 
කීඩා කරන ජාතියක් ෙශේෂ්ඨ කිකට් කීඩා කරන රටක්ද කියලා 
පරීක්ෂා කර බලන මිනුම තමයි ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව. එම නිසා 
ෙටස්ට්  කිකට් කීඩාව ආරක්ෂා කිරීම, වර්ධනය කිරීම රජෙය්ත්, 
අපෙග්ත් වගකීමක් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට ෙටස්ට් කිකට් 
තත්ත්වය ලබන්නට සෑෙහන කාලයක් ගත වුණා. 1877 ෙටස්ට් 
කිකට් කීඩාව හඳුන්වලා දීලා, එංගලන්තයත් ඕස්ෙට්ලියාවත් අතර 
පළමුෙවනි ෙටස්ට් කිකට් තරගය ආරම්භ වුණ දවෙසේ සිට 
ෙලෝකෙය් කිකට් කීඩා කරන රටවල් ෙම් ෙගෞරවණීය ෙටස්ට් 
තත්ත්වය ලබා ගැනීම උෙදසා ඉතාමත්ම මහන්සිෙයන් වැඩ කළා. 
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ෙටස්ට් කිකට් තත්ත්වය පහසුෙවන් ෙදන ෙදයක් ෙනොෙවයි.                
ශී ලංකාව ඉතාම මහන්සි ෙවලා, අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨ කීඩකෙයෝ 
දහඩිය මහන්සිෙයන් කැපවීම් කරලා, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් කීඩා 
පරිපාලකෙයෝ ඉතාමත්ම කැපවීම් කරලා, ඒ ෙවනුෙවන් රජය 
ආෙයෝජනය කරලා අෙප් රටට ෙටස්ට් කිකට් තත්ත්වය ලබා 
ගත්තා. ඒ ෙටස්ට් කිකට් තත්ත්වය ලබා ගැනීමත් සමඟ තමයි අෙප් 
රට තුළ නගරෙය් තිබුණ කිකට් කීඩාව ගමට ගිහින් අද වන විට 
ගම්වල දරුෙවෝ කිකට් කීඩාෙවන් ඉහළට ඇවිල්ලා ඒ කීඩාවට 
නායකත්වය ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි 
මාතර සිටි සනත් ජයසූරියට අෙප් රෙට් කිකට් කණ්ඩායෙම් 
නායකයා ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඒ නිසා තමයි අද 
කණ්ඩායෙම් බහුතරයක් සාමාජිකෙයෝ ගම්වලින් ආපු කීඩකයින් 
බවට පත් වන්ෙන්. අෙප් රට ජාතියක් විධියට ඉතාම දුෂ්කර 
කාලයක් ගත කරද්දීත්, යුද්ධය පවතිද්දීත් අෙප් රටට ආඩම්බරයක් 
අරෙගන දුන්ෙන්, අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව ජාත්යන්තර මට්ටමට 
අරෙගන ආෙව් ෙම් ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙවන් ලැබුණු පදනම මතයි. 
අපි සීමිත ඕවර් 50 කිකට් ෙලෝක ශූරතාවය 1996 දී ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ලබා ගත්තා. අපි සීමිත 
ඕවර් 50 තරග ජයගහණය කරලා ෙලෝක ශූරයින් වුණා. ඒ වන විට 
ෙටස්ට් කිකට් ෙලෝක ශූරතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙලෝක 
ශූරයින්ද නැද්ද කියන එක මනින්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් සීමිත 
ඕවර් කිකට් තරගවලින්.  

අෙප් කිකට් කීඩාෙව් තත්ත්වය වැඩි දියුණු වුෙණ්, අෙප් 
කීඩකයින්ෙග් ෙගෞරවය, අභිමානය සහ කිකට් කීඩා කරන 
ජාතියක් වශෙයන් අෙප් තත්ත්වය ඉහළ ගිෙය් අපි ෙටස්ට් කිකට් 
කීඩාවට ආපු නිසායි. මුල් කාලෙය් අපට එක තරගයයි, ෙදකයි 
තිබුෙණ්. පළමුෙවනි ෙටස්ට් තරගෙය් සිට ඊළඟ  තරගයට මාස 
ගණනක් බලා ෙගන ඉන්නට වුණා. කවුරුත් අපත් සමඟ කීඩා 
කෙළේ නැහැ. අද සිම්බාබ්ෙව් තත්ත්වයට එදා අපි පත් ෙවලා 
තිබුණා. ඒ කාලෙය් අපි කීඩාෙවන් පහළ ඉන්නවා කියන පදනම 
මත -ඒක සත්ය ෙනොවුණා වුණත්- අපත් සමඟ කීඩා කරන්නට 
ඕස්ෙට්ලියාවත්, එංගලන්තයත් කැමැති වුෙණ් නැහැ. පසුව අපි ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කළා. අපි එංගලන්තෙය්දී එංගලන්තය පරාජය 
කළා.  ඕස්ෙට්ලියාෙව්දී ඕස්ෙට්ලියාව පරාජය කළා.  

අපි ලංකාෙව්දී ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම පරාජය කළා. අපි 
කීඩාෙවන් ඉහළ තත්ත්වයකට ආවා. අපි කීඩාෙව් ඉහළ 
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා අද ඒ ඉහළ තත්ත්වය තුළ සිටියදී, ආපසු 
සැරයක් අපට ෙපෙනනවා ඉදිරිෙය් තිෙබන ෙටස්ට් කිකට් තරග 
කාල සටහෙන් ඒ අවස්ථාව අපට ඇත්ෙත්ම නැහැ, එෙහම 
නැත්නම් සීමිතයි කියලා. ෙම් කාරණය පුවත් පත්වල පළ වුණා. ඒ 
ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම් කාරණය ඉතා බැරෑරුම් එකක්. ෙම් 
අවුරුද්ද සඳහා ෙටස්ට් කිකට් තරග ෙම් අවුරුද්ෙද් කථා කරලා 
ෙසොයන්න බැහැ. ෙටස්ට් කිකට් තරග පිළිබඳව වසර ගණනක් 
ඈතට කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ෙලෝකෙය් කිකට් කීඩා කරන රටවල, මූල්යමය කාරණා 
වැදගත් නිසා, ඒ පිළිබඳව අනුගාහකයන්ෙග් කාරණා වැදගත් 
නිසා, ඒ පිළිබඳව බැරෑරුම් ව්යාපාරික සැලසුම් තිබීම අවශ්ය නිසා 
තරගාවලිෙය් ස්වභාවය ෙමොකක් වුණත්, එනම් ෙටස්ට් කිකට් 
තරගාවලියක් වුණත්, සීමිත ඕවර් 50 තරගාවලියක් වුණත්, 
Twenty20 තරගාවලියක් වුණත් ඒ සම්බන්ධ කාල සටහන වසර 
ගණනක් ඉදිරියට හැෙදනවා. හැබැයි අද වන ෙකොට අෙප් රෙට් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අපට තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනය මූල්යමය වශෙයන් පත් ෙවලා ඉන්න 
සුවිෙශේෂ අසීරු තත්ත්වයන් නිසා වඩාත් සල්ලි හම්බ කරන 
මාර්ගයට, එනම් Twenty20 සහ සීමිත ඕවර් 50 තරගවලට ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට ෙටස්ට් තරග සඳහා 
පමුඛතාවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. ෙටස්ට් කිකට් තරග අනාගතෙය් 
ලබා ගන්න පමුඛතාවක් දක්වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් පවණතාව ගැන 
කථා කරද්දී අපට තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව කනගාටුෙවන් වුණත් 

කියන්න අවශ්යයි, ෙම් වන ෙකොට කීඩකයනුත් ෙටස්ට් කිකට් 
තරගාවලි සඳහා සහභාගි වීෙම් පමුඛතාව අත් හැරලා ඒ ෙවනුවට 
ඉන්දියාෙව් තිෙබන IPL තරගාවලියට සහභාගි වීම ඊට වඩා 
පමුඛයි කියා සලකන බව. ඒ වාෙග්ම ෙටස්ට් කිකට් තරග සඳහා 
කීඩා කරන්ෙන් නැතිව Twenty20 තරගවලට, සීමිත ඕවර් 50 
තරගවලට පමණක් කීඩා කිරීමට ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ෙයොමු 
ෙවනවා. ඒ පවණතාව වැඩියි. විවිධ පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර ගණනකට කලින් 
තිබුණු වෘත්තීයමය ෙනොවන තත්ත්වෙයන් කිකට් කීඩාව කළ 
යුතුයි කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. අද ෙලෝකෙය් හැම කීඩාවක්ම 
වෘත්තීයමය තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එදා ඔලිම්පික් කීඩා 
තරගවලට වෘත්තීයමය කීඩකයන්ට සහභාගි වන්න අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් ඔලිම්පික් කීඩකයකු ඉතා සුළු මුදලක් 
හරි ගත්තා නම් ඔහුට ඔලිම්පික් තරග අහිමි වුණා.  

අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. අද වෘත්තීයමය කීඩකයන්ට ඔලිම්පික් 
තරගවලට සහභාගි වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද ෙලෝකෙය් හැම 
කීඩාවකම වෘත්තීයමය තත්ත්වය පිළිගන්නවා. හැබැයි 
වෘත්තීයමය තත්ත්වය පිළිගත්තා කියලා කිකට් කීඩාෙව් මව, 
කිකට් කීඩාෙව් පියා, කිකට් කීඩාෙව් පදනම, කිකට් කීඩාෙව් 
ආඩම්බරය අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. නමුත් අද  කිකට් 
කීඩකයන්ෙග් දක්ෂතා, ජාතික කිකට් කණ්ඩායෙම් දක්ෂතා සැබෑ 
ෙලස පරීක්ෂා කරන, වචනාර්ථෙයන් "test" තත්ත්වෙය් තිෙබන 
ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව අභාවයට යන්න ඉඩ හැර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව 
පැහැදිලි කළ යුතුයි.  කීඩාව පිළිබඳ වගකීම සම්පූර්ණෙයන් රජය 
සතුයි කියලා මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව 
පාලනය ෙවන්න ඕනෑ කීඩකයන්ෙග් ඡන්දෙයන්, කීඩා සමාජවල 
ඡන්දෙයන්, සැබෑ ෙලස පජාතන්තවාදිව ෙත්රී පත්වූ ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය මඟිනුයි. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. මම මීට 
වසර කීපයකට කලින් පජාතන්තවාදි කිකට් පරිපාලනයක් ගැන 
කථා කළා. නමුත් පවත්වන ලද කිකට් නිලවරණයත් අවසානෙය්දී 
අර ෙබොෙහෝ මැතිවරණවලට ෙවනවා වාෙග් රාජපක්ෂීකරණය 
වුණා. අවසානෙය් රෙට්  විධායකයට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 අවශ්ය ෙද් සිද්ධ වනවා මිසක් කිකට් කීඩකයන්ට සහ ගෙම් කීඩා 
සමාජයට අවශ්ය ෙද් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් අද 
කිකට් පරිපාලනය තුළ පජාතන්තවාදය ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
කිකට් පරිපාලනය තුළ ව්යාපාරය වශෙයන් යහ පාලනය 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. කිකට් කීඩාෙව් වටිනාම අංගය වන ෙටස්ට් 
කිකට් කීඩාව අද ෙම් රෙට් පසු පසට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාෙව් මා අමාත්යවරයාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්, ෙම් තත්ත්වයට වග කිව යුත්ෙත් ඔබතුමා 
වන නිසායි; ෙම් තත්ත්වයට වග කිව යුත්ෙත් ෙම් රෙට් විධායකය 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 වන නිසායි. හරි ෙහෝ වැරැදි ෙම් රෙට් කීඩා පනත පකාරව කීඩා 
අමාත්යවරයාට මහා විශාල බලයක් ඕනෑම කීඩාවක් 
සම්බන්ධෙයන් දීලා තිෙබන නිසා කිකට් කීඩාෙව් තිෙබන 
අලංකාරම, වටිනාම, අනර්ඝම ලක්ෂණය වන ෙටස්ට් කිකට් 
කීඩාෙව් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සුදුසු පියවර ගන්න ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් කීඩකයන්ට ෙශේණිගතවීම්වල 
ඉහළට යන්න, ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙව් ෙශේෂ්ඨතමයන් වන්න, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවත් මුරලිදරන් ෙකනකු ෙලස බිහි වන්න, තවත් අරවින්ද 
ෙකනකු ෙලස බිහි වන්න අවස්ථාව සලසා දීම පිණිස ෙටස්ට් 
කිකට් කීඩාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්න කියලා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව තුළ 
තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනීකරණයට අවස්ථාවක් සලසනවා කියන 
එක ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් තත්ත්වයට වග කිව යුතු පුද්ගලයන් 
හැටියට අවශ්ය පියවර ගන්න මැදිහත් වන්න කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මන්තීතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Presiding Member, when we talk of test cricket - 

that is what we call real cricket - I remember that for 
several decades the Sri Lankan Cricket Board and the 
country at large carried out a real struggle to obtain test 
status. For years and years, we wanted test status and 
ultimately in the '80s, I think when the Hon. Gamini 
Dissanayake was the President of the Cricket Board, we 
obtained it. So, we should nurture and safeguard that 
status in Sri Lanka.  

But, unfortunately, now what is happening is, the 
players are reluctant to play test cricket. The unfortunate 
thing is, in the present scenario, the selectors are scared of 
the players. I think the Hon. Minister will agree that the 
selectors are scared of the players.  

The Cricket Board and the selectors do not set the 
timetable; the timetable is set by the cricketers. Last year, 
when the English Cricketers came - we normally give 
them three test matches - we gave them only two test 
matches because our cricketers had to go and play in the 
IPL. So, what is going to happen is, when we go to 
England, they will also give us two test matches.  

Our test cricket standard is not very high because in 
the recent tour of Australia, we lost all the test matches. It 
is very bad. So, I would advise the Hon. Minister to have 
three teams: one for test cricket, one for 50-over matches 
and one for T20. You must also set the programme and 
the timetable and tell the cricketers, “This is our 
timetable. If you are available, you play. Otherwise, you 
go". Other countries do not follow this. In other countries, 
they set the timetable for this year, next year and so on 
and tell the players, “This is our timetable. If you want, 
you play, otherwise, you go”.  So, that will enable the 
young cricketers to play. Have three teams: one for test 
cricket, one for 50-over matches and one for T20. There 
is plenty of talent. In the recent tour of Australia, I think 
several new batsmen were discovered.  

I would not like to speak for long, but I would advise 
the Hon. Minister, you must take control of the Cricket 
Board and the programme for the future years. 

Thank you.  
 

 

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී 

අපට කථා කරන්න මාතෘකාව ලැබී තිෙබන්ෙන් අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් වූ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි. කිකට් 
කීඩාව කර තිෙබන නිසා මා දන්නවා, ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව තමයි  
උතුම්ම කීඩාව කියලා. 

 අපි හැම කිකට් කීඩකයකුම ලංකාවට කීඩා කරන ෙකොට 
මුලින්ම බලන්ෙන් ෙටස්ට් කීඩකයකු හැටියට අෙප් රට 
ෙවනුෙවන් කීඩා කරන්නයි. මා හිතන හැටියට කීඩකයන් හැටියට 
අපි ලබන උතුම්ම ෙදයක් තමයි ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව කරන එක. 
1983, 1984 සිට ලංකාවට ෙටස්ට් කිකට් වරම ලැබුණා. 1990 - 
1996 දක්වා කාලය වන ෙකොට අෙප් ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව ෙහොඳම 
තැනකට ෙගනාවා. අර්ජුන රණතුංග මහත්මයාත් සමඟ අපි 1996 
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන ෙකොට අපට ෙටස්ට් තරග 
සීමිත පමාණයයි තිබුෙණ්.  

ෙමොකද, එතෙකොට කිකට් පාලක මණ්ඩලෙයන් කථා කරලා 
තමයි ෙටස්ට් තරග ගන්ෙන්. ICC එෙකන් ෙටස්ට් තරග දීලා 
තිබුෙණ්  නැහැ. ඊට පස්ෙසේ තමයි FTP එකක් අනුව කිකට් කාල 
සටහනක් හැදුෙව්. ෙම් කිකට් කාල සටහන අනුව හැම රටකටම 
යම් කිසි ෙටස්ට් තරග පමාණයක් ලැෙබන්න පටන් ගත්තා. හැම 
අවුරුද්ෙද්ම ICC එෙක් committee meeting  එකක් පවත්වා 
අලුත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනවා. හැම රටකම හැම 
Cricket Board එකකින්ම representative ෙකනකු ගිහින් ICC 
එෙක් කථා කරනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් Australia, England, 
West Indies යන රටවල් තමයි වැඩිපුරම කීඩා කෙළේ. මා 
හිතන්ෙන් නැහැ, ලංකාවට කීඩා කරන්නවත් ලැබුණා කියලා.  

අලුත් FTP එක හැදුවාට පස්ෙසේ  හැම රටකටම එක සමාන 
විධියට ෙටස්ට් තරගවලට කීඩා කරන්න ICC එක calendar එකක් 
දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙටස්ට් තරගත් සමඟ කිකට් 
කීඩාව වෘත්තීයමය වශෙයන් අපි යම් කිසි තැනකට ෙගනාවාට 
පස්ෙසේ ඕවර් 50 තරගවලට සහභාගි වන්න ලැබුණා. ඊට පස්ෙසේ 
20-20 තරගාවලියන් තමයි ෙම් ළඟදී අපි හැම ෙදනාම කීඩා 
කරන්න පටන් ගත්ෙත්. ෙමොකද,  ෙබොෙහෝ විට ඒෙකන් 
කීඩකයන්ට යම් කිසි ආදායමක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම හැම රටක්ම 
Twenty20 tournaments organize කරලා තිෙබනවා. 20-20 
තරග ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා; ලංකාෙව් තිෙබනවා; ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
තිෙබනවා; බංග්ලා ෙද්ශෙය්ත් තිෙබනවා. දැන් පාකිස්තානෙය්ත් 
20-20 තරග පවත්වන්න යනවා. ෙම්ෙකන් කිකට් ආයතනයට 
යම්කිසි ආදායමක් එනවා.  නමුත් එෙහම එනවාය කියා ෙම් 
ෙටස්ට් කිකට් ගහන  එක  නවත්වන්න කියන  එක ෙනොෙවයි ෙම් 
කියන්ෙන්.  

ඉදිරි අවුරුදු හෙත්දී  ලංකාව  ෙටස්ට් කිකට් තරග 70ක් 
ෙසල්ලම්  කරනවා. සමහර කාලවලට ඒ ඒ cricket boards එක්ක 
ෙම් කැලැන්ඩරය මාරු කරනවා.  ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙටස්ට් කිකට් 
තරග අඩු ගණනකට ෙසල්ලම් කරන්නට සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වුණාට ඊළඟ අවරුදු  හත දිහා බැලුවාම, ඊළඟ අවුරුදු  හෙත් තරග 
70ක් කීඩා කරනවා. ඒ එක්කම අප අවුරුද්දකට 50 overs  එක් 
දින තරග  30කට වැඩිෙයන් කීඩා කරනවා. 20-20 තරග සීමා කර 
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තිෙබනවා. ඕනෑම තරගාවලියකදී තරග ෙදකකට ෙහෝ තුනකට 
වඩා කීඩා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙමෙහම ගියාම කිකට් කීඩකෙයෝ  
දවස්  365න් දවස්  110කට වඩා  ෙම් කීඩාවත්  එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලායි ඉන්ෙන්.  

