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අ.භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය. නිෙයෝජ  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 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013 

ජනවාරි මස 24 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට 
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
 

 
 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

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

ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2010 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් IX වැනි 
ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් IX සහ X වැනි ෙකොටස් සහ 
2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් 
III වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා 

ෙවනුෙවන්  "එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි මම ෙයෝජනා 
කරමි.  

 

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

 

 
 

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

2011 වර්ෂය සඳහා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්.- [ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 

මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන 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. 
2011 වර්ෂය සඳහා අම්පාර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.-[ රාජ  පරිපාලන හා ස් වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත  ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා ]  

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

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 

963 964 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අධිකරණ ක ටයුතු 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. 

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 1747/10 හා 2012 
ෙපබරවාරි 29 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් සංෙශෝධිත පරිදි අංක 
1681/3 හා 2010 ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් පැවරී 
ඇති බලය යටෙත් සහ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) ව වස්ථාව සමග 
කියවිය යුතු 1987 අංක 3 දරන ෙපොදු ෙකොන්තාත් පනෙත් 36 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කළ අංක 508/7 හා 1988 ජුනි 2 දිනැති අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතය සංෙශෝධනය කරමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව  2012 අෙගෝස්තු 30 දිනැති අංක 1773/36 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයහි පළ කරන ලද නිෙයෝග.-[ කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත  ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා ]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2009.04.01 සිට 2010.03.31 
දක්වා වන වර්ෂය සඳහා මාන්තායි ෙසෝල්ට් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික 
වාර්තාව සහ ගිණුම්  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කර්මාන්ත හා වාණිජ ක ටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර 

ෙවෙළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2009/2010 වර්ෂය සඳහා 
සී./ස. ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ ක ටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කීඩා ක ටයුතු 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 

 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා (නාගරික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபள  - நகர அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from  Mr. I. Salahudeen of  No. 284/25, Grandpass Road, 
Colombo 14.       

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පිළියන්දල, කැස්බෑව, 

ආවාස පාර, අංක 29/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.පී.ජී. 
ස්වර්ණලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඌරුගමුව, 

මුරුතගස්පිටිය, අඹගහෙහේන පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී.සී.පදීප් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා - නැත. 

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා - නැත. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කුමාරකට්ටුව, එලිවිටිය 

පදිංචි ටී.එම්.එස්.බී. කුරුඳුකුඹුර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
පිළිගන්වමි. 
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[ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන  මහතා] 
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කෑගල්ල, ෙමොලෙගොඩ, 

කිවුල්පන පදිංචි ෙක්.ජී.ෙක්.ෙක්. අෙබ්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
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 

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙදමළ මාධ  ගුරුවරුන් : 

සථ්ාන මාරුවීම් 
மாத்தைற மாவட்ட தமிழ் ெமாழி ல ஆசிாியர்கள் : 

இடமாற்றம்  
TAMIL MEDIUM TEACHERS IN MATARA DISTRICT : 

TRANSFERS 
 

1833/’11 

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙදමළ මාධ  රජෙය් 
පාසල්වල දුෂ්කර ෙසේවා කාලය අවසන් වීෙමන් 
පසු මාරුවීම්  ෙනොලැබ දැඩි කලකිරීමට පත් 
ගුරුවරුන් විශාල සංඛ ාවක් සිටින බවත්; 

 (ii) එෙසේ කලකිරීමට පත්වීම එම ගුරුවරුන්ෙග් 
ඉගැන්වීෙම් කියාවලිෙය් ගුණාත්මකභාවය 
පිරිහීමට ෙහේතු වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් වනවිට මාතර දිසත්ික්කය තුළ සථ්ාන මාරුවීම් 
ඉල්ලා සිටින ෙදමළ මාධ  ගුරුවරුන්ෙග් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) ඔවුන් අතරින් නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති 
ගුරුවරුන්ට සථ්ාන මාරු ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, එම දිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் தமிழ் ெமாழி ல அரச 
பாடசாைலகளில் கஷ்டப் பிரேதச ேசைவக் 
காலத்ைத ர்த்தி ெசய்த பின்னர் இடமாற்றம் 
கிைடக்காததனால் ெப ம் விரக்திக்கு 
உள்ளாகி ள்ள ஆசிாியர்கள் ெப மளவில் 
இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  விரக்திக்கு உள்ளாகி ள்ளைம இவ் 
வாசிாியர்களின் கற்பித்தல் ெசயற்பாட் ன் தரம் 
குைறவைடவதற்குக் காரணமாயைமந் ள்ள  
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா   மாத்தைற மாவட்டத்தில் இடமாற்றம் 
ேகாாி ள்ள தமிழ் ெமாழி ல ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் உாிய தைகைமகைள ர்த்தி 
ெசய் ள்ள ஆசிாியர்க க்கு இடமாற்றம் 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், எத்ேததிகளில் என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 
 (i) there  are many teachers in the Tamil 

medium Government schools in Matara 
District, who are deeply frustrated as a 
result of transfers not being granted after 
the completion of their difficult area 
service; and 

 (ii) such frustration has resulted in deterioration 
of the quality of teaching of such teachers? 

(b) Will he inform this House- 

  (i) the number of Tamil medium teachers in 
Matara District who have applied for 
transfers;  

 (ii) whether measures will be taken to grant 
transfers to those who have met the 
requirements, out of the above-mentioned 
teachers; and 

 (iii) if so, the relevant dates for grant of 
transfers? 

(c) If not, why? 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ ාපන 
නිෙයෝජ   අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන ඇමතිතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i)  දැනට මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙදමළ මාධ  රජෙය් 
පාසල්වල ෙසේවය කරනු ලබන දුෂ්කර ෙසේවා 
කාලය සම්පූර්ණ කරන ලද සථ්ාන මාරුවීම් ඉල්ලා 
ඇති විශාල ගුරු භවතුන් පමාණයක් ෙනොමැත. 

 (ii)  මාතර දිසත්ික්කෙය් විභාග පතිඵල ෙදස අවධානය 
ෙයොමු කිරීෙම්දී ඉගැන්වීම් කියාවලිෙය් පිරිහීමක් 
දක්නට ෙනොමැත. 

(ආ) (i)  ෙම් වන විට සථ්ාන මාරුවීම් ඉල්ලා සිටින ෙදමළ 
මාධ  ගුරු භවතුන්ෙග් සංඛ ාව 10ක් පමණ ෙව්. 

 (ii)  ෙම් වන විට දකුණු පළාත් සභාව විසින් නවක ගුරු 
භවතුන් බඳවා ගැනීමට අදාළව ඉල්ලුම්පත් කැඳවා 
ඇති අතර එකී නවක පත්වීම් ලබා දීෙම් දී ෙහෝ 
වාර්ෂික ගුරු සථ්ාන මාරුවීම්වලදී නිශච්ිත 
සුදුසුකම් සපුරා ඇති ගුරු භවතුන්ට සථ්ාන මාරු 
ලබා දීමට කියා කරන බව දන්වමි. 

 (iii) නවක ගුරු භවතුන් බඳවා ගත් විගස ෙමම සථ්ාන 
මාරුවීම් ලබා දීමට අවශ  පියවර ගන්නා බව 
දන්වමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාතර දිස්තික්කෙය් 

පමණක් ෙනොෙවයි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් හිනිදුම වාෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවලටත් ෙම් කාරණය අදාළ වනවා. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා කියන කාරණය හරි. වැඩි සංඛ ාවක් නැහැ. ඒකට 
ෙහේතුව අෙප් දිස්තික්ක ෙදෙක්ම ෙදමළ දරුවන් ඉෙගන ගන්නා 
ෙදමළ මාධ  පාසල් වැඩි සංඛ ාවක් නැහැ. මුස්ලිම් දරුවන් 
ඉෙගන ගන්න පාසල් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙදමළ 
දරුවන් ඉෙගන ගන්නා පාසල් වැඩි සංඛ ාවක් නැහැ. ඉතින් 
ෙමතැන ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ශීපාද අධ ාපන විද ා 
පීඨය හරහා එන ගුරු භවතුන් අති බහුතරයක් නුවරඑළිය, බදුල්ල, 
බණ්ඩාරෙවල, රත්නපුර වාෙග් පෙද්ශවලින් එන අයයි.  

ඒ අයට සම්පූර්ණ කාලය ෙගවලත් තව අවුරුදු ෙදක තුනක් 
සමහර ෙවලාවට ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අමාත ාංශය ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා.  
ඔබතුමන්ලා විද ා පීඨවලින් පිට වන අය හුඟක් ෙවලාවට ජාතික 
පාසල්වලට දමනවා. නමුත් ෙදමළ මාධ ,  ෙදමළ දරුවන් ඉෙගන 
ගන්නා ජාතික පාසල් සංඛ ාව අඩුයි,  අෙප් දිස්තික්ක ෙදෙක්ම. ඒ 
නිසා ජාතික පාසල්වලට සෘජුවම විද ා පීඨ ගුරුවරු දානවාය 
කියන තීන්දුව ගන්ෙන් නැතිව ෙමවැනි පාසල්වලට ඒ අලුතින් එන 
අය පත් කරන්න බැරි ඇයි?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසානෙය්දී ඇහුෙව් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි,  විද ා පීඨවලින් පිට වන ෙබොෙහෝ 

ෙදනකුට පසු ගිය වකවානුෙව් පත්වීම් දුන්ෙන් ජාතික 
පාසල්වලටයි. හැබැයි ෙදමළ මාධ , ෙදමළ දරුවන් ඉෙගන 
ගන්නා ජාතික පාසල්  ගාල්ල, මාතර වාෙග් දිස්තික්කවල නැති 

තරම්. තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙපොඩි පමාණයක්. ඒ නිසා ජාතික 
පාසල්වලටම ෙම් අවුරුද්ෙද්, ෙදෙක් ෙම් කණ්ඩායම් ෙදනවාය 
කියන ෙකොන්කීට් තීන්දුවකට යන්ෙන් නැතිව ෙමවැනි පාසල් 
ගැන යම් කිසි විෙශේෂත්වයක් කරන්න බැරි ඇයි කියලා මා අහන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම ෙකොන්කීට් තීන්දු 

අරෙගන නැහැ. විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ශිෂ  
සංඛ ාවට සාෙප්ක්ෂව ගුරුවරු ලබා ෙදන සංඛ ාවක් තිෙබන බව. 
ඒ සංඛ ාව අනුව තමයි පාසල් පද්ධතිය තුළ ගුරුවරු ස්ථානගත 
කරන්ෙන්. එම ස්ථානගත කිරීම් නියමානුකූල ෙලස කරනවා. 
හැබැයි යම් කිසි ආකාරෙයන් විශාම යෑම ෙහෝ මාරුවීම් ඉල්ලා 
ඇති අය ෙවනුෙවන් ෙදමළ මාධ  ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම් 
අයිතිය පළාත් සභාව සතු ෙවනවා. ඒ නිසා පළාත් සභාවටත් 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවලා කියා 
කරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි.  පළාත් 

සභාවට ෙම් ගුරුවරු පිළිබඳව තීන්දුවක් ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ගුරුවරු සාතිශය -බහුතරය- ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
එක්ෙකෝ ඌව පළාෙතන්; නැත්නම් මධ ම පළාෙතන්. ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙම් පළාත් සභාව තුළ මාරුවීම් ෙනොෙවයි ඉල්ලන්ෙන්. 
ෙම් අය කියන්ෙන් තමුන්ෙග් පළාත්වලට යන්න ඉඩ ෙදන්න 
කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක පළාත් සභාවට විසඳන්න බැහැ. පළාත් සභා 
ෙදක සහ මධ ම අමාත ාංශය එකතු ෙවලායි ෙම්ක විසඳන්න 
ඕනෑ.   

ඒ නිසා ෙම් තුන් ෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා එක තීන්දුවකට 
යන්න බැරි ඇයි කියන එකයි මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
කරුණු ෙදකයි. පළමුවැනි කරුණ සිසු සංඛ ාවට සාෙප්ක්ෂව 

ගුරුවරු ලබා දීම. ෙදවැනි කාරණාව කාලය සම්පූර්ණ කරන ලද 
ගුරුවරුන්ට ස්ථාන මාරු ලබා දීම. අපි ස්ථාන මාරු ලබා ෙදන්ෙන් 
අවුරුදු පහක කාල සීමාවකට යටත්වයි. අවුරුදු පහ ෙනොෙවයි, 
හැබෑවටම අවුරුදු අටයි. නමුත් අවුරුදු පහකින් අපි ඔවුන් ගැන 
සලකා බලනවා. අවුරුදු පහකින් මාරු කරන්න පුළුවන්, හැබැයි 
ගුරුවරු බඳවා ෙගන. නැත්නම් අවුරුදු අට දක්වා තියා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒක 
නිසා බදුල්ල, බණ්ඩාරෙවල ෙව්වා ෙවන ෙකොෙහේ හරි ෙව්වා 
රජෙය් ෙසේවකෙයක් පත්වීමක් ගත්තාම රජය කැමැති ලංකාෙව් 
ඕනෑම තැනක ෙසේවය කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ඒ ෙසේවයට ඔවුන් 
බැඳී සිටිනවා. එක ෙවලාවකට ගුරුවරු මාරු කළා කියලා කෑ 
ගහනවා. තව ෙවලාවකට ගුරුවරු මාරු කරන්න කියලා කෑ 
ගහනවා. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් පශ්නය මතු කරපු එක ගැන ගරු 
මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නම්. 

 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, දකුෙණ් එෙහම පශ්නයක් 

තිෙබනවා. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම කාලය අවු රුදු 

අටයි. අවුරුදු අටට වඩා තවත් අවුරුදු තුන, හතරක් එකම තැන 
ෙසේවය කරපු පශ්නයක් තිෙබන නිසායි මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔය කී ෙවනි අතුරු පශ්නයද? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශන්ය ෙමයයි.  හැටන් පෙද්ශෙය් තිෙබන ශී පාද අධ ාපන විද ා 
පීඨය ආරම්භ කරද්දීම ඒ අනුගාහක ආයතනය සමඟ ඇති වුණු 
එකඟතාව අනුව ශී පාද අධ ාපන විද ා පීඨය ඇති වන්ෙන් වතු 
ක්ෙෂේතෙය් අධ ාපනය ලබපු අය ගුරු වෘත්තියට ඇතුළත් කර 
ගැනීම ඉලක්ක කර ෙගනයි. හැබැයි ශී පාද අධ ාපන විද ා පීඨයට 
අභ ාසලාභී ගුරු භවතුන් බඳවා ගැනීෙම්දී වතු ක්ෙෂේතයට වැඩි 
අවධානයක්, වැඩි බරක් තබන්නට එකඟතාව ඇති වුණත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල සහ මාතර දිස්තික්කවලත්, හිනිදුම සහ 
ෙදනියාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල උසස ්ෙපළ සමත් වන සිසුන්ට 
ශී පාද අධ ාපන විද ා පීඨෙය් ලැෙබන ඉඩ පස්ථාව අඩුයි. ඒ 
දරුවන්ට එම අධ ාපන විද ා පීඨෙය් ඉඩ පස්ථාව ලැබිලා ගුරු 
භවතුන් බවට පත් වන්න පුළුවන් නම්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්තික්ක 
ෙදෙක් ෙදමළ මාධ  පාසල්වල තිෙබන ගුරු පශ්නය විසඳන්න 
පුළුවන්. 