අෙප්  ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය ෙබොෙහෝ ෙවලාව ට  
බලන්ෙන් ෙටස්ට් තරගත් එක්ක යන්නයි. ඒක තමයි අප හැෙමෝම 
බලෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  සමහර ෙවලාවට අෙප් කිකට් පාලක 
මණ්ඩලය ෙවනත් කිකට් පාලක මණ්ඩල එක්ක සාකච්ඡා  කර 
සමහර තරග අප ෙවනත් අවුරුදුවලට දමා ෙගන තිෙබනවා.  කීඩා 
කරන්ෙන් නැහැයි  කියන  තරගවලට අප  කීඩා  ෙනොකර ඉන්ෙන් 
නැහැ. කිකට් පාලක මණ්ඩල  ෙදක කථා   කර  ඊළඟ අවුරුදුවල 
ෙම් තරග කීඩා කරනවා.  20-20 කීඩාවට සල්ලි එනවාය කියන 
එක  ගැන දැන් වැඩිෙයන් කථා කරනවා. කීඩකෙයක්  කීඩා කරන 
කාලය ෙකොපමණද කියා අප සලකා බලන්න  ඕනෑ. කිකට් 
කීඩකෙයක් අවුරුදු  විස්ෙසේදී විසිඑෙක්දී  ඕනෑම කණ්ඩායමකට  
ආෙවොත් ෙහොඳයි.  නැත්නම් අවුරුදු  විසිතුෙන්දී විසිහතෙර්දී 
කීඩාවට ආෙවොත් අවුරුදු  තිසප්හ වනෙකොට  අවුරුදු දහ යක, 
ෙදොළහක කාලයක් තමයි කීඩා  කරන්න තිෙබන්ෙන්. වැඩිම 
වුෙණොත් කීඩකෙයක් අවුරුදු පහෙළොවක්  විස්සක් කීඩා කරයි. ෙම් 
අවුරුදු දහය පහෙළොෙව්දී ෙම් කීඩකයන්ෙග් ආර්ථිකය  හදා 
ගන්නත්  ඕනෑ. ෙමොකද ෙම්  කීඩකයින්ට  ෙවනත් රැකියාවක් 
නැහැ. ඉතින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කීඩකෙයෝ 20-20 කීඩා 
තරගවලට සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. එතැනදී ඔවුන් යම්කිසි 
ආදායමක් ෙහොයා ගන්නවා.  කීඩකයන්ෙග් පැත්ෙතන්  ඒ ගැනත් 
අප බලන්න  ඕනෑ. Test cricket  කීඩා කරන ගමන් අප  ඒ 
පැත්තත් බලන්න  ඕනෑ.  

අවුරුදු තිහක් තිස්පහක්  ගියාට පස්ෙසේ අෙප් ෙබොෙහොම 
කීඩකයන් ට රක්ෂාවල් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට කරන්නට ෙදයක් 
නැහැ.  සල්ලි  ටික  වියදම් කළාට පස්ෙසේ, ඒ ෙගොල්ෙලෝ රැකියා 
ෙහොයනවා. කිකට් ආයතනෙය් පුහුණු  වීම්වලට යන්න, කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් රැකියාවලට යන්න බලනවා. මා කියන්ෙන් 
කීඩකෙයෝ ඒ පැත්තට යන්නට  ඕනෑ නැහැ කියායි.  කිකට් පාලක 
මණ්ඩලය, කිකට් ආයතනය, කීඩා ඇමතිතුමා  මැදිහත්ව කාල 
සටහනකට   ෙම් කීඩාවන් හදා දී තිෙබනවා.    ඒ කාල සටහන 
අනුව තමයි යන්ෙන්. ෙකොයි ෙවලාවකවත් test cricket  කීඩා 
කරන්න  එපා කියා  නැහැ.  අවුරුද්දට   test cricket තරග දහයක් 
කීඩා කරන්න  පුළුවන් නම් ඒ දහය කීඩා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි  
ඒවාට කීඩා  කරන්න බැරි ෙවලාවක් ආෙවොත් ඒක ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද්  schedule එකට දාලා  කීඩා කරන්න  ඕනෑ.  ඒ වෙග් 
වැඩසටහනක්  එක්ක තමයි ෙම්  කිකට් ආයතනය කීඩා පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්.  

කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඒ කීඩා තරග ලැහැස්ති කර ගන්න 
ICC  යන එකට  අර   මන්තීතුමා කිව්වා  වාෙග්  කීඩා ඇමතිතුමාට 
ඇඟිලි ගහන්න බැහැ.  එතුමා අමාත්යවරයා  හැටියට ඉන්නවා.  
කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඒ කටයුතු  කර ෙගන යනවා. 
නිලවරණයකින් පත් වුණු  කිකට් පාලක මණ්ඩලයක් ඉන්නවා.  
ඇමතිතුමා  ෙවනුෙවන් ඒ වගකීම ඒ අය  ඉෂ්ට කරනවා. 
ඇමතිතුමාට  තිෙබන්ෙන් කිකට් ගැන විතරක් බලන එක 
ෙනොෙවයි. කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට  කීඩාවන් විශාල  පමාණයක් 
ගැන බලන්න තිෙබනවා. අප කිකට් කීඩාව ෙම් රෙට් තැනකට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ තැන අප තියා ගන්න  ඕනෑ. අෙනක් 
කීඩාවලට වඩා  කිකට් කීඩාෙවන්  ජාත්යන්තරව අප  තැනකට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ තැන තියා ගන්න එක අප හැෙමෝෙග්ම වග 
කීමක්. කීඩා කළ කීඩකෙයක් හැටියට  test cricket කීඩාව 
තිෙබන්නට  ඕනෑමය කියන එක මම දන්නවා. ඇත්තටම  test 
cricket  කීඩාව  අඩු ෙවනවාය කියන එක ගැන ගරු මන්තීතුමා   
කථා කළ  එක ෙහොඳයි.   අඩු වන්ෙන් නැහැ.  අවුරුදු හතක්  සඳහා  
 test cricket  තරග 70ක් තිෙබනවාය කියන්ෙන් ඇත්තටම ෙහොඳයි. 
ෙම් ගැන කිකට් කීඩකයින් දැන ගන්නට  ඕනෑ. කිකට් ආයතනයත්  

එක්ක, ෙත්රීම් කමිටුවත් එක්ක   ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ  විධියට 
කථා කරන්න පුළුවන්කමක්  කීඩකයන්ට කිසිම අවස්ථාවක 
නැහැ. ෙමොකද, කීඩා ආයතනය තීරණයක් ගත්ෙතොත්,  කීඩා 
ඇමතිතුමා තීරණයක් ගත්ෙතොත්  ඒ තීරණෙය් කීඩකයන් ඉන්න  
ඕනෑ.    

අන්න ඒ විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් එක්ක තමයි යන්ෙන්.  
සමහර අවස්ථාවල ෙටස්ට් තරග ෙයදිලා තිෙබනවා. අපි  කලින් 
contract එකක් sign කර තිෙබන දිනයක ෙටස්ට් තරගයක් 
ෙයෙදන්නට පුළුවන්. එතෙකොට අපට ඒ sign කර තිෙබන 
contract  එක දමලා යන්න බැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපි එක tour  
එකක් යන්ෙන් නැතිව ඉඳලා අර IPL එකට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඉතින් එවැනි අවස්ථා තිෙබනවා.  ඒක මුලින් ෙයදිලා 
තිබුණු සංචාරයක් ෙනොෙවයි. ඒක කලින් කිකට් ආයතනයට 
ෙයදිලා තිබුෙණ් නැති නිසා කීඩකෙයෝ IPL එකත් එක්ක අත්සන් 
කරලා තිබුණා.  ඒක  sign  කළාට පසුව  ඒක දමලා යන්න බැහැ.  
ඒ නිසා තමයි එක අවස්ථාවකදී එවැනි  තරගයක් අපට අත් 
හැරුෙණ්. ඒ හැෙරන්නට ෙමොනම ෙවලාවකවත් කිකට් ආයතනය 
ෙටස්ට් තරගයක් අත්හැරලා ෙවනත් මාර්ගවලින් සල්ලි ෙසොයන්න 
උත්සාහ කරනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  කිකට් 
ආයතනයට සල්ලි ඕනෑ.   ඒක නිසා  තමයි  අපි ලංකාෙව් SLPL 
එකක් හරි  කීඩා කරන්න බලන්ෙන්. ෙමොකද ෙහේතුව, එයින් 
ලංකාවට යම් කිසි ආදායමක්  ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඒ 
කීඩා කරන කීඩකයන්ටත්. ඉතින් ෙම් හැම ෙකනකුටම හරි යන 
විධියට තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. මම හිතන හැටියට ෙම් 
කීඩකයන්ෙග් පැත්ෙතනුත් බලලා, ඒ කීඩකයන්ටත් හරි යන 
විධියට පරිපාලනය විසින් තීන්දු  තීරණ  අරෙගන,  කීඩකයන්ට 
ඒවා දැනුම් දීලා තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්රීම් කමිටුව වැඩ 
කරන්ෙන් කීඩකයන්ට ඕනෑ විධියට කියලා එක අවස්ථාවක 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා සඳහන් කළා. මම අවුරුදු 20ක් 
කීඩා කරලා තිෙබනවා.  කිසිම ෙවලාවක මට ඕනෑ විධියට  
ෙත්රීම් කමිටුව වැඩ කරලා නැහැ. ෙමොකද, ෙත්රීම් කමිටුව කියලා 
කියන්ෙන් administration එක. Administration එකට වුවමනා 
විධියට තීරණ තීන්දු අරෙගන ඒෙගොල්ලන් අපට ඒවා  කිව්වා. 
නායකයා හැටියට මට වුවමනා කීඩකෙයක් ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්.  නමුත් administration  එෙක් කටයුතු ගැන අපට කථා 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් අපි ඒවා හදා ගන්න ඕනෑ. ඒක 
තමයි ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග් අඩු පාඩුකම් සමහර ෙවලාවට 
තිෙබන්නට පුළුවන්. සියල්ල සම්පූර්ණ නැති ෙවන්නට පුළුවන්. 
හැබැයි අපි  ඒවා හදා ගන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙකොයි ෙවලාවකවත් 
ෙත්රීම් කමිටුවටවත්, කිකට් පාලක මණ්ඩලයටවත්, කීඩා 
ඇමතිතුමාටවත් challenge කරන්න කීඩකෙයෝ කැමැති ෙවයි 
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

කීඩකයන් අවුරුද්දකට දවස් 100ක්, 110ක් කීඩා කරද්දී, 
කීඩකයන්ට rest එකක් ෙදන්න අපි ෙගොඩාක් ෙවලාවට කල්පනා 
කරනවා. ඒ හැම ෙදයක්ම දීලා තමයි ෙම් වෘත්තීය මට්ටෙම් 
කීඩකෙයෝයි, ෙයොවුන් කීඩකෙයෝයි එතැනට ෙගනල්ලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කරෙගන යන්ෙන්. කීඩා ඇමතිතුමා කිකට් කීඩාව 
ෙවනුෙවන් උපරිම සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා මා හිතනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙටස්ට් කිකට් කීඩාවත් අෙප් ර ෙට් ඉදිරි අවුරුදු 07 තුළ 
ෙහොඳ තැනකට එයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙටස්ට් තරග ගැන 

කථා කරන්නට  පථම සනත් ජයසූරිය, අෙප් කිකට් කීඩාෙව් හිටපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරම්භක පිතිකරු, එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා 
විසින් සඳහන් කළ එක ෙදයක් නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ.  එතුමා 
කිව්වා, එංගලන්ත සංචාරය නවත්වලා IPL තරගාවලියට 
කීඩකයන්ට යන්නට සිදු වුෙණ්  FTP එෙක්  තරග තිබුෙණ් නැති 
නිසායි කියලා. ඒ කාලෙය් කිකට් ආයතනෙය් හිටපු සභාපතිවරයා 
හැටියට මා ඉතාමත් වගකීෙමන් යුතුව කියනවා, පළමුවැනි 
අවුරුද්දට විතරයි  IPL එකට යන්න ෙම් කීඩකයන් සියලු ෙදනාම 
ඉල්ලුම් කරලා තිබුෙණ්.  

නමුත් ෙදවැනි වසරට ඒෙගොල්ලන් ඉල්ලුම් කර  තිබුෙණ් 
නැහැ. එම අදාළ වාර්තා මා සභාගත කර තිෙබනවා. එම ලියුම් 
සභාගත කර තිෙබනවා. එෙහම තිබියදී තමයි  ෙම් රෙට් හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයා - ඔබතුමා ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි - කීඩකයන්ට 
තමන්ෙග් රට නිෙයෝජනය කරන්නට තිබුණු ෙටස්ට් තරග නැති 
කරලා  IPL තරගාවලියට යන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 1982 ඉඳලා කීඩා කරනවා. 
එංගලන්තෙය් සංචාර සඳහා  අපට හැම ෙවලාෙව්ම දුන්ෙන් කිකට් 
තරග එකයි. 1998 දී සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා ලකුණු 200ක් වන 
තුරු ගැහුවා. අපි ඒ තරගයක් ජයගහණය කළා. ඒ ජයගහණය 
කළාට පසුව තමයි පළමුවැනි වරට අපට එංගලන්තෙය් ෙටස්ට් 
තරග තුනක් ලැබුෙණ්. ඒ වන තුරු අපි හැමදාමත් එංගලන්තෙය් 
එක ෙටස්ට් තරගයටයි සහභාගි වුෙණ්. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබියදී එංගලන්තෙය් සංචාරයක් ලැබුණාම ඒක නැති කර ගත්ෙත් 
අෙප් කීඩකෙයෝයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් සමහර කීඩකෙයෝ 
ගිහිල්ලා පිට රටවල ෙද්ශනා ෙදනවා. ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා කියන එක පිට රටවලට ගියාම තමයි  
ඒෙගොල්ලන්ට මතක් ෙවන්ෙන්. ෙමෙහ ආවාම ඒ ගැන 
වචනයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් ළඟදීත් 
අෙප් තව කීඩකෙයක් කියලා තිෙබනවා, ෙටස්ට් තරග තිෙබන්නට 
ඕනෑ කියලා. නමුත් ෙම් කියන කීඩකෙයෝම තමයි ෙම් කාරණා 
ෙදකට මූලික වුෙණ්. ෙමොකද, පළමු වන වතාවට IPL එකට යන්න 
ඕනෑ කියා  ෙටස්ට් තරගය නැති කර ගන්න මූලික වුණ කීඩකෙයෝ 
තමයි කීඩා ඇමතිවරයා හරහා ජනාධිපතිතුමා ළඟට ගිෙය්. පළමුව 
අෙප් ර ට ෙදවනුව අෙප් රට තුන් ෙවනුවත් අෙප් රට කියායි 
ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන්. කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට සිටි ගාමිණී 
ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා ෙම් කීඩකයන්ට යන්න අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. මා එතැනින් ම ෙග් කථාව පටන් ගන්නවා. වි ෙශේෂෙයන් අද 
ෙදවියන්ෙග් ආශිර්වාදෙයන් ඇති කර තිෙබන කිකට් ආයතනයට 
ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන එකත් මන්තීවරු කථා  කළා. මා එතැනට 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙව් වැදගත්කම ෙටස්ට් 
කිකට් කීඩා කළ අය දන්නවා.  

අද සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා කිව්වා, අවුරුදු ගණනකට තරග 
තිෙබනවා කියා. මම ෙමන්න ෙම් කාරණය ඉතාමත් වගකීෙමන් 
කියනවා. පසු ගිය -2012-  වසෙර් එංගලන්තය සමඟ ෙටස්ට් තරග 
තුනක් තිබුණා. කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒෙකන් එක 
ෙටස්ට් තරගයක් අයින් කර කීඩකයන්ට  IPL එකට යන්න දුන්නා. 
ඒක කීඩකයන්ෙග් ඉල්ලීම. එෙහම කෙළේ නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා 
ළඟට ගිහින්, ඉන්න පාලක මණ්ඩලය අයින් කරනවා. පාලක 
මණ්ඩලයටත් කීඩකෙයෝ ගහන ගහන පදයට නටන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා එෙහම තමයි කියන්ෙන්. ඕක 
ඔබතුමාටත් කරන්න බැහැ. 2012 ඉන්දියාව සමඟ තිබුණු ෙටස්ට් 
තරග තුන ෙවනුවට තනි දින තරග පහක් පැවැත්වූවා. ෙම් ෙටස්ට් 
තරග තුන අයින් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 2013 ෙම් 
අවුරුද්ෙද් බටහිර ෙකොෙදව් කණ්ඩායම සමඟ තිබුණු ෙටස්ට් තරග 
තුන අයින් කර -   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 
2015 ගහනවා.  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
2015 ගහන විට ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉන්න කීඩකෙයෝ හුඟ 

ෙදෙනක් නැහැ. ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු කීයද ගහන්න 
පුළුවන් කියා. 2015ට දමනවා කියනවා. 2015 වන විට කියයි, තව  
IPL එකක් තිෙබනවා කියා තවත් කල් දමන්න කියා. 2013 දකුණු 
අපිකාව සමඟ ෙටස්ට් තරග තුනක් තිබුණා. ඒකත් කල් ගිහින්.  

හැබැයි, ෙම් කාරණය මතක තබා ගන්න. අද දකුණු අපිකාව 
කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉන්න පළමු ෙශේණිගත වුණු කණ්ඩායම. ඒ 
කණ්ඩායම ෙමහාට ෙගනාවා නම් අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා, 
home condition  එකත් එක්ක තරගාවලිය ජයගහණය කරන්න 
ෙහෝ ෙහොඳට කීඩා කරන්න. නමුත් අපි ඒවා අමතක කර දමා මුදල 
පසු පස හඹා යන ආයතනයක  ජීවත් වන නිසා ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

 2015 අපි එංගලන්තයට යනවා. ඒ යන ෙකොට  කිරිඇල්ල 
හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපට ෙදන්ෙන් ෙටස්ට් තරග 
ෙදකයි. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ලබා ගත් ෙටස්ට් තරග තුන 
ෙදකට බස්සවා තිෙබනවා. අද සිටින සමහර තරුණ කීඩකෙයෝ 
ෙටස්ට් තරග සියයක් ගහලා තිෙබනවා. නමුත්  අපි දැක්කා, ඊෙය් 
පැවැති තරගවල තරුණ කීඩකයන්ෙග් ෙලොකු නැඟීමක් තිබුණු 
බව. ෙම් කීඩකයන්ෙග් ෙටස්ට් තරගවලට එන තත්ත්වය නැති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් හරහායි. ඒ ගැන අපි හුඟක් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

මම හුඟක් දුරට දකිනවා, IPL තරගාවලිය ගැන කථා කරන 
විට අද ෙලෝකය පුරාම 20-20 තරගාවලි පවත්වනවා. IPL පළමු 
වන තරගාවලිය පවත්වන විට සුමාන තුනයි. දැන් මාස 
එකහමාරක් කීඩා කරනවා. බංග්ලා ෙද්ශය තිෙබනවා. 
පාකිසත්ානෙය් පටන් ගන්නවා. බටහිර ෙකොෙදව් පටන් ගන්නවා. 
ඔස්ෙට්ලියාෙව් තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙපෞද්ගලික සංචාර. 
දැන් ශී ලංකාෙවත් තිෙබනවා. අපටත් ගහන්න ඕනෑ. පිට රට 
කවුරු ෙහෝ කෙළොත් හරි ෙහෝ වැරැදි අපත් ගහන්න ඕනෑ. අපත් 
පටන් ගත්තා. දැන් ෙලෝකයම ෙම් තත්ත්වයට යන විට අපත් 
ගිහින් මූට්ටු කරනවා සල්ලි කීයක් ෙහෝ හම්බ කරන්න. නමුත් ඒ 
හරහා අවුරුද්දකට අපට ෙලෝකෙය් calendar එෙක් මාස හතරක් 
පහක් විතර ෙටස්ට් තරග කීඩා කරන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. අපි 
මීට වඩා මූලික ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  ඇමතිතුමාට මූලික 
ෙවන්න පුළුවන්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයකට අපි ගිෙයොත්  ඉදිරි කාලෙය්දී කවදාවත් ෙටස්ට් 
තරගවලට මුහුණ ෙදන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ.  

 සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා කිව්වා, 20-20 තරගවලට 
කීඩකෙයෝ සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ කියා.  සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙටස්ට් තරග ගහන්න පුළුවන් නම්, ෙටස්ට් තරග ගහන්න ඕනෑ. 
තනි දින තරග ගහන්න ඕනෑ. 20-20  තරග ගහන්න ඕනෑ. නමුත් 
20-20  තරගවල මුදල් ලැෙබනවාය කියන කාරණය අපි දන්නවා.  
අද ෙටස්ට් තරගයක් කීඩා කරන කීඩකෙයකුට ෙඩොලර් 5,000කට 
වඩා මුදලක් ලැෙබනවා. සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා කිව්වා, ඉතුරු 
අවුරුදු හතට ෙටස්ට් තරග 70ක් තිෙබනවා කියා. කීඩකෙයක් 
ෙටස්ට් තරග 70ම කීඩා කෙළොත් ෙඩොලර් 5,000 ගණ ෙන් 70ක් 
ලැෙබනවා. එෙහම ලැෙබන ෙකනකුට ඊට අමතරව කිකට් 
ආයතනෙයන් ලැෙබන වාර්ෂික මුදලත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න 

797 798 

[ගරු අර්ජුන රණතුංග  මහතා] 
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අමාරු නම් මම දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද සාමාන්ය මනුෂ්යෙයක් 
ෙම් රෙට් ජීවත් වන්ෙන් කියා. ෙම්වා ගැන ෙලොකු අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙටස්ට් කිකට් ෙලෝකෙය් 
නැති වුණාට එංගලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවල් අද තවමත් 
ජීවත් වන්ෙන් ෙටස්ට් කිකට්වලින්. අද වාර්තා ගන්න විට 20-20  
වාර්තා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අද සුනිල් ගවස්කාර් ගැන කථා කරනවා; සචින් ෙතන්ඩුල්කාර් 
ගැන කථා කරනවා; මුරලිදරන් ගැන කථා කරනවා. ඒ කථා 
කරන්ෙන් ෙටස්ට් කිකට් වාර්තා ගැන. නමුත් ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ 
කීඩකයින් සහ පරිපාලනය අද අෙප් තරුණ කීඩකයන්ට ඒ 
අවස්ථාව අහිමි කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක නැවැත්විය 
යුතුයි කියලායි අපි හැමදාම කථා කරන්ෙන්. එෙහම නැති 
වුෙණොත් ෙම් යන ගමනත් එක්ක අපි ෙලොකු අමාරුවකට 
වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා තව ඉතාමත් 
වැදගත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. "ෙටස්ට් කිකට්" කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  ඕනෑම ෙකනකු දන්නවා, දවස් පහක් තිස්ෙසේ ෙටස්ට් 
කිරීමක් එක්කයි ෙම් කීඩාව කරන්ෙන් කියලා.  මට මතකයි, 2008 
IPL තරගාවලිය පටන් ගන්න ෙකොට මම කිව්වා, "ෙමන්න කිකට් 
කීඩාෙව් විනාශය" කියලා. අද ඉන්දියාෙව් සුනිල් ගවස්කාර් සහ 
පාකිස්තානෙය් ඉම්රාන් ඛාන් කියනවා IPL එක නිසා ඉන්දියාව 
දුක් විඳිනවා කියලා. ඉන්දියාව විතරක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් 
කීඩකයන්ටත් තාක්ෂණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් හුඟක් දුරට ෙම් 
20-20  කීඩා කරන  නිසයි.  ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ඕ ස්ෙට්ලියාෙව්දී, අපි ෙමොන තරම් අසරණ වුණාද? නමුත් ඒ 
සියලුම ෙද්ට පධාන ෙවලා තිෙබන්ෙන් අප කිසිම දැක්මක් නැතිව 
කටයුතු කරෙගන යන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 20-20 කිකට් කියන්ෙන් 
entertainment වාෙගයි. ඒෙකදී කියනවා, "Twenty20 cricket is 
entertainment, but test cricket is education" කියලා. අද 
ෙලෝකය යන විධිය දිහා බැලුවාම, කිකට් පරිපාලනෙය් ඉන්න 
මහත්වරුන්ට අධ්යාපනයට වඩා විෙනෝදය වැඩි ෙවලා තිෙබන 
රටක කිකට් ආයතනයත් එෙහම කිරීම ගැන අපි පුදුම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අෙප් ගෙම් ඉන්න ඉදිරි පරපුරට ෙම් කිකට් කීඩාව 
ගැන දැනුවත් කළ යුතුයි. අද අවුරුදු 12න් පහළ, 15න් පහළ කීඩා 
කරන ඒ දරුවන්ට ෙම් ෙටස්ට් කිකට්වල තිෙබන වැදගත්කමත් ඒ 
කිකට් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යාෙම් වැදගත්කමත් කිකට් පාලක 
මණ්ඩලය හරහා දැනුවත් කළ යුතුයි. අද කිකට් ආයතනෙය් ඉන්න 
සමහර අය කියන්ෙන් කිකට් කියන්ෙන් ව්යාපාරයක් කියලායි. මට 
නම් එෙහම වුෙණ් නැහැ. ඊෙය් එෙහම වුෙණත් නැහැ, අද 
ෙවන්ෙනත් නැහැ, ෙහට ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද,  කිකට්වලින් 
තමයි ෙම් රට අපි ෙලෝකෙය් තැනකට ෙගන ගිෙය්. නමුත් අද 
කිකට් ආයතනය ෙවන්න පුළුවන්; සමහර කීඩකයින් ෙවන්න 
පුළුවන්; -හැම කීඩකයාම ෙනොෙවයි- කිකට් විකුණාෙගන කන්න 
පුළුවන් නම් ඒක ෙහෝ කරනවා.  රටට ෙගෞරවය ලැබීමට තිෙබන 
අවස්ථාවන්, අපට තිෙබන අවස්ථාවන්  නැති කර ගන්නවා.  

 මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා. මා දන්නවා ගරු ඇමතිතුමාට ෙම්වාට 
බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ද, බැරි ද කියන එක ගැනත්. FTP 
තරගාවලි තිෙබනවා. නමුත් අපි හැම ෙද්ම අමතක කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ. අපි ඉන්දියාව කියන ඕනෑම ෙදයකට නටන රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම කිකට් කීඩාව හරහා. අපි ඒ 
තත්ත්වයට ගිෙය් අපි කරපු ඕනෑ නැති කියාවන් නිසා.  

අද ශී ලංකා කිකට් ආයතනය මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. ඇයි එෙහම වුෙණ්?   එෙහම විය යුතුව තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිෙය්දී අපි එපා කියද්දී කීඩාංගන හදලා 

අද ඒ කීඩාංගන නඩත්තු කරන්නත් නාවික හමුදාෙව්, යුද හමුදාෙව් 
ආධාර ලබා ෙගන කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ගෙම් ඉන්න කිකට් කීඩකයකුට ෙබෝලයක්, පිත්තක් ෙදන්න බැරි 
කිකට් ආයතනයක් තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් කාරණයට මූලික 
වුෙණ් දැක්මක් නැතිව කීඩාව ෙගන ගිය ගමනයි.  

මා දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමාට කීඩාව ගැන ෙලොකු ඕනෑකමක් 
තිෙබනවා කියලා. එතුමා සෑෙහන්න මහන්සියක් ෙවනවා කියලා 
දන්නවා. කරන දූෂණ නවත්වන්න හදනවා කියලාත් දන්නවා. 
හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර ඇමතිවරු ගහපු ගිවිසුම් එක්ක 
තමුන්නාන්ෙසේ හිර ෙවලා ඉන්නවා කියලාත් අපි දන්නවා. අද 
 රූපවාහිනී ගනුෙදනුවලින් - television deal -  තමයි  වැඩිෙයන් 
මුදල් හම්බ කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් අද හිර කරලා 
තිෙබනවා. මා දන්නවා අද ගරු ඇමතිතුමාත් අසරණ ෙවලා  
කියලා. හිටපු ඇමතිවරු ගහපු ගිවිසුම් එක්ක ඒ වැඩ කටයුතු අද 
ඉන්න මිනිස්සුන්ටම අඩු ගණනකට දීෙගන යන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  අෙප් කාලෙය් අවුරුදු තුන හතෙර් ගිවිසුම් අත්සන් 
කෙළේ.  නමුත් අද අවුරුදු හතකට ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව 
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? නුසුදුසු 
පුද්ගලයන් ඒ තැන්වලට දැමීම තුළින්. ඒ ඇමතිවරු තමන්ෙග් 
ෙල්කම්වරුන්ව දමලා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා කටයුතු කිරීම 
තුළින් අද කිකට් ආයතනය විතරක් ෙනොෙවයි, කීඩා ඇමතිවරයාත් 
හිර ෙවලා ඉන්නවා ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න විධියක් නැතිව. 
ඉතින් ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තුළ අපි කවුරු කිව්වත් නැතත් ෙම් 
රෙට් කිකට් කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා ඉවරයි. ඒක 
නවත්වන්න ගරු ඇමතිතුමා උත්සාහ කළත් එතුමාටත් කරන්න 
අමාරු බව අපි දන්නවා. නමුත් තනතුරට වඩා කියාදාමය වැදගත් 
කියන එක අපි හැම ෙදනාම දන්නා ෙදයක්. අපි හැම දාම කියනවා 
වාෙග් කිකට් කීඩාව විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් කීඩාවන් 
ආරක්ෂා කරන්නත් තමුන්නාන්ෙසේ  වැඩ පිළිෙවළවල් ෙගොඩක් 
කරෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම නිලවරණවලට ඉදිරිපත් ෙවන ෙකොටත් ඒ 
සඳහා  සුදුසු පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් කරන ගමන් එක් එක්ෙකනාෙග් 
බලපෑම්වලට වඩා ෙම් කිකට් කීඩාව ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ දිගටම කරෙගන යන්න ඔබතුමාට, රටට වාසනාව 
ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා. 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  අජිත් පී. ෙප ෙර්රා මන්තීතුමා අවංක 
ෙච්තනාෙවන් යුතුව කිකට් පිළිබඳව කථා කළාය කියලා  මා 
හිතනවා. ෙමොකද එතුමා අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
ඇවිල්ලත් කිකට් කීඩාව ගැන උනන්දුෙවන් කථා කරනවා.  
ෙටස්ට් කිකට් ගැන එතුමා අද ෙබොෙහොම හරවත්, වටිනා අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා.  