ඉතින් ඒ නිසා ශී පාද අධ ාපන විද ා පීඨයට බඳවා ගැනීෙම්දී 
ගාල්ල, මාතර වාෙග් දිස්තික්කවල වතුවල සිටින දරුවන්ටත් යම් 
කිසි අවස්ථාවක් ලැෙබන යාන්තණයක් සකස් කරන්න 
අමාත ාංශය මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සැබෑවටම මැදිහත් ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙම්ක දකුෙණ් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. වතුකරෙයන් 
අ.ෙපො.ස.(උ.ෙපළ) සමත් දරුවන් ෙසොයා ගැනීම ෙබොෙහොම අසීරු 
කාරණාවක්. ෙමොකද, මම ඌව පළාෙත් මහ ඇමති හැටියට ඉන්න 
ෙකොට, පළාත් අධ ාපන ඇමති හැටියට ඉන්න ෙකොට ෙම් 
පශ්නවලට අපි මුහුණ දුන්නා. හැබැයි, ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න 
තිෙබන කමය තමයි ෙම් පාසල් පද්ධතිය දියුණු කිරීම සහ ඔවුන්ට 
අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් ලබා දීම. ඒ තුළ තමයි පාසලක් දියුණු 
ෙවන්ෙන්. එතෙකොට තමයි ෙදමව්පියන් තුළ විශ්වාසය ඇති 
ෙවන්ෙන්. ඉතින් ඒ විශ්වාසය ඇති වන පරිදි අවශ  මූලික 
අධ ාපන පතිසංස්කරණ සහ අෙනකුත් බාහිර සමාජ 
පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. අනාගතෙය්දී ඒ 
පශ්නය ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ විසඳන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා නඟා සිටුවීම : ලබා දුන් 
මුදල  

ஆைடத் ெதாழிற்சாைலகைள ேமம்ப த்தல் : 
வழங்கப்பட்ட நிதி 

UPLIFTMENT OF GARMENT FACTORIES : FUNDS PROVIDED 
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3.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) 2007 අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් පාඩු ලබන 
ඇඟලුම් කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම සඳහා රජය 
ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එ ම මුදල් ලබා දුන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල 
නම් සහ ලිපිනයන් ක වෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් ක ර්මාන්තශාලාව සඳහා ලබා දුන් 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සඳහා මුදල් ලබා දුන් 
මූල  ආයතන කවෙර්ද; 

 (v) එම එක් එක් මූල  ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (vi) මුදල් ලබා ගත් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා විසින් 
ෙම් වන විට ෙගවා ඇති මුදල් ප මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙම් වන විට ෙගවීමට ඇති මුදල් ප මාණයන් 
ෙකොපමණද; 

 (viii)  එම මුදල් ලබා ගැනීෙමන් පසු එක් එක් 
කර්මාන්තශාලාව විසින් උත්පාදනය කර ඇති 
රැකියා අවසථ්ා ගණන ෙකොපමණද; 

 (ix) එම කර්මාන්තශාලා අතරින් ෙම් වන විට 
ක යිාත්මක වන කර්මාන්තශාලා සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2007ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்ட 
ன்ெமாழி களின் கீழ், நட்டத்தில் இயங்கு 

கின்ற ஆைடக் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்  
வதற்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  நிதி வழங்கப்பட்ட ஆைடத் ெதாழிற் 
சாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெதாழிற்சாைலக்கும் வழங் 
கப்பட்ட பணத்ெதாைககள் தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ஆைடத் ெதாழிற்சாைலக க்கு நிதி வழங்கிய 
நிதி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நிதி நி வனத்தினா ம் 
வழங்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைககள் தனித் 
தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

971 972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (vi) நிதிையப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆைடத் ெதாழிற் 
சாைலகளினால் இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைககள் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (vii) தற்ேபா  ெச த்த ேவண் ள்ள பணத் 
ெதாைககள் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (viii) ேமற்ப  பணத்ெதாைககைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட பின்னர் ஒவ்ெவா  ெதாழிற்சாைல ம் 
உ வாக்கி ள்ள ெதாழில்வாய்ப் களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ix) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலகளில் தற்ேபா  இயங்கி 
வ கின்ற ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state- 
 (i) the amount of money set aside by the 

Government under the Budget Proposals of 
2007 for the purpose of uplifting the 
garment factories that incurred losses; 

 (ii) the names and addresses of the garment 
factories that received such funds; and 

 (iii) separately, the amounts given to each 
factory; 

 (iv) the finance institutions that made funds 
available for garment factories;  

 (v) separately, the amount of money made 
available by each such finance institution;  

 (vi) the amount paid back by the garment 
factories that received such funds by now; 

 (vii) the outstanding amount as at present; 
 (viii) the number of employment opportunities 

generated by each factory after obtaining 
such funds; and 

 (ix) out of those factories, the number of 
factories operational at present? 

(b) If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 2,000කි. 

 (ii)  

 
 (iii) 

 
  (iv)  ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව. 

 (v) ෙමම වැඩසටහන ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව 
මඟින් පමණක් කියාත්මක කළ බැවින් රු. 
725,834,091.00ක මුළු මුදල එම බැංකුව මඟින් 
ලබා දී ඇත. 

 (vi)  
 

 
 (vii)  

 
 (viii) 

 
 

 (ix)  ටයිසට්ාර් ඇපරල් එක්සේපෝට් (පුද්ගලික) සමාගම 
පමණක් කියාත්මක තත්ත්වෙය් පවතී. 

(ආ) පැන  ෙනොනඟී. 

  කර්මාන්තශාලාෙව් නම ලිපිනය 

1. ඔසාකා ගාමන්ට්ස් නැදුන්ගහෙහේන - 
වැලිෙව්රිය. 

2. කීන් ෙවයා ඉන්ටර්නැෂනල් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

වැලිගමුව - රඹුක්කන. 

3. නිපුන ගාමන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම නුවර පාර, කුරුණෑගල. 

4. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝට් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

අංක 25, මාලිගාව පාර - 
රත්මලාන. 

  කර්මාන්තශාලාෙව් නම ලබා දුන් මුදල රු. 

1. ඔසාකා ගාමන්ට්ස් 8,834,091.00 

2. කීන් ෙවයා ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

10,000,000.00 

3. නිපුන ගාමන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම 7,000,000.00 

4. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝට් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

700,000,000.00 

එකතුව 725,834,091.00 

  කර්මාන්ත ශාලාෙව් නම ෙගවා ඇති මුදල රු. 

1. ඔසාකා ගාමන්ට්ස් 0.00 

2. කීන් ෙවයා ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

645,965.00 

3. නිපුන ගාමන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම 5,333,280.00 

4. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝට් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

139,080,631.17 

  කර්මාන්ත ශාලාෙව් නම ෙගවීමට ඇති මුදල රු. 

1. ඔසාකා ගාමන්ට්ස් 8,834,091.00 

2. කීන් ෙවයා ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

9,354,035.00 

3. නිපුන ගාමන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම 1,666,720.00 

4. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝට් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

560,919,368.83 

  කර්මාන්ත ශාලාෙව් නම රැකියා අවස්ථා 
පමාණය 

1. ඔසාකා ගාමන්ට්ස් වසා දමා ඇත 

2. කීන් ෙවයා ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

වසා දමා ඇත 

3. නිපුන ගාමන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම වසා දමා ඇත 

4. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝට් (පුද්ගලික) 
සමාගම 

500 

973 974 

[ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  විස්තරාත්මකව කරුණු 

ඉදිරිපත් කිරීම ගැන  ගරු නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අෙප් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට අත් ෙවලා තිෙබන 
ඉරණම දැන් පැහැදිලියි. මුලින් ආණ්ඩුවට වුවමනා ෙවලා තිබුණා, 
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට උදවු කරලා රක්ෂා තවත් වැඩි  කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව හැදුෙව් ගාමීය බැංකුවල 
එෙහම තිබුණ අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි ටික අර ෙගන 
රුපියල් මිලියන 2500ක් එකතු කරලාය කියලා ඔබතුමා දන්නවා. 
දැන් ඒ සල්ලි ටික දීලා, ලැබුණ මුදල ගැන යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  ෙමොකද, ෙවලා තිෙබන ෙද් ඔබතුමාම 
දන්නවා.  රුපියල් මිලියන 8යි , රුපියල් මිලියන 9යි  දුන්න ඒවා 
වහලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැනට වැඩ කරන්ෙන් ටයිස්ටාර් 
ඇපරල් එෙක්  එකම එක ආයතනයයි. ටයිස්ටාර් ඇපරල් එකට 
රුපියල් මිලියන 700ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ආපසු 
ෙගවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 139යි.  ෙම්ෙකන් බැංකුවට 
සිද්ධ ෙවන පාඩුව පියවා ගන්න සහ ෙනොෙගවා ඇති මුදල් එකතු 
කර ගන්න ඔබතුමන්ලාට යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක්  තිෙබනවාද 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා   
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මමත් ඔබතුමා එක්ක එකඟ ෙවනවා, ෙමතැනදී ඒ බැංකුව 

කල්පනාකාරීව වැඩ කර නැති බවට. නමුත් ෙම්වා non-
performing loans හැටියට  තිෙබන නිසා අපි දැන් ඒ ගැන නීති 
මාර්ගෙයන් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  ලංකාෙව් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත් ටයිස්ටාර් ඇපරල් කියන ආයතනයට විතරක් 
රුපියල් මිලියන 700ක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
සම්බන්ධකම. ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් දීලා හදලා 
තිෙබන්ෙන්ත් රැකියා 500යි. රැකියා 500ක් හදන්න එක 
කර්මාන්තශාලාවකට රුපියල් මිලියන 700ක් දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කර්මාන්තශාලා හතරකට 
තමයි ෙම් රුපියල් මිලියන  2000න් රුපියල් මිලියන 725ක්ම දීලා 
තිෙබන්ෙන්. සමහර ඒවාට කිසිම ඇපයක්වත් නැහැ.  සමහර ඒවා 
ඒ ෙගොඩනැඟිල්ලම තියලා  බැංකු තුන, හතරකින් මුදල් අරෙගන 
තිෙබනවා.  මම අහන්ෙන්   එක ෙකොම්පැනියකට විතරක් රුපියල් 
මිලියන 700ක් - රුපියල් ෙකෝටි 70ක්-  ෙදන්න තරම් තිෙබන 
සම්බන්ධය ෙමොකක්ද කියායි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒෙකන් රුපියල් මිලියන 139ක් දැනට ෙගවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ඉතින් ඒවා දන්නවා ෙන්. 2007 ඉඳලා  අවුරුදු  

පහකට පසුවයි ෙගවා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙම්ක 2007 දී ෙවච්ච වැඩක්.  මමත් හිතනවා,  නීති මඟින් 

කටයුතු කරලා අපි ආපසු ඒ මුදල් ගන්න ඕනෑ කියලා.  ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා සමඟ එකඟ ෙවනවා.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමා එෙහම එකඟ ෙවච්ච එක ගැන. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ම ෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ආෙයෝජන ගැන කථා 
කරනවා.  දැනට සතියකට ෙදකකට කලින් මල්වත්ෙත් තිබුණු   
Crystal Sweater Lanka (Pvt) Limited කියන ඇඟලුම් 
කර්මාන්තශාලාව වැහිලා ගියා.   ඒක ළමයින් 3000ක්  ෙසේවය 
කරපු ආයතනයක්. ඔබතුමන්ලා එක එක රටවල්වලට චණ්ඩි පාට් 
දමන්න ගිහින් ඇති වුණු විවිධ පශ්න ගණනාවක් නිසා අපට තිබුණු 
GSP Plus සහනය ලැබුෙණ්ත් නැහැ. දැන් අවසාන වශෙයන් 
ඒවාත් වැහිලා යනවා. අලුත් රැකී රක්ෂා අවස්ථා ඇති               
කරන වැඩ පිළිෙවළකුත් ආණ්ඩුවට නැහැ. අපට                        
තිෙබන  මුදල් ටිකත් ෙකොම්පැනි තුන හතරකට දීලා  කාබාසිනියා 
කරනවා.  අවුරුද්දකට අෙප් රෙට් දරුවන් ලක්ෂ හතරක් පමණ 
රක්ෂා ෙසොයා ෙගන එනවා.  රැකියා අවස්ථා ඇති කරන්න අලුත් 
ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කරනවාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා.  අලුත් රැකියා අවස්ථා ඇති කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග්  
ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ ෙම්කද කියා මම අහනවා. ෙම්ක රට 
සම්පූර්ණෙයන්  විනාශ කරන  වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවලා  
තිෙබනවා.  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ සඳහා පිළිතුරක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ පශ්නය නඟපු එක 

ෙහොඳයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අද විෙද්ශ රටවලට අපි විකුණන 
භාණ්ඩ සියල්ලම එක්තරා විධියක පසු බැස්මකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙවෙළඳාමට ඉල්ලුම තිබුෙණ් 
ඇෙම රිකාෙවන් සහ යුෙරෝපීය රටවලින්. GSP විතරක් ෙනොෙවයි, 
කරුණාකරලා GSP මතම ෙම්ක දාන්න එපා. ෙමොකද, 
ඇෙමරිකාෙවන් අපට තිබුණ ඒ සහනයන් ඒ විධියටම තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, දැන් ඒවා නැතිවත් කරන්න පුළුවන් කිව්වා ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම පිළිතුර ෙදන්නයි හදන්ෙන්. ඇත්ත 

වශෙයන්ම අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකෙය්ම භාණ්ඩ 
සඳහා, ඒ රටවලින් පිට රටවලට යවන භාණ්ඩ සඳහා ඉල්ලුම අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් භාණ්ඩවලට විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙලෝකෙය්ම භාණ්ඩවලට ඉල්ලුම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒෙගොල්ලන්ට සල්ලි අඩුයි. ආර්ථිකය තව දියුණු වන විට එය 
ෙහොඳ පැත්තට හැෙරන්නට පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත වශෙයන් අපි 
කියන්නට ඕනෑ  ෙම් නිසා ඉතා ෙහොඳට කළමනාකරණය 
ෙනොකළ හුඟක් ආයතන වැහිලා ගියා. ඒක නැහැ කියන්න බැහැ. 
ඒක අනිවාර්යෙයන් සිදු වන ෙදයක්. නමුත් අෙනක් පැත්තට- 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම පිළිතුරු ෙදන තුරු ඉන්න.  
අෙනක් පැත්තට ෙහොඳ කළමනාකරණයක් තිබුණ 
කර්මාන්තශාලා දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ 
කියන විධියට ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා මම කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමාට කියන්නට හැදුෙව් ෙමයයි. ෙම් GSP Plus 

සහනය තිබුණා නම් අපට ඒ සහනයත් ලැබුණායින් පසුව 
competitive price එක  ෙබොෙහොම අඩු ෙවනවා.  ඔබතුමාට දැන් 
ෙම් කියන්ෙන් Crystal Group එෙක් වැහිලා තිෙබන එක 
ආයතනයක් ගැන විතරයි. තව මාස තුන හතරක් යන විට ඒ 
Crystal Group එකට අයිති සියලු ආයතන ටික වැහිලා යනවා. 
විශාලම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක් තමයි ෙම් වැහිලා යන්ෙන්. 
ඒ නිසා මම කියන්ෙන්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ තමුන්නාන්ෙසේ හිතන හැටි ෙන්? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙම් සල්ලි ටික අන්න ඒ වාෙග් 

ආයතන ෙගොඩ ගන්න ෙදන්න කියලායි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක ෙකළින්ම GSP 

එකට සම්බන්ධ කරන්නයි හදන්ෙන්. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම මම 
එක කාරණාවක් කියන්නට ඕනෑ. 

ඔබතුමා ෙම් පශ්නය නඟපු එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, රටත් ෙම් 
ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. අෙප් රට දැන් මධ ම ගණෙය් ආර්ථිකයක් 
පවතින රටක්. මධ ම ගණෙය් ආර්ථිකයක් පවතින රටවලට GSP 
ඇතුළුව තිෙබන සහන කම- [බාධා කිරීමක්] නිකම් හිනා ෙවලා 
හරි යන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් කරුණු දැන ගන්න. GSP ඇතුළු 
සහන අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සහන ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත්, අග විනිසුරුතුමිය ඉවත් කරන 

විධිය, ෙම් කරන අපරාධ- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඕවාද පශ්න? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් කරන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම්- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේලා පශ්න අහනවා. පශ්නවලට සාධාරණ 

උත්තර දුන්නාම ෙවනත් track එකකට යනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4, ගරු අනුර දිසානායක මහතා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔව්, ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එතුමිය අයින් ෙවලා සතියකුත් ගිහිල්ලා දැන්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 

තර්කය හරි නම්- [බාධා කිරීම්] ඕවා ලකුණු දාගන්න කියන කථා. 
[බාධා කිරීම්] මම පිළිගන්නවා ආර්ථිකෙය් පසු බැස්ම නිසා අපට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වන යම් යම් පශ්න තිෙබනවා කියලා. ඒවාට 
මුහුණ ෙදන්න අපට පුළුවන්.   

 
ගුවන් ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගෙම් 

නිලධාරින් : විෙදස ්සංචාර 
விமான நிைலய மற் ம் விமான ேசைவகள் கம்பனி 

உத்திேயாகத்தர்கள்: ெவளிநாட் ப் பயணங்கள் 
 OFFICIALS OF AIRPORT AND AVIATION COMPANY: FOREIGN 
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4.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) ගුවන් ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගෙම් සභාපතිවරයා සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙයදී 
ඇති විෙදස ්සංචාර සංඛ ාව එක් එක් පුද්ගලයාට 
අදාළව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් සංචාරයට අදාළ වූ රටවල්, සංචාරෙය් 
අරමුණු හා ලැබුණු පතිඵල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

  (iii) ඉහත එක් එක් සංචාරය සඳහා සහභාගි වූ එක් එක් 
පුද්ගලයා ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල් පමාණයන්, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

 

சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) விமான நிைலய மற் ம் விமான ேசைவகள் (  
லங்கா) கம்பனியின் தைலவர் மற் ம் 
பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள் 2009 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர ேமற் 
ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  பயணங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்வா  நப க்கும் ஏற்ப தனித் 
தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பயணத்திற்கு ாிய நா கள், 
பயணத்தின் ேநாக்கம், ெபற் க்ெகாண்ட ெப  
ேப கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பயணத்தி ம் பங்கு 
ெகாண்ட ஒவ்ெவா  நப க்காக ம் ெசலவிடப் 
பட்ட ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன் 
பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately and in relation to each individual, 
the number of foreign trips made by the 
Chairman and the members of the Board of 
Directors of the Airport and Aviation 
Company of Sri Lanka from the year 2009 
up to now; 

 (ii) separately and in relation to each trip, the 
names of the countries visited, the 
objectives and the outcome achieved; and 

 (iii) separately, the amount of money spent on 
each individual who took part in each of the 
above-mentioned tours ? 

(b) If not, why ? 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

(අ) (i) ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගෙම් සභාපතිවරයා සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙයදී 
ඇති විෙදස ්සංචාර සංඛ ාව: 

ගරු මන්තීතුමනි, දීර්ඝ විස්තරයක් තිෙබනවා. එම නිසා 
පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත කරන්නද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
(අ) (iii) පිළිතුර කියන්න. එම මුදල්වල එකතුව කියන්නෙකෝ.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
එක් එක් පුද්ගලයා ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල් පමාණයන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයනුයි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ එකින් එක මා 
කියන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එකතුව කියන්න. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
එකතුව සඳහන් කරලා නැහැ. සංචාරෙයන් සංචාරය තමයි 

සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දළ අදහසක් ගන්න කියන්න. (අ) (iii) පිළිතුර කියන්නෙකෝ. 

විකමසිංහ මහත්මයා 2011 වර්ෂෙය් දහතුන් වතාවක් පිට රට 
ගිහින් තිෙබනවා ෙන්. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி : 
* Rest of the Answer tabled: 
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(i) 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. එතුමාට මාසිකව ලැෙබන වැටුපටත් වඩා වැඩි මුදල් 
පමාණයක් එතුමාට පිට රට යෑම සඳහා ෙමම ආයතනය වියදම් 
කරනවා. හැබැයි ඒ රට ගිහින් පතිලාභ අරෙගන ඇවිත් ඇති; ගුවන් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ඥානය අරෙගන ඇවිත් ඇති. ඒ 
පතිඵල ඇති.  

හැබැයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  2011 වර්ෂෙය්  
එයාර් ලංකා ආයතන ෙය් පාඩුව  රුපියල් ෙකෝටි 1900යි.  
එතෙකොට ගරු ඇමතිතුමනි,  සභාපතිවරයා වන  විකමසිංහ මහතා,   
ඔබතුමා දන්නවා. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් ගුවන් ෙතොටුපල සහ ගුවන්ෙසේවා (ශී 

ලංකා) සමා ගෙම් සභාපතිවරයා . 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඒ සභාපතිවරයා රට යන එකත්, ඊට පස්ෙසේ  ඒ සමා ගෙම් 

ඇති වී තිෙබන පාඩුවත්  විශාල  පමාණයකින් වර්ධනය  වී  
තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමතියි, ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ රට ගිහින් ෙමොකවත් අර ෙගන එන්ෙන් නැද්ද, නිකම් 
සංචාරය දාලා එනවාද  කියා. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු  

මන්තීතුමාට  මම කියන්නට කැමතියි, ගුවන් ෙතොටුපල සහ 
ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) සමා ගම  ගිය වර්ෂෙය්ත් අවසාන භාග ෙය් 
බිලියන තුනක ලාභයක් ලබා තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් සෑම 

ගමනක්ම ගිහින් තිෙබන්ෙන් රජෙය් අවසරය ඇතිවයි. 
විෙශේෂෙයන් මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළ  market  
කිරීෙම් -පවර්ධනය කිරීෙම්-  වැඩසටහනක් අනුව තමයි  ඔහු ෙම්  
ගමන්වලට සම්බන්ධ වී තිෙබන්ෙන්.   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය  ෙමයයි.  ෙම් සභාපතිවරයා 2011 

වසෙර්   දහතුන් වතාවක් රට ගිහින් තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමා 
එච්චර වතාවක් ගිහින් ඇති කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. නැතිව ඇති 
ෙන්? ඔබතුමාට මතක ඇති ෙන්. එ තෙකොට අමාත වරයාටත් වඩා  
සභාපතිවරයා රට යනවා.  ඔබතුමා කියන්ෙන්  මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුපෙළේ  තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා එතුමා රට ගියාය කියායි. 
නමුත්  අප දන්නා විධියට එතුමාට  එෙහම තාක්ෂණික දැනුමක් 
නැහැ. එතුමා ට  තිෙබන්ෙන්,  ෙවන ඥාතිත්වයක්  විතරයි.  මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමතියි -[බාධා කිරීමක්] හරි 
කරදයක් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එම නිසා මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ 
ඉදි කිරීමට -[බාධා කිරීමක්] ෙමතුමාට කියන්නට  ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කාෙග් ඥාතිෙයක් ද කියලායි. ආර්යාවෙග් අයියා. 
[බාධා කිරීමක්]   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක මතක් කර දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට අමතක වුණා, 

ඥාතිත්වය කියන්න.  [බාධා කිරීමක්] කිව්වා දැන්. ඇහුණා ද? හරි?  
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්නට කැමැතියි -  [බාධා 
කිරීමක්] හරි කරදරයක් ෙන්. වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  අස්වර් මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා බාධා 

කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට පශ්නය ඇෙහන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා හරි ෙහොඳින් 

උත්තර ෙදනවා. ෙම් ෙකොෙහේවත් සිටින පනින ෙකෙනක් තමයි 
දඟලන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. එතෙකොට ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි කිරීම පිළිබඳව 
අධ යනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණෙව්දීන් ගිෙය් නැතිව එහි 
සභාපතිවරයා ගිෙය් ඇයි? ඒකට යවන්නට ඕනෑ, ඉංජිෙන්රුවරුන් 
ෙන්.  

 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි,  සමහර තාක්ෂණ නිලධාරිනුත් ගිහින් 

තිෙබනවා. අෙප්  ගුවන් ෙසේවා පිළිබඳව වැඩමුළු, සම්මන්තණ සහ 
marketing programmes පැවැත්ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා සහභාගි වන්නට අවශ  කණ්ඩායම්  සමහර අවස්ථාවල දී - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් airline එක සම්බන්ධෙයන් marketing 

programmes පැවැත්ෙවන අතර, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙවනම marketing programmes තිෙබනවාද?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඔව්. ෙමොකද, අපි දැන් අලුෙතන් මත්තල ජාත න්තර ගුවන් 

ෙතොටුෙපොළ market  කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට දැනට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ market  කිරීෙම් 

පතිඵල අනුව ගුවන් සමාගම් කීයක් එකඟතාව පළ කරලා 
තිෙබනවාද? ඒ එකඟතාවන්වල ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද? 

 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
දැනට ගුවන් ආයතන හතරක් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. මාර්තු මාසෙය් 18වැනි දා එය විවෘත කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

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

 
ෙසේවය හැර ගිය තිවිධ හමුදා ෙසබළු : විසත්ර 
ேசைவைய விட் த் தப்பிச்ெசன்ற ப்பைட 

ரர்கள் : விபரம் 
DESERTERS OF THE THREE FORCES: DETAILS 
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5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) 2006 සිට ෙම් දක්වා යුද, නාවික සහ ගුවන් 
හමුදාවන්හි ෙසේවය අතහැර පලාගිය සංඛ ාව 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ හමුදා අත්හැර පලාගිය පුද්ගලයන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමට නීතිමය බලය සතු බලධාරින් 
කවුරුන්ද; 

 (iii) 2006 වර්ෂෙය් සිට 2011 ෙදසැම්බර් 31 දක්වා 
කාලය තුළ අත් අඩංගුවට ගත්, පලාගිය තිවිධ 
හමුදා සමාජිකයින් සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) 2012 ජනවාරි 01 සිට මාර්තු 31 දක්වා කාලය තුළ 
තිවිධ හමුදාෙවන් පලාගිය පුද්ගලයන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැටලීම් සිදු කරන ලද 
පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (v) එම වැටලීම් මගින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ 
පුද්ගලයන්ෙග් නාමෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2006 தல் இற்ைறவைர தைரப்பைட, கடற் 
பைட மற் ம் வான்பைடச் ேசைவகைள விட் த் 
தப்பிச் ெசன் ள்ளவர்களின் எண்ணிக் ைககைள 
வ டாந்த  அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  பைடகைள விட் த் தப்பிச் ெசன் ள் 
ளவர்கைள ைக ெசய்வதற்கு சட்ட ாீதியான 
அதிகாரத்ைதக் ெகாண்ட அதிகாாிகள் யாவ 
ெரன்பைத ம்; 

 (iii) 2006 தல் 2011 சம்பர் 31 ஆம் திகதி வைர 
ைக ெசய்யப்பட் ள்ள, தப்பிச்ெசன்ற ப்பைட 
களின ம் அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) 2012 சனவாி 01 தல் மார்ச் 31ஆம் திகதி 
வைரயிலான காலப்பகுதியில் ப்பைடகைள 
விட் த் தப்பிச் ெசன்றவர்கைள ைக ெசய்வ 
தற்கு சுற்றிவைளப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  சுற்றிவைளப் களின் லம் ைக  
ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்பட் யைல 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, the number of soldiers who 
deserted the Army, Navy and Air Force in 
each year from the year 2006 up to now; 

 (ii) the authorities who have the legal power to 
take those deserters into custody; 

 (iii) separately, the number of deserters of the 
three forces who were taken into custody in 

983 984 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

each year from the year 2006 to 31st 
December, 2011; 

 (iv) the areas where the operations were carried 
out from 01st January, 2012 to 31st March, 
2012 to take the deserters of the three forces 
into custody; and 

 (v) whether he will submit the list of names of 
the deserters who were taken into custody 
in those operations ? 

(b) If not, why ? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ලබා දිය ෙනොහැක.  

 (ii) යුද හමුදාව :- 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු  
විධාන සංගහය පනෙත් 32 (උ) වගන්තිය පකාරව 
සහ 1949 අංක 17 දරන යුද හමුදා පනෙත් 150  
වගන්තිය පකාරව යම් ෙපොලිස ් නිලධාරි ෙයකු 
විසින් ෙහෝ යම් නිලධාරිෙයකු/ෙසබෙළකු ෙහෝ 
ෙවනත් තැනැත්ෙතකු විසින් අත් අඩංගුවට ගැනීම 
සිදු කළ හැක.  

  නාවික හමුදාව:- ශී ලංකා නාවික හමුදා 
විනායාරක්ෂක අංශය සහ ශී ලංකා ෙපොලීසිය 

  ගුවන් හමුදාව:-  පධාන විනයාරක්ෂක නිලධාරි. 

 (iii)  ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ලබා දිය ෙනොහැක.  

 (iv)  යුද හමුදාව:-  යුද හමුදා ෙපොලිස ්ෙහේවා බළකාය 
විසින් දිවයිෙන් ඕනෑම පෙද්ශයක යුද හමුදා භට 
පිරිස ් ෙයොදවා ඇති සථ්ානවල හා නවාතැන් 
පහසුකම් ලබා සිටින සථ්ානවල සිටින  යුද හමුදා 
ෙසේවය අතහැර පලා යන අය  අත් අඩංගුවට ගැනීම 
සිදු කරනු ලබයි.  

  නාවික හමුදාව:- ලග්ගල, තලාතුඔය, ෙදොඩංදූව, 
මහනුවර, ගාල්ල යන පෙද්ශ. 

  ගුවන් හමුදාව:- මතුගම, ඇල්පිටිය, බලපිටිය, 
ෙබ්රුවල, පුත්තලම, කරාපිටිය, මින්ෙන්රිය, 
රාජයාල, හිඟුරක්ෙගොඩ, වල්ෙපොල, ඉප ෙලෝගම, 
මැදිරිගිරිය,ෙපොෙළොන්නරුව, මීගමුව, කුරුණෑගල, 
මිනුවන්ෙගොඩ,කඩවත, ෙවන්නප්පුව, කුලියාපිටිය, 
ෙකොච්චිකෙඩ්, ෙව්යන්ෙගොඩ, සීදුව, හලාවත, 
වරකෙපොළ, ෙද්වාෙල්ගම, මාදම්ෙප්, ඌරාෙපොළ, 
ආනමඩුව, මාවතගම, අලව්ව, බණ්ඩාරෙවල, 
දියතලාව, හපුතෙල්, අහංගම, හබරාදූව, 
තිකුණාමලය, කන්තෙල්, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, ජා 
ඇල, කටුගසේතොට, වැලිෙව්රිය, මීරිගම, මාදලගම, 
කුහියාව, එප්පාෙවල, ගෙලන්බිඳුනුවැව, 
කහටගසද්ිගිලිය, තබාව, අනුරාධපුර, මැදවච්චිය, 
මාමඩුව, කැබිතිෙගොල්ලෑව, කැලණිය, අම්පාර, 
දමන, උහන, ගිරාදුරුෙකෝට්ෙට්. 