ෙම් ෙයෝජනාෙව් පැතිකඩවල් කීපයක් තිෙබනවා.  ෙටස්ට්  
කීඩාව පවත්වාෙගන යාම සඳහා දැන් FTP - Future Tours 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme - කියලා එකක් තිෙබනවා. ඒක නිර්මාණය වූෙය් 
1997 දීයි. අප වැනි රටකට ෙටස්ට් තරගයකට ආවාම විශාල 
මුදලක් වැය ෙවනවා කියලා ඔවුන් එන්ෙන් නැහැ.  ඉස්සර ෙටස්ට් 
තරගයක් සඳහා ලංකාවට ෙවනත් කණ්ඩායමක් ආවාම guarantee 
money කියලා අප ඒ අයට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ  වාෙග්ම අප 
පිට රටවලට ගියාම ඒ අය කියනවා, ලංකාවට test match තුනක් 
දුන්ෙනොත් ඒ රටවලට පාඩුයි කියලා. එවැනි යුගයක, 1981 දී අපට 
ෙටස්ට් වරම් ලැබුණා. 1982 දී එංගලන්තයත් සමඟ අප පළමුෙවනි 
test match එක ගැහුවා. අප 1998 වන විට -අවුරුදු 13කටම- 
එංගලන්තය සමඟ test match 5යි ගහලා තිබු  ෙණ්. මට මතකයි, 
1997 දී ඒ විවාදෙය්දී අපට ඒ කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වුණු බව. 

ඊළඟට, ෙම් පශ්නය තිෙබන අනික් රටවල් ගැන අප බැලුවා. 
පාකිස්තානයටත්, නවසීලන්තයටත් ඒ පශ්නය මතු ෙවලා තිබුණා. 
සිම්බාබ්ෙව් කියන රට උත්සාහ ගත්තත් ඒ අයටත් පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිබුණා. අප  ෙනොෙයක් බලෙව්ගවලට මුහුණ දුන්නා. 
ඕස්ෙට්ලියාවට ළඟින් තිෙබන්ෙන් නවසීලන්තය. ඉන්දියාව ළඟ 
තිෙබන්ෙන් ලංකාව සහ පාකිස්තානයයි. යුෙරෝපයට, 
එංගලන්තයට වඩා බලවත්ව ඉන්න බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්වන්  - 
West Indies -   එකතු කරෙගන අප ඉල්ලීමක් කළා ජාත්යන්තර 
කිකට් කවුන්සිලෙය් - ICC එෙක්- අප ඔක්ෙකොටම සම අයිතියක්, 
ඡන්ද බලයක් තිෙබනවා නම්, අපට සාධාරණ කිකට් ෙබදීමක් 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපට කිකට් කීඩාව 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ, ආදායම් නැති ෙවනවා කියලා අප 
කිව්වා.  

අපට ෙම්ක කරන්න හැකියාවක් නැති නිසා, 1997 දී 
ජාත්යන්තර කිකට් සම්ෙම්ලනය සමාගමක් -ජාත්යන්තර 
ආයතනයක්- බවට පත් කරලා, එයට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් 
කරලා එය ෙවනම ආයතනයක් බවට පත් කළා. ඒෙකන් අපට 
ෙකොටස් දුන්නා. ලංකාෙව් කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් එහි 
ෙකොටස්කරුවන්. ඒ ෙවලාෙව් ෙටස්ට් කණ්ඩායම් 9යි  හිටිෙය්. 
බංග්ලාෙද්ශය ආෙව් පසුවයි. ඒ ෙටස්ට් වරම් ලැබුණු රටවලට 
මුලික වශෙයන් ෙකොටස් -shares - දීලා, අනික් කණ්ඩායම්වලට 
ෙදවැනි වටෙය්දී ෙකොටස් දීලා 1997 දී  එය සමාගමක් බවට පත් 
කළා. මම ඒ අවස්ථාෙව් එම ආයතනෙයන් ලංකාව නිෙයෝජනය 
කළා.  1998 දී මම එහි පළමුෙවනි විධායක සභාෙව් අධ්යක්ෂ 
ෙකෙනක් බවට පත් වුණා. ඊට පසුව අප කිව්වා ෙම් FTP එක දැන් 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා.  ඒ අනුව  හැම රටක්ම අවුරුදු 
5ක් ඇතුළත අවම වශෙයන් test match 3ක් රට තුළ සහ රටින් පිට 
- home and away - ගහන්න ඕනෑය කියලා එකඟතාවක් ඇති කර 
ගත්තා. ඒකට විරුද්ධව ෙනොෙයක් බලෙව්ග ආවා.   

නමුත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.  අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අප 1998 දී ෙලෝක කිකට් කුසලානය 
ලබා ගත් ෙවලාෙව් අප මහත් ආඩම්බරට පත් වුණා. අප 
එංගලන්තයට ගිහින් ඔවුන් පැරද්දුවා. අපට දුන්ෙන් එකම  test 
match එකයි. අප ඒ "මැච්" එක ගැහුෙව් ඕවල් කීඩාංගනෙය් 
ෙනොෙවයි. මට මතක හැටියට, සනත් ලකුණු 217ක් වාෙග් ලබා 
ගත්තා. අරවින්ද ද සිල්වාත් ලකුණු 150ක් විතර ලබා ගත්තා. 
මුරලිදරන් පළමුෙවනි වටෙය් 6කුත්, ෙදවැනි ව ටෙය් 9කුත් 
වශෙයන් විකට් ලබා ගත්තා. ඒ තරගෙයන් අප විශාල 
ජයගහණයක් ලැබුවා. ඒ තරගෙයන් දවස් ගණනකට පසුව 
පැවැත්වූ රැස්වීමකදී එංගලන්තය ෙබොෙහොම අසරණ වුණා. අප 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් ලංකාව නිෙයෝජනය කරමින් ඒ 
රැස්වීමට ගිහින් කිව්ෙව්, "ඔය ෙගොල්ෙලෝ අපට එකම තරගයයි 
දුන්ෙන්. අෙප් කීඩකයන් ඒෙකන් උපරිම පෙයෝජන අරෙගන අෙප් 
හැකියාව ඔප්පු කළා. ඒ නිසා අපට තරගාවලි තුනක්වත් ෙදන්න" 
කියලායි. ඒ විධියට ෙම්ෙක් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් 
කියනවා වර්තමානෙය් කීඩකයින්ටත්, පරිපාලකයින්ටත් ෙම් ආපු 
ගමෙන් බැරෑරුම්කම සහ ගැඹුර ගැන අවෙබෝධයක් නැති බව. 
ෙටස්ට් කිකට් අප ආරක්ෂා ෙනොකෙළොත් අෙප් අනික් සියලුම කීඩා 
කඩා වැෙටනවාය කියන එක ගැන අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
ෙමයට ෙහේතු වන තව කාරණයක් තමයි කාලය පිළිබඳ පශ්නය. 
එක් දින තරග 25කට වඩා කීඩා කරනවා. ෙටස්ට් තරග 10ක් 
ගැහුෙවොත් එතැන දවස් 50යි.  T-20  තිෙබනවා. තරගවලට යන 
කාලය පිළිබඳ පශ්නය නිසා අපට ෙම් තරග අඩු කරන්න පුළුවන් 
තරම් උත්සාහ ගන්නවා. කිකට්වලට ජාත්යන්තරෙය්දී  අපට 
තිෙබන හයිය අඩු නිසා අපට සිද්ධ ෙවනවා ඒක ෙවන ෙකෙනකුට 
ෙදන්න. ඒ නිසා ෙම්කට පබල හැකියාවක් තිෙබන කණ්ඩායමක් 
තමන්ෙග් රට  නිෙයෝජනය කළ යුතුයි.  අපට ලැබිය යුතු home 
and away තරග අඩු ෙවන්න අඩු ෙවන්න අෙප් FTP එක, 
නැත්නම් ෙම් තරගාවලිවලට තිෙබන අයිතිය -අෙළවි කරන්න 
තිෙබන අවස්ථාව- නැති ෙවනවා. නමුත් ෙම් ෙවලාෙව් අප 
වාසනාවන්තයි. මම කීඩා ඇමතිවරු රාශියක් සමඟ වැඩ කර 
තිෙබනවා. අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාත් කිඩා 
ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කළා.  

අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමාට ෙම් ගැන පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. එතුමාට ෙහොඳ තීක්ෂණ දැනුමක් 
තිෙබනවා. එතුමා හැම තිස්ෙසේම බලනවා, හැෙමෝටම කථා කරලා 
දැනුම ලබා ගන්න. එතුමාට සැලැස්මක් තිෙබනවා. ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් කීඩාව ෙවනුෙවන් කැප වුණු 
අය ගැන, වර්තමානෙය් කීඩාෙව් නියැලී ඉන්න අය ගැන ඒ 
වාෙග්ම අනාගතෙය් ෙම් කිකට් කීඩාව යන්න ඕනෑ ගමන ගැන 
අවෙබෝධයක් ඇති කීඩා ඇමති ෙකෙනක් තමයි එතුමා. අපට 
තිෙබන්ෙන්, එතුමාට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නයි. එතුමාට අවශ්ය 
පසුබිම තනා ෙදන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව 
පවත්වාෙගන යාෙම් අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
අධ්යයනය කරලා බැලුවා. Test match එකකට දවසකට ඕවර් 
90යි. දවස් පහක් පුරා ඕවර් 450ක් ගහනවා. අධ්යයනය කරලා 
බැලුවාම අපට ෙත්රුණා, තරගය අවසාන දවස ෙවන කල් කීඩා 
කරලා -පස්වැනි දවෙසේ- තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබන්ෙන් සියයට 
11යි කියලා. අන්තිම test match සියල්ලම අරෙගන බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ඕවර් 400කට වඩා ෙසල්ලම් කරලා තරගවල තීන්දු 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් හරි ස්වල්පයයි කියලා. ඒ නිසා අපි කල්පනා 
කරලා බැලුවා,  දිවා කාලය කීඩාව සඳහා ෙයොමු කර, කීඩකයන් 
ෙවනුෙවන් නිවාඩුත් වැඩි කරලා දවසකට ඕවර් 100ක් ෙවන් 
කරලා දවස් හතරකට ෙටස්ට් කිකට් ෙයොමු විය යුතුද කියලා. 
එෙහම වුණා නම් දවසක් අඩු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දකට 
test match දහයක් කීඩා කෙළොත් එක රටකට දවස් දහයක් ඉතුරු 
ෙවනවා. ඒෙකන් විශාල නිවාඩුවක් හම්බ ෙවනවා. ෙටස්ට් 
තරගයක් බහස්පතින්දා පටන් ගත්ෙතොත් බහස්පතින්දා, සිකුරාදා, 
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා කීඩා කරලා දවස් තුනක නිවාඩුවක් ලැෙබනවා. 
එතෙකොට සතිපතා තරග තිබුණත් දවස් තුනක නිවාඩුවක් 
කීඩකයන්ට ලැෙබනවා.  

කිකට් කීඩාව නවීකරණය කිරීම තුළින් කීඩකයන්ට ෙහොඳින්  
කීඩාෙව් නියැෙලන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ෙම් අදහස අපි 
ව්යාප්ත කළා. අපි ඒ ගැන අධ්යයනය කරලා කීඩකයන්ට, 
විනිශ්චයකරුවන්ට, පුහුණුකරුවන්ට ඒ අදහස ව්යාප්ත කළා. අපි 
ඒක කෙළොත් ඕවර් 25ක්, 30ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි දවස් 
පෙහන් අඩු ෙවන්ෙන්. නමුත් ඊට වඩා විශාල අවස්ථාවක් කීඩාවට 
නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ වාෙග් අලුත් කමෙව්දයකට හිතන්න 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් අදහස  
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද අපි හැෙමෝම ෙම් 
කීඩාවට ආදෙරයි.  
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කිකට් කීඩාව කියන්ෙන්, අෙප් රටට විශාල කීර්තියක්, 
ෙගෞරවයක් ෙගනැල්ලා දුන්නු කීඩාවක්. අපි ෙම් කීඩාවට 
ෙනොෙයක් විධියට සහභාගි ෙවනවා. අපි හැම ෙකෙනක්ම 
තමන්ෙග් කාලය, හැකියාව තුළින් උත්සාහ ගන්නවා, ෙම් කීඩාව 
දියුණු කරන්න. ෙමතැන ඉන්න හැෙමෝම වාෙග් match එකක් 
බලන්න ticket එකක් හරි අරෙගන රට ෙවනුෙවන්  ෙකොඩියක් 
ඔසවපු අයයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කීඩාෙව් අභිවෘද්ධිය සඳහා 
ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව රැක ගන්න ඕනෑ කියන එක පිළිබඳව කිසිම 
විවාදයක් නැහැ. ෙම් ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව රැක ගන්න ඕනෑය 
කියන එකට අපට කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒ ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව 
පැවැත්විය යුතුය කියන එක ගැන විවාදයක් නැහැ. ෙටස්ට් කිකට් 
කීඩාෙව් තාක්ෂණය රැක ගැනීම තුළින් කීඩාව පවතිනවා කියන 
එක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙව් 
නියැලීම සඳහා අවශ්ය පුහුණුකරුවන්, තාක්ෂණය සඳහා අවශ්ය 
අය ෙපළගැස්වීෙම් අවශ්යතාව අෙනක් සියලු ෙදයට වඩා වැඩියි. 
ෙමොකද එක්දින තරග ෙහෝ T-20 තරගවලට ෙයොමු ෙවන 
ෙභෞතචිකිත්සකවරුන් වාෙග් support services කරන අයෙග් 
දැනුම, හැකියාව අඩුයි. සාමාන්යෙයන් ඒ කිකට් තරගවලට 
“pyjama cricket” කියලා කියනවා. T-20 කියලා කියන්ෙන් 
විෙනෝදාස්වාදය ෙදන ෙකටි කීඩාවක්. ඒක ඉස්සර තිබුණු six-a-
side ගණනට වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙටස්ට් කිකට් කීඩාව රැක 
ගැනීමට මහන්සි වීම ලංකාෙව් කිකට් කීඩාෙව් අනාගතය සඳහා 
විශාල අවශ්යතාවක් ෙවනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමාට පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා. අෙප් හැකියාව, දැනුම සහ අපට 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් සියලුම ෙතොරතුරු ලබා දීලා, ඒ මඟින් කීඩාව 
දියුණු කරන්න අවශ්ය පසුබිම හදලා අෙප් රෙට් කීර්තිය, ලංකාවට 
ලබා දුන්නු ඒ අභිමානය රැක ගැනීම සඳහා නියැෙලන්න කියලා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම එක් දින තරග සඳහා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙටස්ට් තරග සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, පරිපාලන 
ක්ෙෂේතය සඳහාත් වෘත්තීයමය තත්ත්වෙය් දැනුම, අවෙබෝධය 
තිෙබන අයෙග් ෙසේවය ලබා ගත යුතුයි. අෙනක් රටවල එවැනි 
දැනුමක්, අවෙබෝධයක් තිෙබන අය තමයි ඒ ආයතන පාලනය 
කරන්ෙන්. අෙලවිය පිළිබඳ දැනුමක් තිෙබන බුද්ධිමත් පධාන 
විධායකවරු ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙව් පැවැත්ම සඳහා -
කිකට්ම පමණක් ෙනොෙවයි- වෘත්තීයමය වශෙයන් හැකියාව 
තිෙබන, පුළුල් පරාසයක දැනුම ඇති පිරිසක් ඒ ආයතනවල වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ අයව සම්බන්ධ කරෙගන කීඩාව නංවීෙම් 
කාර්යෙයහි නියැලිය හැකිය කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කථිකාවට සහභාගී 
වුණු සියලු ෙදනාෙග් අරමුණ සහ අදහස වූෙය් කිකට් කීඩාෙව් 
අභිවෘද්ධිය කියලා මම හිතනවා. සනත් ජයසූරිය මහතා කිව්වා, 
ෙටස්ට් තරගවල යම් කිසි සැලැස්මක් තිෙබනවා කියලා. ඒ 
තරගාවලි පවත්වාෙගන යාම සඳහා කීඩකයන්ෙග් දැනුම ලබා 
ගන්න පුළුවන් කියලා ඔහු කිව්වා. ඔහු ඉතා ෙහොඳ වටිනා අදහස් 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්න 
ෙවමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් 

තිෙබනවා.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Okay, thank you very much.  

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Before I commence my speech, it is a duty cast upon 

us to pay in this House, our homage to Tony Greig who 
was one of the best-known cricketers in our world of 
cricket. He played for two countries, South Africa and 
England, and at the end breathed his last in Australia. We 
remember him so dearly and cherish his memory 
particularly for the reason that he put our name “Sri 
Lanka” very high on the world map.  

Mr. Presiding Member, you would know that in any 
country like West Indies, New Zealand, Africa or 
Zimbabwe, when we mention a name of a Minister or 
even a Prime Minister, they do not know them but when 
we mention the name, Sanath Jayasuriya, Arjuna 
Ranatunga or Muttiah Muralitharan, then they know that 
they are from a country known as Sri Lanka. So, in 
countries where Sri Lanka was least known, Tony Greig 
did a marvellous job. He was in the mould of great 
commentators like Norman Yardley and John Arlott.  

Tony Greig was vivacious, scintillating and 
sometimes tantalizing. He described the beauties of our 
shores, our beaches and our natural surroundings in the 
test matches at Galle, Pallekele, Sooriyawewa and even 
in the rest of world. So much so, Sir, I know that because 
of his lucid commentaries, the British people took a great 
liking and wanted to visit our Isle. There was an "Army" 
called “Cricket Barmy Army”. They came to Sri Lanka 
and special facilities were made for them for the first time 
in the Galle International Cricket Ground. They even 
brought their toilet equipment and other accessories for 
their exclusive use on that occasion. Tony has done his 
duty towards us. We never paid him for the great service 
that he did for our country. But, not withstanding that, 
everyone in Sri Lanka, including His Excellency the 
President mourned his death. We send our deepest 
sympathies to Vivian, his wife, and his children. 

I am a little puzzled, Sir, with my good Friend, the 
Hon. Ajith Perera as to what he is seeking through this 
Motion.  Now, Sir, they were talking about test cricket. 
Sanath Jayasuriya and Arjuna Ranatunga played. He was 
a decision-maker and administrator. Decisions conducive 
to cricket were taken by the Hon. Thilanga Sumathipala, 
a former Chairman of the Sri Lanka Cricket. A former 
Minister of Tourism and Sports, the Hon. Lakshman 
Kiriella, also spoke today. Sir, I should record that the 
Hon. Sumathipala did a brilliant job in putting up the 
Rangiri Dambulla International Stadium in Dambulla. At 
a time, Sir, when ICC members visited Sri Lanka, they 
discovered that we were short of grounds. They were not 
able to give us many matches as we sought. Earlier, it 
was only the Oval Ground - at present called the "P. 
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Saravanamuttu Stadium", -  the SSC Ground and the NCC 
Ground. Then, came the Ranasinghe Premadasa 
Khettarama Stadium at Maligawatta. Our President saw a 
great future for cricket and he ordered the building of the 
massive International Cricket Stadium at Sooriyawewa. 
Even the Pallekele International Cricket Stadium was 
developed under his guidance.  

Therefore, when we play cricket it is left to the 
cricketers to play the game in the middle. What happened 
to such a great cricketer, Don Bradman? In his farewell 
match he got out for a zero. The same thing happened to 
another great Australian cricketer, Ponting. He could not 
stay long in the crease when he bid farewell to the world 
of cricket. Today, we have a fine team led by Mahela 
Jayawardene and new players are now displaying their 
talents far above the talents, sometimes of other seasoned 
players like Dinesh Chandimal and, of course, there is a 
new player called Kushal Janith Perera, the wicket-keeper 
cum batsman, one of the best latest introduction to the 
world of cricket. After Tillakaratne Dilshan, Kumar 
Sangakkara and others retire from the scene, I think the 
new players will take over the centre stage and take Sri 
Lanka to greater heights.  

I am very happy to state, while concluding my speech, 
that the Sports Minister, Hon. Mahindananda 
Aluthgamage has taken all effort in order to improve 
cricket and develop other sports in this country. He gets 
all the assistance, guidance and good advice from His 
Excellency the President. I think under our President, the 
Ministry of Sports chaired by the Hon. Aluthgamage will 
have a bright future.  We wish a bright future for Sri 
Lanka Cricket. Good luck to cricket! 

Thank you.  