 (v)  ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ලබා දිය ෙනොහැක. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දැන් අපට මාධ වලින් නිරන්තරව අහන්න 
ලැෙබනවා, රෙට් සිදු වන අපරාධ, මං ෙකොල්ලකෑම් වැනි ෙද්වලට 
හමුදාෙවන් පැන ගිය අය සම්බන්ධයි කියලා. ඇත්තටම අපි 
විශ්වාස කරන විධියට උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දිය 
ෙනොහැක්ෙක් හමුදාෙව් ඉන්න ගණන පිළිබඳ ෙතොරතුරු. ඒක 
ආරක්ෂාවට හානිකර පශ්නයක් විධියට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
හමුදාෙවන් පලා ගිය ගණන කීෙමන් තමයි ඒ අය අත් අඩංගුවට 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ ෙතොරතුර ලබා දීෙමන් රටට හානියක් 
වන්ෙන්ත් නැහැ; ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට පශ්නයක් 
වන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඒ පමාණය 
කියන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය එනවා. ෙමොකද රෙට් හැම 
තැනින්ම මතු වන්ෙන් හමුදාෙවන් පැන ගිය අය යම් යම් 
සිදුවීම්වලට සම්බන්ධයි කියන එක. මාධ වලත් ෙම්වා පළ 
ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂක ෙහේතූ  මත බව සඳහන් කරමින් 
හමුදාෙවන් පලා ගිය ෙම් අයෙග් ෙතොරතුරු උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලා දැන ගන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන ආකාරයට විස්තර ලබා දීමට 

ආරක්ෂක ෙහේතු මත හැකියාවක් නැහැ. ඒ වැටලීම් කළ බලයලත් 
ස්ථානවල සම්පූර්ණ ෙල්ඛනය මා ඉදිරිපත් කළා. රෙට් සිදු වන 
සියලු අපරාධ පිළිබඳව හමුදාෙව් භටයන්ට ෙචෝදනා කිරීෙමන් 
වැළකී සිටින ෙලස මා ගරු මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එය 
වැරැදි මතයක්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අප ෙනොෙවයි ෙන් ඒ ෙචෝදනා නගන්ෙන්. 

මාධ වල වාර්තා ෙවලා තිබුණා හමුදාෙව් අහවල් තැන, අහවල් 
තැන හිටපු ෙසබළුන් කියලා. ඔවුන් ඒ අපරාධවලට හවුල් වූ බවට 
ෙපොලිස් මාධ  පකාශත් විටින් විට කියන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ ෙචෝදනා නඟන්ෙන් ආණ්ඩුවම තමයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ෙම්කයි. දැනට හමුදාෙව් ඉන්න ෙසොල්දාදුවන් පමාණය, අවි ආයුධ 
පමාණය, ඔවුන්ෙග් පුහුණුෙව් තත්ත්වය  අහනවා නම් ඒක රටක 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක්. හැබැයි ෙම් අහලා තිෙබන්ෙන් 
හමුදාව හැර ගිය අයෙග් පමාණය. ඇත්තටම  හමුදාව හැර ගිය ෙම් 
පිරිස රෙට් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා රටට සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ හැර ගිය අය පිළිබඳ නාම 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම කිසි ෙසේත්ම පිළිගත හැකි 
කාරණයක්  ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න 
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[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති   මහතා] 
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කැමැතියි, ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීම ආරක්ෂාවට බලපාන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියලා. ෙම් ආරක්ෂාවට බලපාන  නිසා ඒ ෙතොරතුරු 
ෙදන්න බැහැ කියලා කියන්න බැහැ. ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීම 
ආරක්ෂාවට බලපාන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා කලින් කියපු ස්ථාන මඟින් වැටලීම් කරලා හමුදාෙවන් 

පැන ගිය අය විශාල  පිරිසක් දැනට අත් අඩංගුවට අ රෙගන 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් පවතිනවා. හමුදාෙව් 
අයට- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
1,000ක්ද, 2,000ක්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආරක්ෂක ෙහේතු මත ඉලක්කමක් දීම ෙහෝ නම් දීම අප 

පිළිගන්ෙන් නැහැ. මා ඒ ෙහේතුව කිව්වා. ඒක බරපතළයි. ෙමොකද 
ඒ පරීක්ෂණ ෙකෙරන අතර ඒවාට සම්බන්ධ සිවිල් පුරවැසියන් 
සිටිනවාද වැනි කරුණු ෙහොයා ගනිමින් තමයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කටයුතු කරන්ෙන්. පුවත් පත්වල පළ වූ පළියට 
ඒ සියල්ල සත  ෙනොෙවයි. ඒක පුවත් පතට ලැබුණු පවෘත්තියක්. 
ඒ ඔවුන් තනියම ෙසොයා ගත්ත වාර්තා ෙනොෙවයි. මාධ  පකාශ 
කියන ඒවා  එකතු කරලා බැලුෙවොත් ඇඟිලිවලින් ගණන් කරන්න 
පුළුවන් තරම් ඉතාම ස්වල්පක්. මට පුදුමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අපරාධ ගැන ෙවන අයට ෙචෝදනා ෙනොකරපු එක ගැන. නමුත් 
හමුදාෙවන් පැන ගිය ෙසබළුන්ට ෙම් වාෙග් ෙචෝදනා කරන්න 
එපා.  

ඒ අය විවිධ ෙහේතු මත පැන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. සමහර  අය 
ඉවත් ෙවලා යන්න ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා 
ඉල්ලන ෙතොරතුරු ආරක්ෂක ෙහේතු මත  ලබා ෙදන්න අමාරුයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම පැන ගිය සංඛ ාව, 

1,000ද, 2,000ද, 1,100ද, 1,365ද ආදී වශෙයන් සංඛ ාවක් දීම 
ආරක්ෂාවට බලපානවාය කියලා එතුමා ඉදිරිපත් කළ තර්කය  කිසි 
ෙසේත්ම ෙම් සභාට  පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ.  සැබැවින්ම ෙම් සිදු 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. හමුදාෙව් දැන් ෙසේවෙය් නිරත වන 
ෙසබළුන් විශාල පිරිසක් ආණ්ඩුෙව් විවිධ ව ාපෘතිවල ශමිකයන් 
විධියට වැඩ කරමින් සිටිනවා. එය දරා ගන්න බැරිව, යුද්ධය 
පැවැති කාලයට වඩා වැඩි පිරිසක් හමුදාෙවන් පැන යෑෙම් 
තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සංඛ ා ඉදිරිපත් 
ෙනොකරන්ෙන් ඒ ෙහේතුව නිසා. ෙම් සංඛ ා ඉදිරිපත් කළා නම්,  යුද 
වකවානුෙව් හමුදාව අත් හැරලා ගිහින් තිෙබන පමාණයට වඩා 
වැඩියි, දැන් කුලී වැඩ කරන ෙකොට හමුදාව අත් හැරලා ගිහින් 
තිෙබන පමාණය කියලා සැබවින්ම ෙහළිදරවු වනවා. ඒක 
වැළැක්වීම තමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔය තර්කෙය් අදහස. ඒක 
අපට ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා, දැන්  හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන්ට පැවරී 
තිෙබන කාර්යයට අමතරව, ගෙඩොල් ඇල්ලීම, පස් පිඩැලි ඇල්ලීම, 

පිට්ටනි කැපීම ආදී කාර්යයන් ෙවනුෙවන් අමතර දීමනාවක්  ලබා 
ෙදනවාද කියන කරුණ මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කරන ෙසේවය පිළිබඳව, ලැෙබන දීමනා ආදිය පිළිබඳව ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න. එය ෙමයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 
 

සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල : විසත්ර 
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர் நலேனாம் ைக நிதியம் : 

விபரம் 
SAMURDHI OFFICERS' WELFARE FUND : DETAILS 
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6.  ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):  

(අ) (i) ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් සමෘද්ධි නිලධාරි 
සුබසාධක අරමුදල ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා එම අරමුදලට බැරවී 
ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) 2012 ජුනි 30 දිනට එම අරමුදලින් ෙගවීම් කර 
ඇති නිලධාරින් සංඛ ාව, ඔවුන්ට ෙගවා ඇති මුළු 
මුදල සහ අරමුදෙල් ෙශේෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අ රමුදෙලහි,  

 (i) මුදල් භාවිත කළ හැකි කාර්යයන්; 

 (ii) නීතිමය තත්ත්වය විගහ කරන පනත් හා 
ෙරගුලාසි; 

 (iii) සාමාජිකෙයකුෙග් සුබසාධක ඉල්ලීමකට අදාළ 
ෙගවීම සිදු කිරීමට ගතවන කාලය;  

 (iv) සාමාජිකෙයකුට හිමි ෙගවීම සිදු කිරීෙම්දී  නියමිත 
කාලය ඉක්ම යන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල භාවිත කර 
ෙවනත් ආෙයෝජන සිදු කරනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා සිදු කළ 
ආෙයෝජනයන්ෙගන් උපයාෙගන ඇති ලාභය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ලාභ ෙබදීයන පාර්ශව් කවෙර්ද; 

 (iv) එම එක් එක් පාර්ශව්  ෙවත ෙබදීයන මුදල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகாரசைபயின் ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர் நலேனாம் ைக நிதியம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ஆரம்பத்தி ந்  இற்ைறவைர ேமற்ப  
நிதியத்தில் வர  ைவக்கப்பட் ள்ள ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) 2012 ஆம் ஆண்  ஜுன் 30 ஆம் திகதிக்கு, 
ேமற்ப  நிதியத்தி ந்  ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக, இவர்க க்குச்  ெச த்தப் 
பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக மற் ம் 
நிதியத்தின்  மீதி என்பன ெவவ்ேவறாக யா  

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  நிதியத்தின், 

 (i) நிதிையப் பயன்ப த்தக் கூ ய க மங்கள்; 

 (ii) சட்ட நிைலைமைய விபாிக்கின்ற சட்டங்கள் 
மற் ம் ஒ ங்குவிதிகள்; 

 (iii) அங்கத்தவர் ஒ வாின் நலேனாம் ைக ேவண்  
ேகா க்கு ஏற்ப ெகா ப்பனைவ ேமற்ெகாள்வ 
தற்கு எ க்கும் காலம்; மற் ம் 

 (iv) அங்கத்தவர் ஒ வ க்கு உாித்தான ெகா ப் 
பனைவ ேமற்ெகாள்கின்றேபா  குறிப்பிட்ட 
காலத்ைதத் தாண் வதாயி ப்பின், அதற்கான 
காரணம்; 

 யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர் நலேனாம் ைக நிதியத் 
ைதப் பயன்ப த்தி ஏைனய தலீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ஆரம்பத்தி ந்  இன் வைர ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ களி ந்  ஈட்டப் 
பட் ள்ள இலாபம் எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட இலாபம் பகிர்ந்தளிக்கப் 
ப ம் தரப்பினர்கள் யாவர்; 

 (iv) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  தரப் பினாிைட 
யி ம் பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state- 

 (i) the date on which the Samurdhi Officers’ 
Welfare Fund of the Sri Lanka Samurdhi 
Authority was established; 

 (ii) the total amount credited to that Fund from 
its inception up to now; and 

 (iii) the number of officers who have been paid 
by the aforesaid Fund, the total amount paid 
to them and the balance in the Fund 
separately, as at 30th June 2012? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the purposes for which the money of that 
Fund can be used; 

 (ii) the Acts and Regulations that construe the 
legal status of that Fund; 

 (iii) the time taken to make the payments 
relevant to a members’ welfare request; and 

 (iv) the reasons for delays in making payment 
for a member’s request, if such delays take 
place ? 

(c)    Will he also state- 

 (i) whether any other investment has been 
made using the money of the Samurdhi 
Officers’ Welfare Fund; 

 (ii) if so, the profit made through such 
investment from its inception up to now; 

 (iii) the parties among whom that profit would 
be divided; and 

 (iv) the amount that goes to each party, 
separately ?  

(d) If not, why ? 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன ) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i) 1998.03.01 දින ෙමම අරමුදල සමෘද්ධි 
ෙකොමසාරිස ් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ආරම්භ කර ඇත. 2006.04.18 වන දින ශී ලංකා 
සමෘද්ධි අධිකාරියට පවරා ඇත.  

 (ii) ආරම්භෙය් සිට 2012 ජූනි 30 දින දක්වා එම 
අරමුදලට බැර වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 
ෙදසිය විසිඑකයි දශම හතරයි නවයකි. (රු.මි. 
221.49)  

 (iii) ආරම්භෙය් සිට 2012 ජූනි 30 දින දක්වා එම 
අරමුදලින් ෙගවීම් කර ඇති නිලධාරින් සංඛ ාව  
22,488කි.  

      ෙගවා ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන ෙදසිය 
දහඅටයි දශම නවයයි අටකි. (රු.මි. 218.98) 

       2012 ජූනි 30 දින අරමුදෙල් ෙශේෂය  රුපියල් 
මිලියන ෙදකයි දශම පහයි එකකි. (රු.මි.2.51කි)  

(ආ) (i) අරමුදල භාවිත කළ හැකි කාර්යයන් 

  සව්ාභාවික ෙහේතුවක් නිසා සාමාජිකයා මිය යෑම 
ෙවනුෙවන් - රු.   25,000 

  හදිසි අනතුරක් නිසා සාමාජිකයා මිය යෑම 
ෙවනුෙවන් - රු. 100,000 

989 990 

[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 



2013  ජනවාරි  24  

  සාමාජිකයාෙග් පූර්ණ අකර්මන තාවක් සඳහා - 
රු. 100,000 

  සාමාජිකයාෙග් අර්ධ අකර්මන තාවක් සඳහා  -       
රු.  50,000 

  හදිසි අනතුරක් නිසා සාමාජිකයා ෙරෝහලට ෙගන 
යෑම ෙවනුෙවන්   පවාහන ගාසත්ු  - රු. 1,000 

  සාමාජිකයා ෙරෝහල් ගතවීම ෙවනුෙවන් දිනක   
රු. 200 බැගින්  දින 30ක උපරිමයකට යටත්ව 
වසරක් සඳහා  - රු.  6,000 

  සාමාජිකයාෙග් මව/ පියා මිය යෑම ෙවනුෙවන් - 
රු. 25,000 

  සාමාජිකයාෙග් කලතයා ෙහෝ අවිවාහක දරුෙවකු 
මියයෑම ෙවනුෙවන් - රු.  25,000 

  සාමාජිකයාෙග් දරුවකුෙග් අධ ාපන කටයුතු 
සඳහා පළමුවරට  ඇතුළත් කිරීමට එක් දරුවකුට           
-  රු.  500 

  ශල කර්ම හා නිර්වින්දන ගාසත්ු සඳහා -                  
රු.  1,000 

 

 (ii) නීතිමය තත්ත්වය විගහ කරන පනත් හා ෙරගුලාසි 
නම්, චකෙල්ඛ උපෙදස.් 

  සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ අංක 98/1- ස.ආ.අ. 8-1 

  සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ අංක 2000/1- ස.ආ.අ. 8-2 

  සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ අංක 2000/1 - ස.ආ.අ. 8-3 සමෘද්ධි 
නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල මාර්ෙගෝපෙද්ශ අංක 
2004/1  

  සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල ස.ෙකො.ජ. 
චකෙල්ඛ 2004/02 

  සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදල සමෘද්ධි 
චකෙල්ඛ අංක 2006/26  

 (iii) සමෘද්ධි නිලධාරි සුබසාධක අරමුදලින් පතිලාභ 
ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි අයදුම්පත් අවශ  
ෙල්ඛන සමඟ  ඉදිරිපත් කළ පසු චකෙල්ඛ 
උපෙදස ්පරිදි ෙගවීම් කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) එම ෙගවීම් පමාද වනුෙය් අඩු පාඩු සහිතව 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද අවසථ්ාවලදී සහ 
ෙගවීම් කිරීමට අරමුදෙල් මුදල් පමාණවත් ෙනොවූ 
අවසථ්ාවලදීය. 

  ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා සාමාජිකයන්ෙගන් අය 
කරනු ලබන සාමාජික මුදල රු.50කි. නමුත් 
2006/26 චකෙල්ඛය මඟින් ෙගවන පතිලාභ මුදල 
වැඩි කිරීමත්, පතිලාභ ඉල්ලුම් කිරීම් වැඩිවීමත්, 
සුබසාධන අරමුදලට නිලධාරින්ෙගන් අය වන 
වාරික මුදල් වැඩි ෙනොවීමත් නිසා ෙමම අරමුදෙල් 
මුදල් ෙනොමැති වීෙමන් ඉල්ලුම් කරන අයදුම්පත් 
සඳහා මාසිකව ලැෙබන අයවීම් පමාණය මත 
ෙගවීම් කිරීමට සිදුව ඇත.  සංෙශෝධිත පතිලාභ 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්. 

 
 

(ඇ) (i) සමෘද්ධි නිලධාරි සුභසාධන අරමුදල භාවිතා කර 
ෙම් වන විට කිසිදු ආෙයෝජනයක් සිදු ෙනොකරයි.
  

 (ii) වර්ෂ 1998 සිට 2012 දක්වා ෙමම අරමුදෙල් මුදල් 
ආෙයෝජනය කර උපයාෙගන ඇති ලාභය රුපියල් 
මිලියන විසිනවයයි දශම හතයිෙදකකි. (රු.මි. 
29.72කි) 

 (iii) එම ලාභ ෙබදී යන පාර්ශව්යන් නම්, ෙමහි 
සාමාජිකත්වය ලබා ඇති සමෘද්ධි අධිකාරිෙයන් 
වැටුප් ලබන සියලු ෙසේවකයන් ෙව්. 

 (iv) එෙසේ ලාභ ෙබදීමක් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සිදු 
ෙනොකරයි. ෙපොදුෙව් පතිලාභ ෙගවීම් සඳහා ෙයොදා 
ගනු ලැෙබ්. 

  දැනට සියලු වෘත්තිය සමිති කැඳවා නව 
ව වසථ්ාවක් සකස ්කර ෙමම සුභසාධන අරමුදල, 
සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවකට 
පැවරීමට කටයුතු කර ෙගන යනු ලැෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

විස්තරය 

1998 සිට 
2006 දක්වා 
ෙගවීම් කළ 
ආකාරය 
(රුපියල්) 

2006 සිට 
සංෙශෝධිත 
ෙගවීම් 
(රුපියල්) 

ස්වාභාවික ෙහේතුවක් නිසා 
සාමාජිකයා මිය යෑම 
ෙවනුෙවන් 

25,000 25,000 

හදිසි අනතුරක් නිසා 
සාමාජිකයා මිය යෑම 
ෙවනුෙවන් 

75,000 100,000 

සාමාජිකයාෙග් පූර්ණ 
අකර්මන තාවක් සඳහා 75,000 100,000 

සාමාජිකයාෙග් අර්ධ 
අකර්මන තාවක් සඳහා - 50,000 

හදිසි අනතුරක් නිසා 
සාමාජිකයා ෙරෝහලට ෙගන 
යෑම ෙවනුෙවන් පවාහන 
ගාස්තු 

- 1,000 

සාමාජිකයා ෙරෝහල් ගතවීම 
ෙවනුෙවන් දිනක රු. 200 
බැගින් දින 30ක උපරිමයකට 
යටත්ව වසරක් සඳහා 

3,000 6,000 

සාමාජිකයාෙග් මව/ පියා මිය 
යෑම ෙවනුෙවන් 5,000 25,000 

සාමාජිකයාෙග් කලතයා ෙහෝ 
අවිවාහක දරුවකු මිය යෑම 
ෙවනුෙවන් 

5,000 5,000 

සාමාජිකයාෙග් දරුවකුෙග් 
අධ ාපන කටයුතු සඳහා 
පළමුවරට ඇතුළත් කිරීමට එක් 
දරුවකුට 

- 500 

ශල කර්ම හා නිර්වින්දන 
ගාස්තු සඳහා 5,0000 10,000 

991 992 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය 

දැන ගන්න කැමැතියි. සමෘද්ධි අරමුදෙල් මුදල් විවිධ අවස්ථාවල 
උද්ෙඝෝෂණයන් සඳහා කැඳවන පිරිස්වලට ආහාර, බනිස්, වතුර 
ලබා දීම සඳහා වියදම් කළ හැකිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එෙසේ වියදම් කළ ෙනොහැක. ඒ මුදල් එෙසේ පාවිච්චි කර නැත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමාට මම දවසක් රූපවාහිනී 

වැඩසටහනකදීත් ෙම් කියන කාරණය ෙපන්වා දුන්නා. පසු ගිය 
8වැනි දා සහ 9වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව අවට උද්ෙඝෝෂණයක් 
පැවැත් වුණා. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ලියුමක් යවලා 
තිෙබනවා, ජනකලා ෙක්න්දෙය් වැඩ මුළුවක් තිෙබනවා කියලා. 
ජනකලා ෙක්න්දෙය් වැඩ මුළුවකට මුවාෙවන්- එතැන වැඩ 
මුළුවක් තිබුෙණ් නැහැ.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
වැඩ මුළුවක් තිබුණා. මම ගිහිල්ලා කථා කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජනකලා ෙක්න්දෙය් තිෙබන වැඩ මුළුවකට ෙගන එන 

මුවාෙවන් -ෙම් කිට්ටුම ජනකලා ෙක්න්දයට මීටර් 100ක් වාෙග් 
දුරක් තිෙබන්ෙන්.- බනිස් 2,000ක්, වතුර ෙබෝතල් 2,500ක්, දිවා 
ආහාරය 460 බැගින් 500 ෙදෙනකුට වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඕනෑම අමාත ාංශයක වැඩ මුළු තිබුණාම ඒ වැඩ මුළුවලට 

සම්බන්ධවන අයට කෑම ෙදනවා. නිලධාරින් ඊට පස්ෙසේ ගිහිල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළාම අපි ෙමොනවා කරන්නද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් අම්පාර දිස්තික් ෙල්කම්, ෙමොනරාගල දිස්තික් ෙල්කම් 

යවපු receipts තමයි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන වැඩවලට උද්ෙඝෝෂණ කරනවා ඇති. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වැඩ මුළුව තමයි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ අග විනිශ්චයකාරතුමිය 

ෙනරපා දැමීම සඳහා දියත් කරපු ෙමෙහයුෙම් වැඩ ෙකොටස. ඒ 
වැඩ ෙකොටස ෙවනුෙවන් තමයි ඒවා කෙළේ. හරියටම ඒ දිනවලට 
එක වැඩ මුළුවක් තියනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් කිරීම සම්බන්ධෙයන් සමෘද්ධි නිලධාරින් 

දැනුවත් කිරීම සඳහා වැඩ මුළුවක් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒ අය 
ෙකොෙහේ ගියාද කියලා අපි ෙහොයන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊ ළඟ වැඩ මුළුව 

තිෙබනවා, දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරපු දිනෙය්. ඒ දිනෙය්ත් හරියටම වැඩ මුළුවක් තිෙබනවා, 
ජනකලා ෙක්න්දෙය්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්. අපි වැඩ මුළුවක් තිබ්බා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ඒ වැඩ මුළුව? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරන ෙකොට අපි 

සමෘද්ධි නිලධාරින් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් සල්ලි අලුත් පශ්නයක් ෙවලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අපි ඒ දවස් ෙදක, තුෙන් සමෘද්ධි නිලධාරින් දැනුවත් කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඔබතුමාෙගන්  දැන ගන්න කැමැතියි, අලුත් අග 

විනිශ්චයකාරතුමා දිවුරුම් දුන් දිනෙය්ත් වැඩ මුළුවක් තිබුණාද 
කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙමොකක්ද? 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අලුත් අග විනිශ්චයකාරතුමා දිවුරුම් දීපු දිනෙය්ත් වැඩ මුළුවක් 

තිබ්බාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ.  

 
නිෂප්ාදනය සහ ආනයනය කළ සහල් : බදු  
அாிசி உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி: வாிகள் 

PRODUCTION AND IMPORT OF RICE : TAXES 
  

1742/’11 

7. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක් 
වර්ෂෙය්දී හා එක් එක් මාසෙය්දී, 

 (i) මුළු සහල් පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල සහල් 
පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 (ii) සමසත් ෙද්ශීය සහල් නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල 
සහල් නිෂ්පාදනය යල සහ මහ කන්නවලදී, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ සහල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ආනයනය කළ සහල් පමාණෙය් වටිනාකම 
ෙකොපමණද;  

 (v) සනාථ කිරීමට අවශ  සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් 
සහල් ආනයනකරුවන්ට සහ වී වගාකරුවන්ට 
රජය විසින් ලබා දී ඇති සැබෑ සහනාධාර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී ශී ලංකාව තුළ සහල් 
කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම ෙකොපමණද;  

 (ii) වී වගාෙව් නියුතු පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) ආනයනය කළ සහ ෙද්ශීයව නිෂ්පාදිත සහල් 
කිෙලෝවක් සඳහා පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු සහ 
වක) කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
 

கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ)  2010 ைல தல் இற்ைற வைர மாதாந்த/ வ ட 
வாாியாக, 

       (i) அாிசியின்  ெமாத்த கர்  மற் ம் தலா 
கர்ைவ ம்; 

 (ii) சி ேபாகம் மற் ம் ெப ம் ேபாகங்களின் ேபா  
அாிசியின் உள் ர் ெமாத்த உற்பத்தி மற் ம் 
தலா உற்பத்திைய ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (iii) இறக்குமதிெசய்யப்ப ம் அாிசியின்  அளைவ 
ம்; 

 (iv) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் அாிசியின்  ெப மதி 
ைய ம்; 

 (v) அரசாங்கத்தினால் அாிசி இறக்குமதியாளர்கள், 
ெநற்பயிற்ெசய்ைகயாளர்கள் ஆகிேயா க்கு 
வழங்கப்ப ம் உண்ைமயான மானியத்ைத 
ஒப் திப்ப த் ம்  சான் க ட ம்  

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் 2010 மற் ம் 2011 ஆகிய 
வ டங்களில் ஒ  கிேலாகிராம்   அாிசிக்கான 
உற்பத்திச் ெசலைவ ம்; 

 (ii) ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள கு ம் 
பங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட மற் ம் உள் ாில் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ஒ  கிேலாகிராம் 
அாிசிக்கு விதிக்கப்பட்ட  சகல (ேநர  மற் ம் 
மைற கமான)வாிகைள ம் 

 அவர் ெவவ்ேவறாகக் கூ வாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade: 
(a) Will he state from July 2010 to date on per month/ 

per year basis- 

 (i) the total consumption and the per capita 
consumption of rice ; 

 (ii) the total local production and the per capita 
production of rice in Yala and Maha 
seasons separately ;  

 (iii) the import content of rice; 

 (iv) the value of the import content of rice; and 

 (v) the real subsidy given to rice importers and 
paddy growers by the Government with 
corroborative evidence? 

(b) Will he also state separately- 

 (i) the cost of production per 1 Kg rice in Sri 
Lanka for the years 2010 and 2011;  

 (ii) the number of families involved in paddy 
cultivation; and 

 (iii) all the taxes (direct and indirect) imposed 
on 1 Kg of imported  and locally produced 
rice ? 

(c) If not ,why? 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර 
ෙවළඳ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  - கூட் ற , உள்நாட்  
வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives 
and Internal Trade) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

995 996 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව, 

 * 2009 ජූලි සිට 2010 ජුනි දක්වා සමසත් සහල් 
පරිෙභෝජනය 

  කිෙලෝ ගෑම් 2.221,580.368 

 * 2009 ජූලි සිට 2010 ජුනි දක්වා සාමාන  මාසික 
ඒක පුද්ගල  සහල් පරිෙභෝජනය කිෙලෝ ගෑම් 
9.008    

 (ii) ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,  

 

යල, මහ කන්නවලදී සමසත් ෙද්ශීය සහල්  
නිෂප්ාදනය සහ ඒක පුද්ගල සහල් නිෂප්ාදනය 

 (iii)  සහ (iv) සඳහා පිළිතුර ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (v) සහල් සඳහා සහනාධාර ලබා දී ෙනොමැත. 
 

(ආ) (i) ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව කෘෂි කාර්මික පර්ෙය්ෂණ 
හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති 
ෙතොරතුරු අනුව, නිෂ්පාදන වියදම පහත දැක්ෙව්. 

2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී නාඩු සහල් කිෙලෝවක් 
නිෂප්ාදනය සඳහා වියදම 

 

 (ii) 2002 පැවති කෘෂිකර්ම සංගණනයට අනුව වී 
වගාෙව් නියුතු ෙගොවිකාරකයින් සංඛ ාව 
897,076යි. 

 (iii) මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙවෙළඳ, 
තීරු බදු හා ආෙයෝජන පතිපත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු 
අනුව, බදු පිළිබඳ විසත්ර පහත දැක්ෙව්. 

2010 සහ 2011 වර්ෂවල සහල් ආනයනෙය්දී පනවා තිබූ බද 

 

 
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

997 998 

[ගරු  ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු  මහතා] 

           2010           2011          
2012 

  

      යල     මහ    යල    මහ     යල     මහ 

සමස්ත ෙද්ශීය 
සහල් 
නිෂ්පාදනය 
ෙම.ෙටො. 

 1,308,398  1,634,992  1,165,589  1,224,875  731,817  1,684,870 

සමස්ත ෙද්ශීය 
සහල් 
නිෂ්පාදනය 
ෙම.ෙටො. 

                        
129 

                         
115 

                         
119 

 

  2010 
(රුපියල්) 

2011 (රුපියල්) 

වී කිෙලෝගෑම් එකක නිෂ්පාදන වියදම 15.35 19.60 

වී කිෙලෝගෑම් එකක සහතික මිල 28.00 28.00 

සහල් කිෙලෝගෑම් එකකට අවශ  වී 
පමාණය සඳහා වියදම (කි.ගෑ.1.60) 

44.80 44.80 

සහල් කිෙලෝගෑම් එකක සැකසීෙම් 
වියදම 

  5.85   6.36 

සහල් කිෙලෝගෑම් එකක මුළු වියදම 50.65 51.16 

බදු වර්ගය 2010 2011 

ආනයන තීරු බදු (CID) කිෙලෝගෑමයට 
රුපියල් 20/- 

කිෙලෝගෑමය
ට රුපියල් 20/
- 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සංවර්ධන බදු (PAL) 

3% 5% 

සමාජ ආරක්ෂණ බදු (SRL) 1.5% - 

ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු (NBT) - 2% 
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

 

999 1000 

 
 
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

   

1001 1002 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අංග සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 2,220ක් පරිෙභෝජනය සඳහා ගන්න 

ෙකොට තවත් වැඩිපුර ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හතක් නිෂ්පාදනය කර 
තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමා ෙපන්වා දුන්නා. ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය තුළින් ෙහෝ, රජය තුළින් ෙහෝ ඒ අතිරික්තයට 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
නියඟයන් ගණනාවක් පැමිණියත් අද වන තුරුත් කිසි 

හිඟයකින් ෙතොරව ෙවෙළඳ ෙපොළට සහල් නිකුත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් සහල් අතිරික්තයක් තිබුණු 
නිසායි. රජයක් හැටියට අපි ඒ ගැන සතුටු වන්න ඕනෑ. හැබැයි 
තිබුණු අතිරික්තය එක වතාවකදී ෙගොඩක් පැරණි වූ නිසා අපි 
සහල් අපනයනය කරන්න තීරණය කළා. ඒ නිසා අපි සහල් 
අපනයනය කළා. ගිය වතාෙව් නියඟය ආවාම, සහල් අපනයනය 
කරන එකත්  නැවත වාරයක් අපි නතර කළා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතිරික්තයක් තිබුණත්, ලබන මාසය තුළදී 

සහල් හිඟයක් ඇති වන බවට පසු ගිය සුමානෙය් පත්තරවල පළ 
කර තිබුණා.  සහල් ෙතොග නැහැයි කියලා සඳහන් කර තිබුණා. 
අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම්, හිඟයක් ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මාධ ෙයන් ෙමොනවා ෙපන්වූවත් සහල් හිඟයක් ඇති ෙවලා 

නැහැ. 

ඒක මම ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා. ඒ වාෙග්ම තව දවස් 
තුන හතරක් යන ෙකොට අම්පාර දිස්තික්කෙය් නිෂ්පාදනය ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එනවා. ඒ නිසා කිසි පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
වී අෙලවි මණ්ඩලෙය් ගබඩාවල තවත් ෙටොන් ලක්ෂයකට 
ආසන්න පමාණයක් ෙතොග තිෙබනවා. ඒවා නිකුත් කරන්නත් අපි 
තීන්දු කළා. ගිය සතිෙය් අපි තීන්දුවක් ගත්තා, වහාම ගබඩා ටික 
හිස් කරලා අලුතින් එන නිෂ්පාදනය ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් 
ෙවද්දී ඒවා මිලදී අරෙගන මිල ස්ථාවර කරන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් උත්තරය තුළ තිබුණා සහල් 

නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වියදම රුපියල් 23ක් ෙවනවා කියලා. 
ෙගොවීන්ට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නිෂ්පාදන 
වියදම රුපියල් 37ක්, 38ක් කියලා කියනවා. ඒ ෙදක අතර 
පරතරයක් තිෙබනවා. ෙගවියා එක මිලක් කියනවා, සමුපකාර හා 
අභ න්තර ෙවළඳ අමාත ාංශය තව මිලක් කියනවා. ෙගොවිෙයෝ 
තිහක්, හතළිහක් විතර වහ බීලා මැරිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එතැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙකොෙහේද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අසත  කියන්න එපා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"අසත  කියන්න එපා" ෙනෙමයි. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මට ඔබතුමාට ෙමොකුත් කියන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග්,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා හිතන්ෙන් අපි ෙකොළඹ 7 ෙගොවිෙයෝ ගැන කියනවා 

කියලාද? අනුරාධපුරෙය්, අම්පාෙර්, මඩකලපුෙව් ඉන්න ෙගොවිෙයෝ 
දැකලා තමයි අපි ෙම් කියන්ෙන්. 

 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මම ඔබතුමාට ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා, ෙගොවිෙයෝ වහ 

බීලා නම් මැරිලා නැහැ කියලා. එෙහම වහ බිව්ෙව් යූඑන්පී 
ආණ්ඩුව කාලෙය්. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, මීට කලිනුත් මම 
ඔබතුමාට කිව්වා ෙකොෙහේ හරි වී ෙගොවිෙයක් වී ෙගොවිතැන 
සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසා  වහ බීලා මැරිලා තිෙබනවා නම් ඒ කවුද 
කියලා නම් කියන ෙලස. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට නම් වශෙයන් ඕනෑද? අනුරාධපුරෙය් ෙසෝමදාස 

මැතිතුමා,-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
අපි ෙදෙදනාම කථා කෙළොත් හවසට ඔබතුමාෙග් කථාව TV 

එෙක් විකාශය ෙවන්ෙනත් නැහැ, මෙග් කථාව විකාශය 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඒකටෙන් ෙම් අහන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා 
පශ්නය අහන්න, උත්තර දීම සඳහා මට ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැතුව 
TV star ෙවන්න බැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා රූපවාහිනියට රඟපෑවාට අපි රඟපාන්ෙන් අපට ඡන්ද 

දුන් ජනතාවත්, ශී ලාංකික ජනතාවත් ආරක්ෂා කරන්නයි. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එෙහම නැත්නම් TV star ෙවන්න බැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපට අවශ ත් නැහැ. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
නැහැ, ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපට අවශ  ෙවන්ෙන් අප පත් කරලා තිෙබන ජනතාව 

ෙවනුෙවන්,- 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
පශ්න අහන්ෙන් ඒකට. ඒක මාධ ෙය් පළ වුණාට කමක් 

නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවන්ෙන්. දැන් මම ඔබතුමාට 
කියනවා, වී ෙගොවිෙයක් වහ බීලා මැරිච්ච තැනක් කියන්න කියලා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 18වැනිදා අනුරාධපුරෙය් ෙසෝමදාස 

මැතිතුමා. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිෂ්පාදනය, වැය වූ මිලට විකුණා ගන්න බැරි වීම නිසා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පවුල් පශ්නයක්. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ණය ෙගවන්න බැරි නිසා වහ බීලා මැරුණා කියලා තමයි 

වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙමොෙක්ද වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

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

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙමොන පත්තෙර්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 17වැනිදා "දිනමිණ" පත්තෙර්. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
අපට නම් එෙහම ෙදයක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. මම ඉතාමත් 

වගකීෙමන් කියනවා, ෙගොවීන්ට මඩ ගහන්න එපා කියා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මමත් වගකීෙමන් කියන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙගොවීන්ට මඩ ගහන්න එපා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොවීන්ට 

සහනාධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර මිටියක මිල රුපියල් 
7,000ක්, රුපියල් 9,000ක් ෙවද්දී රුපියල් 350 ගණෙන් අවුරුදු 
7ක් එක දිගට අඛණ්ඩව ෙගොවීන්ට ලබා දුන්නා. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක නිසා තමයි වකුගඩු පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

තමයි වකුගඩු පශ්න උග වශෙයන්ම ඇති ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එෙහම ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා වීවලට සහතික මිලක් දුන් 

එකම ආණ්ඩුව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කියන එක මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය නියඟය පැවැති කාලෙය් ගිහිල්ලා 
ෙගොවීන්ව පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ෙග් ඡන්දය ගන්න හැදුවාම, මහා 
නියඟය නිසා ෙබොන්න වතුර නැතුව සිටියදීත් ඔවුන් බුලත් 
ෙකොලයට ඡන්දය දුන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙබොරුව පිළිගන්න ෙම් රෙට් ෙගොවීන් සූදානම් නැහැ කියන එකත් 
මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. 

හැම දාම ඕක කථා කරනවා. නමුත් හැම දාම විපක්ෂෙය්. 
ෙගොවීන්ෙග් ඡන්දය ගන්න ගියාම ශුද්ධ පරාජයක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක අපි කියමු ඡන්දදායක- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
 දැන් සෑෙහන ෙවලාවක් ෙදෙදනා එක්ක කථා කළා. ඒ 

ෙබොෙහොම ඇති. 
 
 
තංගල්ල, හාල්පන්ෙදණිය රත්න විද ාලය : වසා 

දැමීම 
தங்காைல, ஹால்பந்ெதனிய ரத்ன வித்தியாலயம்: 

டப்படல் 
HALPANDENIYA RATHNA VIDYALAYA, TANGALLE : 

CLOSURE 
 

1878/’11 
8.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල අධ ාපන කලාපෙය්, 
හාල්පන්ෙදණිය රත්න විද ාලය වසා දැමීමට අවශ  
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i)  එෙසේ නම්, එම පාසෙල් සම්පත් ෙයොදා ෙගන 
රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙහෝ ෙවනත් 
කටයුත්තක්  ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා සැලසුම් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එම සැලසුම් අනුව පාසෙල් ආරම්භ කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත කටයුත්ත කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக்ேகட்ட வினா:  

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்காைல கல்வி 
வலயத்தில் ஹால்பந்ெதனிய ரத்ன வித்தியாலயத்ைத 

வி வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வாறாயின், இப்பாடசாைலயின் வளங்க 
ைளப் பாவித்  அரச ெதாழிற்சாைலெயான்ைற 
அல்ல  ேவ  நடவ க்ைகயிைன ஆரம்பிக்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அதற்காகத் திட்டமிடப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii) அத்திட்டத்தின்ப  பாடசாைலயில் ஆரம்பிக்க 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள  நடவ க்ைக யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that necessary action is being taken to 
close down the Halpandeniya Rathna Vidyalaya, 
which is situated in the Tangalle Education Zone 
in Hambantota District? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) if so, whether action will be taken to start a 
government factory or any other activity 
using the resources of the aforesaid school;  

 (ii) if so, whether plans have been made for 
that; and 

 (iii) of the activity which is expected to be 
commenced in the aforesaid school 
according to the plans mentioned above? 

(c) If not, why? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානයකතුමනි, අධ ාපන ඇමතිතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

(අ) තංගල්ල කලාපෙය් හාල්පන්ෙදණිය රත්න විද ාලය දකුණු 
පළාත් සභාවට අයත් දකුණු පළාත් අධ ාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය වන පාසලකි.  

 එම පාසෙල් සිසුන් සංඛ ාව කමෙයන් පහත වැටී සිසුන් 
ෙනොමැති වීම නිසා නිරායාසෙයන්ම පාසල දැනටමත් වැසී 
ඇති බව වාර්තා ෙකොට ඇත. 

(ආ)  (i) පාසලක් වැසී ෙගොස ්ඇති විට එම පාසෙල් ඉඩම 
හා ෙගොඩනැඟිලි අදාළ පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙවත පැවරීමත්, චංචල ෙද්පළ අෙනකුත් 
පාසල් ෙවත ලබා දීමත් පවතින කමෙව්දයයි. තවම 
එවැනි කියාමාර්ගයක් ෙගන නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 
 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

පශ්නය ෙමයයි. පළාත් සභා පාසල් සමහර ඒවා ෙමෙහම 
වැෙසමින් තිෙබනවා. ඒක අමුතු කාරණයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
කාලෙය්ම අපි ඒක දිගින් දිගටම දැක්කා. ෙමෙහම වැෙහන 
පාසල්වල ෙභෞතික සම්පත් අනිකුත් පාසල්වලට පැවෙරනවා. 
ෙගොඩනැඟිලි සහ ඒ භූමිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලටත් 
පැවෙරනවා. හැබැයි ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාවලට පැවෙරන 
ෙබොෙහෝ පාසල්වල ෙගො ඩනැඟිලි කඩා වැෙටමින් ඒ ආකාරෙයන්ම 
තිෙබනවා. අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙම් පවරා දීෙමන් එහා ගියපු 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බැරිද, ඒ පාසල් 
ෙවනත් කාරණා සඳහා ෙයොදවන්න? ෙමොකද පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලටත් අවසානෙය් දී කරන්න ෙදයක් ෙනොමැති අවස්ථා 
තිෙබනවා. 

 
, 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අධ ාපන අමාත ාංශයට  ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න 

පුළුවන්කම තිෙබනවා, පළාත් සභාෙවන් ඒ පිළිබඳව අධ ාපන 
අමාත ාංශයට පැවරීමක් කරනවා නම්. එය වෘත්තීය පුහුණු වැනි 
නව වැඩ පිළිෙවළක් විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අද අමාත ාංශ 
පහක් ඒකාබද්ධ ෙවලායි අධ ාපන අමාත ාංශය කියා කරන්ෙන්.  
අමතරව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයත් ගත්ෙතොත් අමාත ාංශ 
හයක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපිට එකතුෙවලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. එෙහම වැඩසටහනක් දැනට සකස් ෙවමින් පවතිනවා.  

 

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

ෙමයයි. අධ ාපන අමාත ාංශය තවත් අමාත ාංශ හයක් එක්ක 
එකතු ෙවලා එෙහම වැඩක් සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
සැලසුම් තිෙබනවා, ඉදිරිෙය් දී ෙකෙරනවාය කියලා දිගින් දිගටම 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියනවා. නමුත් අද දවෙසේත් පාසලක් 
ලැබුෙණොත් ඒක යන්ෙන්ත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයටයි.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔබතුමන්ලා හදපු දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 

සංෙශෝධනය අපට කඩ කරන්න බැහැ. ෙත්රුණාද? ෙමතුමා 
දන්ෙන් නැහැ,. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

Thirteen Plus.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙර්ඛීය අමාත ාංශයට තමයි ජාතික මට්ටමින් අධ ාපනය 

සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න පුළුවන්.   
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අපි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දකුණු පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශය සහ ඔබතුමා කියන 

අමාත ාංශ හය එකතු ෙවලා  ඒ ෙවනුෙවන් වූ වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙර්ඛීය අමාත ාංශයට කියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි ? 

එෙහම නැති වුෙණොත් ෙහට දවෙසේත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලට ෙම් වැෙහන පාසල් පවරන්න  ෙවනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබදන ලද බලය ආපසු  

උදුරා ගන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබතුමා ඒක 
නායකතුමාෙගන් අහ ගන්න. එතෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් සැබෑ 
ෙතොරතුරු ෙමොනවාද කියලා නායකතුමා කියලා ෙදයි. 