   
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අෙප් 

හිතවත් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා විසින් අද ඉදිරිපත් කරන ලද 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සහ අෙප් අවධානය සඳහා, "ඉදිරි වසර 
කීපය තුළ ශී ලංකාව සහභාගි වන ෙටස්ට් කිකට් තරග වාර්ෂික 
සැලසුම් තුළින් ඉවත් කිරීමට ශී ලංකා කිකට් ආයතනය කටයුතු 
කරනවා" කියන ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කිරීමයි. ගරු  මන්තීතුමනි, 
ෙමම වර්ෂෙය් අපට බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්  හා  දකුණු  අපිකාව 
කියන රටවල් එක්ක ෙටස්ට් තරගාවලි කීපයක් තිබුණා. ෙම් 
තරගාවලි අවලංගු කරලා ඉදිරියට දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමාට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව ෙටස්ට් තරගාවලිය ඉවත් 
කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා කියන සැකය මත ඔබතුමා ෙමම 
ෙචෝදනාව අපට එල්ල කරන්න ඇති. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  2012 සිට 2020 දක්වා අන්තර් ජාතික කිකට් 
කවුන්සිලෙයන් අනුමත ලත් සම්පූර්ණ ෙටස්ට් තරග සංඛ්යාව 
පහත දැක් ෙවනවා. 

 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කලාපය ගත්තාම දකුණු 

අපිකාව, ලංකාව,  පාකිස්තානය, නවසීලන්තය, ඉන්දියාව ෙම් 
සියලු රටවල් ගත්තාම එක හා සමානව ෙම් තරගාවලි තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තමයි ජාත්යන්තර කිකට් 
කවුන්සිලය අනුමත කරන ලද සැලැසම්. ඒ නිසා මන්තීතුමා 
සඳහන් කළ එෙහම ෙදයක් කිරීමට  කිකට් පාලක මණ්ඩලය 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය මම ඔබතුමාට සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

දැන් ෙමතැන ඊට වැඩිය බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් 
කිකට් කීඩකෙයෝ ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙවන් අපි ඈත් කරන්නට 
යනවාට වැඩිය අෙප් කීඩකෙයෝ ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙවන් ඈත් 
වන්නට යන බලපෑම ෙපොඩ්ඩක් වැඩියි. එෙහම පශ්නයක් අපට 
තිෙබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ කියන්ෙන් අෙප්  
කීඩකෙයෝ දැන් ෙටස්ට් කිකට් කීඩාෙවන් ෙපොඩ්ඩක් ඈත් ෙවන්න 
යනවා. ඒෙකත් අපි හඳුනාගත්ත පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, test cricket match එකක් ගැහුෙවොත් අපි ෙගවන්ෙන් -
ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්- ෙඩොලර් 5,000යි. 
One-day match එකක් ගැහුෙවොත් අපි ෙඩොලර් 3,500ක් 
ෙගවනවා. Twenty20 match එකකට ෙඩොලර් 3,500ක් ෙගවනවා.  
එක දිනයක් ෙසල්ලම් කෙළොත් ෙඩොලර් 3,500යි,  ෙටස්ට් කිකට් 
සඳහා දවස් පහක් ෙසල්ලම් කෙළොත් ෙඩොලර් 5,000යි. ඒ නිසා අපි 
දකිනවා, ෙමහිත් යම් පශ්නයක් තිෙබන බව. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ෙටස්ට් කිකට් සඳහා ෙගවන මුදල වැඩි කරන්නත් අෙප් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කීඩකයන් ෙම් තරගාවලි 
සියල්ල කරන්න ඕනෑ නිසා.  

අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් සඳහා 
කණ්ඩායම් තුනක් දමන්න කියලා. එතුමාෙග් ෙයෝජනාවට අපි 
සියයට 100ක් එකඟයි. අපි කල්පනා කෙළේ ගරු මන්තීතුමනි, 
මුලින් අපි කණ්ඩායම් ෙදකකට යමු කියලායි. එක පාරටම අපි 
කණ්ඩායම් තුනකට යන්ෙන් නැතිව 20-20 තරගාවලියට සහ 
සීමිත ඕවර තරගාවලියට අෙප් එක් කණ්ඩායමකුත්,  ඒ වාෙග්ම ඒ 
සඳහා එක නායකයකු පත් කරන්නත්, ෙටස්ට් තරගාවලි සඳහා 
ෙවනම පත් කරන්නත් මූලිකව අපි ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ, ෙම් ෙපබරවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ. ඒ 
සඳහා නව නායකයන් ෙදන්ෙනක් ෙම් සඳහා ෙතෝරා ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අලුත් කණ්ඩායම්  ෙතෝරා ෙගන  
අලුෙතන් පත් කරන ලද ෙත්රීම් කමිටුවත් එක්ක ෙම් කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

රට තරග සංඛ්යාව 
  

ඕස්ෙට්ලියාව 94 

එංගලන්තය 93 

ඉන්දියාව 79 

නවසීලන්තය 67 

පාකිස්තානය 70 

දකුණු අපිකාව 69 

ශී ලංකාව 70 

බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව් 69 

සිම්බා බ්ෙව් 32 

බංගලාෙද්ශය 46 

805 806 

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්  මහතා] 
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අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් නිලවරණය 
රාජපක්ෂීකරණය වුණායි කියලා. මා හිතන හැටියට අර්ජුන 
රණතුංග මන්තීතුමාත් එෙසේ කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් කරන ෙකොට ජනාධිපතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් ෙහෝ කෑල්ලක් කිව්ෙව් නැත්නම් නින්ද 
යන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
එතුමායි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට මම වග කීමකින් කියනවා, 
ෙම් කිකට් සඳහා කිසිදු ෙද්ශපාලන බලපෑමක් ෙවලා නැහැ; 
නිලවරණෙයන් ෙහෝ කිසි ෙදයකින් කිසි පශ්නයක් ෙවලා නැහැ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙහොඳ අදහස් මතු වුණා. 
දැන් නවක කීඩකයන්ට, නව නායකයන්ට  අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදමින්, හතර වාරයක් අනු ශූරෙයෝ වුණු  අපි,  සියලු ෙදනාම 
එක්කහු ෙවලා 2015 දී ෙලෝක ශූරෙයෝ වීම සඳහා කටයුතු කරන 
ෙමොෙහොතක් ෙම්. ඒ නිසා ෙමවර  ඕස්ෙට්ලියානු සංචාරෙයන් 
පස්ෙසේ  ශී ලංකා කණ්ඩායම ශී ලංකාවට  පැමිණීමත් එක්ක අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ශී ලංකා කිකට්වල ෙලොකු ෙවනසක් 
ඇති කරන්න. ඒ නිසා  නව ෙත්රීම් කමිටුවක් පත් කරලා, නව 
නායකයන් පත් කරලා, තරුණයන්ට  ඉදිරියට එන්න අවස්ථාවක් 
ලබා දීලා අපට ෙලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ෙවයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ර ෙට් සියලු ෙදනාම 
අවෙබෝධ කර ගත්තා, ෙමවර  ඕස්ෙට්ලියානු සංචාරෙය්දී නවක 
කීඩකයන් කීඩා කළ විලාසය; ඔවුන්ෙග්  දක්ෂතාව.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, අෙප් අවධානයත් 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව වාෙග්ම තමයි. නවක නායකයන් ඇතුළත් 
කර, තරුණයන්ට අවස්ථාවක් දී, අලුත් ගමනක් යන්නයි අපිත් 
උත්සාහ කරන්ෙන්. මා මීට වැඩිය කාලය ගන්ෙන් නැහැ. මා අජිත් 
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට, අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාට, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමාට, තිලංග සුමතිපාල 
මන්තීමාට හා අස්වර් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් වටිනා අදහස් ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් අපට ලබා දීම පිළිබඳව. නැවතත් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මා ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙදනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ෙමොනම ෙහේතුවකින්වත් ෙටස්ට් කිකට් තරග 

අයින් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  IPL වා ෙග් 
ෙවනත් තරගාවලිවලට සහභාගි වීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ෙටස්ට් කිකට් තරග  අවලංගු කරන්ෙන්ත් නැහැ.  

පසු ගිය වර්ෂෙය් IPL තරගාවලියට කීඩකෙයෝ ගිහිල්ලා ඒ 
පශ්නයට මුහුණ දුන්න නිසා මා ෙම් වර්ෂෙය් ශී ලංකා කිකට් 
පාලක මණ්ඩලයට ලිඛිතව උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, කීඩකෙයෝ 
ෙමොන තරගාවලියකට ගියත් අෙප් FTP එක බලලා තමයි ඔවුන්ට 
අෙනක් තරගවලට සහභාගි වන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒ නිසා මින් ඉදිරියට ෙමොන කීඩකෙයකු, ෙමොනම තරගාවලියකට 
ගියත් රට ෙවනුෙවන් ඔහු කීඩා කළ යුතුයි. ඒ ස්ථාවරෙය් අපි 
ඉන්නවා. පසු ගිය වර්ෂෙය් අපිට පශ්නයක් පැන නැඟුණා. මා 
ඔවුන්ව ෙගෙනන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඉන්දීය කිකට් පාලක 
මණ්ඩලය දැඩි ඉල්ලීමක්, බලපෑමක් අපට කළ නිසා ඔවුන්ව 
ෙගන්වා ගන්න මට බැරි වුණා. ෙමොකද, අපට ඉන්දියාව තරහා 
කර ෙගන යන්න බැහැ. අපි ඉන්දීය කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් 
සමඟ ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ඒ අවස්ථාව දුන්නා. ෙම් 
වර්ෂෙය් ඉඳලා අපි ලිඛිතව ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලයට 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, අෙප් රට ෙවනුෙවන් කීඩා කරන 
තරගවලට අනිවාර්යෙයන් කීඩකෙයෝ යවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
නිසා මින් ඉදිරියට ඒ වැරදි සිදු ෙනොවන්න අපි වග බලා ගන්නවා. 
එෙහම නම් අවසාන වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ ඔබ 
සියලු ෙදනාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ගරු මන්තීතුමාට ඒ 
ලබා දුන්න ෙතොරතුරු නැවතත් නිවැරදි කරමින්, එවැනි සිද්ධියක් 
ඇති ෙනොවීමට අපි වග බලා ගන්නා බව මතක් කරමින් මා 
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.18 ට, 2013 ජනවාරි 23 
වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப.  7.18 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 சனவாி 23, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 
23rd January, 2013.  
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
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