 
 

ෙද්ශීය  හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට ඉඩම් ලබා දීම : 
විසත්ර 

உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் 
க க்குக் காணிகள் வழங்கப்படல் :விபரம் 

PROVISION OF LAND TO LOCAL AND FOREIGN INVESTORS : 
DETAILS 

2155/’11 
9. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) (i) 2011 වර්ෂය තුළදී ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ලබා දීමට තීරණය කළ ෙහෝ 
ලබා දී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩම් පිහිටි සථ්ාන සහ එක් එක් ඉඩෙම් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ආෙයෝජකයින්ට එම එක් එක් ඉඩම ලබා දීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එම  ඉඩම් ලබා ෙදන කාල සීමාව සහ ඉඩම් ලබා 
දීෙම් පදනම කවෙර්ද; 

 (v) ලබා දුන් ෙහෝ ලබා ෙදන එක් එක් ඉඩම 
ෙවනුෙවන් ලැබුණු මුදල ෙහෝ ලැබීමට අෙප්ක්ෂිත 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉඩම් ලබා දීෙමන් ලැෙබන මුදල ෙයොදාගනු ලබන 
කටයුත්ත කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண் ள் உள்நாட்  அல்ல  
ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்க க்கு வழங்குவ 
தாக தீர்்மானிக்கப்பட்ட அல்ல  வழங்கப் 
பட் ள்ள காணிகளின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 
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 (ii) ேமற்ப  காணிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் 
மற் ம் காணியின் அள  தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தலீட்டாளர்க க்கு ேமற்ப  ஒவ்ெவா  காணி 
ைய ம் வழங்குவதற்கான  காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்ப ம் கால எல்ைல 
மற் ம் காணிகள் வழங்கப்ப ம் அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) வழங்கப்பட்ட அல்ல  வழங்கப்ப ம் ஒவ்ெவா  
காணிக்காக ம் கிைடத்த பணம் அல்ல  
கிைடப்பதாக எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணம் எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (vi) காணிகள் வழங்குவதன் லம் கிைடக்கப்ெப ம் 
பணம்  எத்தைகய பணிக க்காக  பயன்ப த் 
தப்ப ம்  என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

     
asked the Minister of Economic Development:   

(a) Will he state - 

 (i) the extent of lands provided or decided to be 
provided to local or foreign investors in the 
year 2011; 

 (ii) separately, the location of the aforesaid land 
and the extent of each land; 

 (iii) the reasons for providing each of the 
aforesaid land to investors; 

 (iv) the period of time for which the aforesaid 
lands will be provided  and the basis on 
what it is done; 

 (v) the amount of money received or expected 
to be received on behalf of each land 
provided or to be provided; and 

 (vi) the purpose for which the money received 
from providing lands will be used? 

(b) If not, why? 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)    අක්කර 510යි. (තීරණය කළ පමාණය) (ෙමම 
ඉඩම් පමාණය ශී ලංකා සංචාරක අධිකාරිය මඟින් 
ආෙයෝජකයින්ට දී ඇති පමාණය පමණි.) -අදාළ 
සියලුම විසත්ර ඇමුණුම "A"  වගුෙව් දක්වා ඇත.  
එය සභාගත* කරමි. 

      (ii)   තිකුණාමලය, කුච්චෙව්ලි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉරක්කන්ඩි පාලෙම් සිට සලපයාරු 
පාලම දක්වා වූ සංචාරක කලාපයට අයත් මුහුදු 
ෙවරළට මායිම් වන ඉඩම්. (අක්කර 510)  "A" 
ෙලස අමුණා ඇති වගුෙව් අංක ii තීරුව යටෙත් 
දක්වා ඇත.  

     (iii)    සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා.  "A" ෙලස අමුණා 
ඇති වගුෙව් අංක iii තීරුව යටෙත් විසත්ර දක්වා 
ඇත. 

     (iv)   අවුරුදු 99ක බදු කාලයකට යටත්ව ඒ ඒ 
ආෙයෝජකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සංවර්ධන ෙයෝජනා ඇගයීමට ලක් කිරීෙමන් 
පසුව.  "A" ෙලස අමුණා ඇති වගුෙව් vi තීරුව 
යටෙත් විසත්ර දක්වා ඇත. 

     (v)    අක්කරයකට රුපියල් මිලියන 20ක් බැගින් එකවර 
ෙගවීමකින් මුදල් ලබා ගන්නා අතර, දැනට 
අක්කර 30ක් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 600ක් 
උපයා ඇත.  "A" ෙලස අමුණා ඇති වගුෙව් "v" 
තීරුව යටෙත්  විසත්ර දක්වා ඇත. 

     (vi) උපයන ලද මුදල් සියල්ල රාජ  භාණ්ඩාගාරයට 
බැර කර ඇත. (රාජ  ආදායමට) ශී ලංකා 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් පාග්ධන සහ පුනරාවර්තන 
වියදම් සඳහා එම මුදල් ෙයොදා ගනු ලැෙබ්. 

  ෙමමඟින් ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් පවත්වා 
ෙගන යනු ලබන අපනයන සැකසුම් කලාප හා 
කාර්මික උද ාන තුළ යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය හා නඩත්තු කිරීමද, ආෙයෝජන 
පවර්ධන වියදම්ද, ෙසේවක වැටුප් සහ ෙව්තනද, 
අෙනකුත් පරිපාලන වියදම්ද ආවරණය වනු 
ලැෙබ්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
  Annex tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි,  ආ ෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් - BOI 

එෙකන් - ලබා දුන්නු ඒවා ෙම්කට දමලා නැහැ ෙන්.  ඒ ගැනත් 
ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර ගන්න  ඕනෑ. සංචාරක කලාපයට අයත් 
අක්කර 510ක් ගැන විතරයි ෙම්ෙක් දමා තිෙබන්ෙන්.  ඒකයි මම 
බැලුෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් ඒවා ගැනත් තිෙබනවා. මම ඒවා 

ෙවනම ෙදන්නම්.  ඔබතුමාට ඒ විස්තර සම්පූර්ණෙයන් අවශ ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අක්කර ෙකොච්චරද කියා දළ වශෙයන් කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena)  
කටුනායක අපනයන සැකසුම්  කලාපය  - අක්කර 6, රූඩ් 3, 

පර්චස් 29.5යි; සයිෙනොෙටක්ස් ලංකා (පුද්.) සමාගම-  මූලික 
ෙගවීම  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 50,000යි;  වාර්ෂික  බිම් කුලිය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 4,235යි. (අක්කර 1ක් සඳහා) 

කටුනායක අපනයන   සැකසුම් කලාපය -  අක්කර 5, රූඩ් 2, 
පර්චස් 12යි; එක්ස්ෙපෝ ලංකා ගෲප් සහ බැන්ඩික්ස් (පුද්.) සමාගම 
යන සමාගම් ඒකාබද්ධව අරඹන අගය වැඩි කිරීෙම් ඇඟලුම් 
ව ෘපෘතියක් සඳහා. මූලික ෙගවීම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 50,000යි;  
වාර්ෂික බිම් කුලිය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 4,235යි. (අක්කර 1ක් 
සඳහා) 

කටුනායක අපනයන   සැකසුම් කලාපය -  අක්කර 2, රූඩ් 0, 
පර්චස් 33.8යි; නිෙවෝ ඉන්ටනැෂනල් (පුද්.) සමාගම - 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විස්තර ඔක්ෙකොම කියවන්න ඕනෑ නැහැ.  අක්කර ගණන දළ 

වශෙයන් කියන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
සාමාන ෙයන්  දළ වශෙයන් අක්කර 150කට ආසන්න 

පමාණයක් දීලා තිෙබනවා. බියගම, කටුනායක, සීතාවක යන 
පෙද්ශවලින්  සාමාන ෙයන් ඇෙම රිකන් ෙඩොලර් 50,000ක මූලික 
ෙගවීමකට යටත්ව දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම්වායින් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙවනත් පෙද්ශවලින් දීලා 

නැහැ?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මම කිව්ෙව් සංචාරකයන් සඳහා  දුන්නු ඒවායි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අහන්ෙන් ආ ෙයෝජකයන්ට දුන්නු ඒවායි. සංචාරකයන් 

සඳහා දුන්නු ඒවා ගැන විතරක් ෙනොෙවයි මම ඇහුෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අපි දීලා තිෙබන්ෙන් කලාපවලින් විතරයි.  
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් දුන්නු ඒවා ඕකට ඇතුළත් කරලා 

නැහැ. ඒකයි මම ඇහුෙව්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් තමයි කටුනායක ඉඩම් දීලා 

තිෙබන්ෙන්.   
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය.  ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කිව්වා විෙද්ශිකයන් ලංකාෙව් ඉඩම් ගන්නවා නම්  සියයට සියයක 
බද්දක්  ෙගවන්න  ඕනෑය කියා.  

ඔබතුමන්ලා කිව්වා සුද්ෙදෝ ඇවිල්ලා ඉඩම් අත් පත් කර 
ගන්නවා; යූඑන්පී ආණ්ඩුව ඉඩම් විකුණනවා; ගාල්ෙල් ෙකොටුව 
වික්කා කියලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් දැන් ඔබතුමන්ලා 
ඒෙකන් හිමිහිට බැහැර ෙවලා 99 අවුරුද්දට බදු ෙදනවා, සියයට 
100 බද්ද ගන්ෙන් නැතිව. 99 අවුරුද්ද යන විට අපි ජීවත් 
වන්ෙනත් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ලංකාෙව් ඉඩම් දීපු ඒවා සම්බන්ධ ඉතිහාසය බලනවා නම් ඒ 

ඉතිහාසය තුළ අඩු ගණෙන් රජෙය් තක්ෙසේරුවටවත් ඒ ඉඩම් දීලා 
නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙපොඩ්ඩක්, පශ්නය අහන්න ෙදන්න ෙකෝ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අපි ඉඩම් රජෙය් තක්ෙසේරුවට දීලා තිෙබනවා. මම 

උදාහරණයක් කියන්නම්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා වාෙග් මරා ගන්න හදන්න එපා. 

ෙපොඩ්ඩක් අහන්න. මම හිතන හැටියට ඩිව් ගුණෙසේකර 
ඇමතිතුමාටත් ගිය සතිෙය් එළව එළවා බැණලා තිබුණා. 
ගහන්නත් ගියාද?  ෙබොරුවක්ද ඒක? [බාධා කිරීමක්] ඒක 
ෙබොරුවක්ලු. කමක් නැහැ. මම අහන්ෙන්, සියයට 100ක් බද්දක් 
ගන්න තිෙබන ඒවා 99 අවුරුදු බද්දට යටත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. අපි ඉතිහාසය පැත්තකින් තියමු ෙකෝ. ඉතිහාසෙය් කළ 
ෙද්වල් කරන්න ෙනොෙවයි ෙන් ඔබතුමන්ලා දැන් ඇවිල්ලා 
ඉන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙම් ෙගොඩාක් ඉඩම් ලංකාෙව් අෙයෝජකයින් ලබා ෙගන 

තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගිය සතිෙය් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 

මිලියන 500ක ආෙයෝජනයක් කළා ෙජෝන් කීල්ස් එක. 
ආෙයෝජනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 500යි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙජෝන් කීල්ස් එකටම තමයි ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ වාෙග්ම කුච්චෙව්ලිවල අක්කරයක් රුපියල් මිලියන 20යි. 

ෙම්වා නිකම් දීලා නැහැ. නමුත් පාසිකුඩා දීපු හැටි මතකද? නිකම් 
වාෙග් දීලා තිෙබන්ෙන්. මෑත කාලෙය් රජෙය් තක්ෙසේරුවත් සමඟ 
එකවර මුදල් තැන්පත් කරන්නට ඕනෑ. එෙහමයි දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නමුත් සියයට 100 බදු පතිපත්තිෙයන් බැහැර ෙවලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
වැල්ලවත්ත ෙරදි ෙමෝල දුන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. 

ඉතිහාසෙය්දී ඒෙක් අක්කර 13 දුන්න ගණන කීයද කියලා 
බලන්න. අපි ෂැන්ගි-ලා එකට ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන් එක 
අක්කරයක් සාමාන ෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 12,000කට. අක්කරයක් 
රුපියල් ලක්ෂ 12,000ක තක්ෙසේරුවකට. නිකම් ෙනොෙවයි ෙන් 
ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නමුත් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා,   තව ඒවා දීලා තිෙබනවා ෙන්. 

බදු රහිතවත් දීලා තිෙබනවා ෙන්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න අවසානයිද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊට අමතරව ඉඩම් අක්කර 2,054ක් විෙද්ශ ආෙයෝජකයින්ට 

දීලා තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන ඉඩම් අමාත තුමාෙගන් ඇහුවාම 
කිව්වා ඔබතුමාෙගන් අහන්න, ඒක දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් 
ඉල්ලීම අනුව කියලා. අක්කර 1,800ක් ලුනු ෙල්වායකට දීලා 
තිෙබනවා අවුරුදු 30ක කාල සීමාවකට. 99 අවුරුදු බද්දකට 
ෙනොෙවයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අක්කර 1,800ක් දුන්න ලුනු 
ෙල්වාෙය් ආෙයෝජනය ෙගනාෙව් කවුද කියලා මම අහන්නට 
කැමැතියි. පිට රටින්ද, එෙහම නැත්නම් ලංකාෙව් ෙකෙනක්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔබතුමා ඒ ආෙයෝජනය ෙගනාෙව් කවුද කියලා ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න. ලුනු ෙල්වාෙය් ආෙයෝජකෙයෝ කවුද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කාරණය ෙම් එකම ඉඩමක්වත් 
කාටවත් ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ෙමෙහේ. 
රක්ෂාවල් ෙදන්ෙනත් ෙමෙහේ. ෙම්වා එකක්වත් ෙගන යන්න 
බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අෙනක් දවෙසේ මම ආෙයෝජකෙයෝ ආවාම එවන්නම් ඔබතුමාව 

හම්බ ෙවන්න. එතෙකොට ඔබතුමා කැමැත්ත ෙදන්න. එතෙකොට 
පශ්නයක් නැහැ ෙන්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා 

අහනවා. ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ඉඩම් ෙදන්න සමහර 
විට අවුරුදු ෙදකක්, අවුරුදු තුනක් ගත වනවා. ඒ ඉඩම් දුන්නාට 
පස්ෙසේ ඒවා නැවත පතික්ෙෂේප කරනවාද? ඒ කියන්ෙන්, "ෙමන්න, 
ඔබතුමාට ෙම් ඉඩම" කියා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ලියා 
දීලා, මාස තුනකට, මාස හතරකට පස්ෙසේ එය අෙහෝසි කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අෙප් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. BOI එෙකන් award letter එක 

දුන්නාට පස්ෙසේ අවුරුදු තුනක් පමණ යන කල් එය කියාත්මක 
ෙනොවුෙණොත් එය cancel කරන්න අපට ෙකොන්ෙද්සි තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
BOI එෙකන් 12වන දා ඉඩම දීලා තිෙබනවා. එය ෙදන්න 

බැහැයි කියලා 15වන දා එය withdraw කරනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙහේතුව ෙම්කයි. මා දන්නවා, 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක්තරා මන්තීවරෙයක් ආෙයෝජන 
කලාපෙය් ඉඩමක් අරෙගන තිෙබනවා. එය තුන් වතාවක් අවලංගු 
කර තිෙබනවා. තුන්වන වතාෙව් ආපසු ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, 
"එම ආෙයෝජනය අපට නැවත ලබා ෙදන්න"යි කියලා. මා 
එතුමාෙග් නම කියන්න කැමැති නැහැ. ඒ මන්තීවරයා ෙපෙර්දාත් 
ලිපියක් ෙගනැවිත් දුන්නා. ෙමොකද, මුලින් කියනවා, "මට 
කාලයක් ෙදන්න"යි කියලා. ඒක අවලංගු කළාම ආපසු කියා 
තිෙබනවා, ආෙයෝජකෙයක් ෙගෙනනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ එය 
cancel  කළාට පසුව ගිය සතිෙය් නැවතත් ලිපියක් ෙදනවා, "ෙමහි 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් කණු වගයක් දමා තිෙබනවා. ඒවා 
ඉවත් කර ගන්න කල් තමයි මට ෙම් ආෙයෝජකයා ෙගෙනන්න 
බැරි වුෙණ්. එම නිසා ඒක ෙදන්න" කියලා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආෙයෝජකයා ෙවන්න බැහැ ෙන්. 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එතෙකොට ආෙයෝජකයා ෙවන්න බැහැ ෙන්. ඔබතුමා 

පිළිගන්නවා ෙන්. ඉතින් ඒවා තමයි පශ්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දුන්නාට පස්ෙසේ සුමාන ෙදකකින් නැවතත් එය අවලංගු 

කරනවා, දැන් ෙදන්න බැහැයි කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒවා අපි ඉස්සර දීපු ඒවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුර දුන්නාද, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතැන තිෙබනවා, BOI එෙක් ලියුමක්. 12වන දා ඉඩම දීලා 

තිෙබනවා. 19වන දා කියනවා, දැන් ෙදන්න බැහැ කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදන්න බැහැ කියන්ෙන්ඇයි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔහුෙග් ආෙයෝජනය පිළිබඳව award  letter එක issue 

කරන්න ඉස්ෙසල්ලා පසු බිම බැලුවාම, එය ෙදන්න සුදුසු 
නැත්නම් ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවුරුදු ෙදකක් ගත ෙවලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. අවුරුදු ෙදකකට කලින් අයදුම් පත 

ඉදිරිපත් කළ ආෙයෝජකයාෙග් සාමාන  මූල මය තත්ත්වය 
අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ ෙවනස් වන්න පුළුවන්. එතෙකොට අපි 
cancel කරනවා. 
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வாிகள் 
PRODUCED AND IMPORTED CANNED FISH: TAXES 

 

1743/’11 
10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):   

(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක් 
වර්ෂෙය්දී, එක් එක් මාසෙය්දී, 

 (i) සමසත් ටින් මාළු පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල 
ටින් මාළු පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 (ii) සමසත් ෙද්ශීය ටින් මාළු නිෂ්පාදනය සහ ඒක 
පුද්ගල ටින් මාළු නිෂ්පාදනය  ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ ටින් මාළු පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ආනයනය කළ ටින් මාළු පමාණෙය් වටිනාකම 
ෙකොපමණද; සහ 

 (v) සනාථ කිරීමට අවශ  සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් ටින් 
මාළු සඳහා රජය විසින් ලබා දී ඇති තථ  
සහනාධාර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)   ටින් මාළු ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු 

සහ වක) කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) 2010 ைல தல் இற்ைற வைர மாதாந்த/ வ ட 

வாாியாக, 

 (i) தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீனின் ெமாத்த கர்  
மற் ம் தலா கர்ைவ ம்; 

 (ii) தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீனின் உள் ர் ெமாத்த 
உற்பத்தி மற் ம் தலா உற்பத்திைய ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் தகரத்திலைடக்கப் 
பட்ட  மீனின் அளைவ ம்; 

 (iv) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் தகரத்திலைடக்கப் 
பட்ட மீனின் ெப மதிைய ம்; 

 (v) அரசாங்கத்தினால் தகரத்திலைடக்கப்பட்ட 
மீ க்கு வழங்கப்ப ம் உண்ைமயான மானி 
யத்ைத ஒப் திப்ப த் ம்  சான் க ட ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீனின் இறக்குமதிகள் மீ  
விதிக்கப்பட்ட சகல (ேநர  மற் ம் மைற கமான) 
வாிகைள ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade:  

(a) Will he state from July 2010 to date on per month /
per year basis- 

 (i) the total consumption and the per capita 
consumption of canned fish; 

 (ii) the total local production and the per capita 
production of canned fish;  

 (iii)  the import content of canned fish; 
 (iv) the value of the import content of canned 

fish; and 
 (v) the real subsidy given to canned fish by the 

Government with corroborative evidence? 
(b) Will he state all the taxes (direct and indirect) 

imposed on imports of canned fish? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் ) 
(The Hon. Johnston Fernando)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ)  (i)  ජන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව, 

  2009/2010 වර්ෂෙය් සමසත් ටින් මාළු 
පරිෙභෝජනය කිෙලෝගෑම් 1,36,03,449 

  2009/2010 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල ටින් මාළු 
පරිෙභෝජනය කිෙලෝගෑම් 0.055 

 (ii)  2012 අෙපේල් සිට ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර 
ඇත. මාස 8ක් තුළදී මාළු කිෙලෝගෑම් මිලියන 
1.67ක් ටින් කර ඇත. සාමාන ෙයන් ටින් මිලියන 
3.6ක් පමණ. 

  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය 
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,  

  සමසත් ෙද්ශීය ටින් මාළු නිෂප්ාදනය 

  (ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කර්මාන්තශාලා 2012 
අෙපේල් මාසෙය්දී ආරම්භ කරන ලදී.) 

    මාසය                      පමාණය 
    අෙපේල්  - 1,68,000 
    මැයි  - 2,40,000 
    ජුනි  - 2,64,000 
    ජූලි  - 4,08,000 
    අෙගෝසත්ු  - 6,48,000 
    සැප්තැම්බර් - 6,48,000 
    ඔක්ෙතෝබර් - 6,96,000 
    ෙනොවැම්බර් - 8,64,000  

 (iii)  2010 වර්ෂෙය් ජූලි මස සිට ටින් මාළු ෙටොන් 
8,540ක්, 2011 වර්ෂෙය්දී ටින් මාළු ෙටොන් 
20,646ක් සහ 2012 වර්ෂෙය්දී ටින් මාළු ෙටොන් 
18,183ක් ආනයනය කර ඇත. 2010 ජූලි සිට 
සමසත් ආනයනය, ටින් මාළු ෙටොන් 47,370යි.  

 (iv)  සමසත් ආනයන වටිනාකම රුපියල් මිලියන 
12,869කි.  

 (අ)  (iii) සහ (iv)ට අදාළ සවිසත්ර පිළිතුරු ඇමුණුෙමහි  
දක්වා ඇත. එකී ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (v)  ටින් මාළු සඳහා සහනාධාර ලබා දී ෙනොමැත.  
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(ආ)  ෙවළඳ, තීරුබදු හා ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,  

 ටින් මාළු ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සියලුම බදු 

 2010 විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑම් 1ට රුපියල් 
85යි. 

 2011 විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑම් 1ට රුපියල් 
85යි. 

 2012 විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑම් 1ට රුපියල් 
85යි.    

 (2012.07.14 සිට විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑම් 
1ට රුපියල් 50යි. 

 2012.11.09 සිට විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑම් 
1ට රුපියල් 100යි.) 

 ටින් මාළු සඳහා වූ විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
පාරිෙභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැෙබන පරිදි පවත්වා ෙගන 
යනු ලැෙබ්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙද්ශීය වශෙයන් 
මාළු ටින් කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. එය මුළු ආනයනෙයන් 
සියයට 2.3ක් ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය තවත් වැඩිදියුණු කරන්න 
ෙමොන වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් ද ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කියාත්මක කරන්ෙන්?   

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන් ධීවර ඇමතිතුමා තමයි ඒ 

අමාත ාංශෙය් වගකීම දරන්ෙන්. මා හිතන විධියට තවත් ටින් මාළු 
කර්මාන්තශාලා ෙදකකට ආෙයෝජනය කරන්න ආෙයෝජකෙයෝ 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එහි වැඩ කටයුතු නිර්මාණය ෙවමින් යනවා. 
ඔබතුමා ඒ ගැන ගරු ධීවර ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුෙවොත් නිවැරැදි 
උත්තරයක් දැන ගන්න ඔබතුමාට පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා 

ඉදිරිපත් කළ උත්තරෙය්දී කියැවුණා ඒක පුද්ගල පරිෙභෝජනය 
ගෑම් 55යි කියලා. ඒ කියන විධියට මාළු පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්ම 
නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මිලියන 21ක 
ජනගහනයක් සිටින රටක අවුරුද්දක ඒක පුද්ගල පරිෙභෝජනය 
ගෑම් 55යි කියන්ෙන් බහුතරයක් මාළු පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එකයි. ෙමොනවාද ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්?   

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ටින් මාළු පරිෙභෝජනය ගැනයි ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඉතින්. ටින් මාළු තමයි වැඩිෙයන්ම පරිෙභෝජනය 

කරන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
නැහැ, නැහැ. ෙකොෙහේද ටින් මාළු වැඩිෙයන්ම පරිෙභෝජනය 

කරන්ෙන්? ෙමොන තරම් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවාද 
මාළුවල. ඔබතුමා ටින් මාළු ගැන විතරක්  කථා කරනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටින් මාළු තමයි වැඩිෙයන්ම පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. ෙම් 

රෙට් හිටපු ෙවළඳ ඇමතිවරයකු වශෙයන් මමත් දන්නවා-  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඒ, ඔබතුමාෙග් කාලෙය්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙදක අතර ෙවනසක් නැහැ. වැඩිෙයන් ආනයනය කිරීම 

විතරයි ෙවනසකට තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු රවි කරුණානායක  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිටපු ෙවළඳ 

ඇමති වශෙයන් සතුටු වන්නට ඕනෑ, අද ලංකාෙව් ටින් මාළු 
නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් කවදාවත් ෙම් වාෙග්  
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ.  ටින් මාළු නිෂ්පාදනය පටන් 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒ තබා  ඔබතුමාෙග් කාලෙය් මුණ්ඩා ගෑස් ෙග්නවා 
කිව්වා. ෙගනාපු මුණ්ඩා ගෑස් එකකුත් නැහැ. අදටත් ඒ ගෑස් ඇවිත් 
නැහැ. ෙම් ඇත්ත කතන්දරය කියන්නට  එපායැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් හැම ෙදයක්ම කරනවා. ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයා, ෙද්ශීය නිෂ්පාදන කරන ව ාපාරිකයන්ව දිරි 
ගන්වනවා. ෙම් වාෙග් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කරෙගන යනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ධීවර අමාත තුමා මහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක්  
කියාත්මක කරනවා. අද මාළු මිල සම්පුර්ණෙයන්ම ස්ථාවර වී 
තිෙබනවා.   ඒ වාෙග්මයි ෙම් ටින් මාළුවලට  අප බදු අඩු  කරනවා; 
වැඩි කරනවා. ෙද්ශීය මාළු මිල අඩු වුණාම ටින්මාළුවලට  බදු වැඩි 
කර ධීවරයාව රකිනවා. එම නිසා මා ඉතාමත් වගකිෙමන් 
කියනවා, ඔබතුමා ෙමොන තරම් ඔය දත්ත  ගැන කථා කළත් ඇත්ත  
කතන්දරය ෙම්කයි කියා. ඔබතුමා ෙමොන තරම්  කථා කළත්  
අන්තිමට  ඡන්දය ඉල්ලන්න ගියාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ඡන්දෙයන්  පරාදයි. [බාධා කිරීම්] 

 
මිද්ෙදණිය පාථමික විද ාලය: ෙගොඩනැගිලි සහ ගුරු 

හිඟය 
மித்ெதனிய தல்நிைலப் பாடசாைல : கட் ட 

மற் ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
MIDDENIYA PRIMARY SCHOOL: SHORTAGE OF BUILDINGS 

AND TEACHERS 
 

1880/’11 
11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, වලසම්ුල්ල අධ ාපන 
කලාපයට අයත්, කටුවන ෙකොට්ඨාස අධ ාපන 
කාර්යාලය මගින් පාලනය වන මිද්ෙදණිය 
පාථමික විද ාලෙය් පවතින ෙගොඩනැගිලි හා ගුරු 
හිඟය නිසා සිසුන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා 
ඇති බවත්;  

 (ii) එම විදුහෙල් ෙගොඩනැගිලි හිඟය සහ ගුරු හිඟය 
පිළිබඳව බලධාරින්ට දන්වා සිටියත් ෙම් දක්වා 
විසඳුමක් ලැබී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම පාසල සඳහා නව ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට 
සැලසුම්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එ ෙසේ නම්, ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

       (iii)  මුදල් ෙවන් කර තිෙබ් නම්, ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

         යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் வலஸ் ல்ல 
கல்வி வலயத்திற்குாிய கட் வன ேகாட்டக் 
கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற 
மித்ெதனிய தல்நிைலப் பாடசாைலயில் 

நில கின்ற கட் ட மற் ம் ஆசிாியர் பற்றாக் 
குைறயினால் மாணவர்கள் ெப ம் கஷ்டங்கைள 
எதிர்ேநாக்கி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயின் கட் ட மற் ம் 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற பற்றி அதிகாாிக க்கு 
அறிவித் ள்ள ேபாதி ம் இற்ைறவைர தீர்  
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலக்காக திய கட் டங்கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான நிதி ஏற்பா கள் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பின், கட் டங்கைள நிர் 
மாணிக்கும் பணிகள் எத்திகதியில் ஆரம்பிக்கப் 
ப ெமன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) due to the shortage of buildings and 
teachers that exists at Middeniya Primary 
School administered by the Katuwana 
Divisional Education Office in Walasmulla 
Education Zone in Hambantota District, the 
students have faced severe difficulties; and 

 (ii) even though the authorities have been 
informed of the shortage of buildings and 
teachers at that school, no solution has been 
provided up to now? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether plans have been formulated to 
construct new buildings for that school; 

 (ii) if so, whether allocations have been made 
for that purpose; and 

 (iii) the date on which the construction of the 
buildings will be started, if funds have been 
allocated? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කාලෙව්ලාව ගිහින්  තිෙබන 

නිසා  එම පශ්නයට පිළිතුර  සභාගත කරන්න.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පිළිතුර සභාගත කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,   අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)   (i)   දකුණු පළාත්  අධ ාපන ෙල්කම්තුමාෙග්  ලිපියට අනුව ගුරු 

හිඟය  පිළිබඳව  දුෂ්කරතාවක්  ෙනොමැති  අතර  පන්ති 
ෙදකක් සඳහා පමණක්  පන්ති කාමර අවශ ව ඇත.  

      (ii)   ගුරු හිඟය - අදාළ ෙනොෙව්.  (දකුණු පළාත් අධ ාපන 
ෙල්කම්ෙග් ලිපියට  අනුව)            

             ෙගොඩනැඟිලි හිඟය - ඔව්.  

(ආ)  (i)   ෙමම වසර තුළ  එෙසේ සැලසුම් කර ෙනොමැත. 

        (ii)   අදාළ ෙනොෙව්.  

         (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)    දකුණු පළාත් අධ ාපන ෙලක්ම්තුමාෙග් ලිපියට අනුව ෙමම ඉදිකිරීම්   
සඳහා  පතිපාදන ෙවන් කර   ෙනොමැති  බවත් 2012  වසර සඳහා  ලැබී 
ඇති පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවන බැවින් ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන 
පතිපාදන  අනුව ෙගොඩනැගිලි  පහසුකම ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව 
දන්වා ඇත. 

 

 

ෙහට්ටිෙපොල ආදර්ශ ප ාථමික විද ාලය : බහුකාර්ය 
ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල 

ெஹட் ெபால மாதிாி தல் நிைலப்பாடசாைல: 
பலேநாக்கு ம்மா க் கட் டம் 

HETTIPOLA MODEL PRIMARY SCHOOL: THREE-STOREY, 
MULTI-PURPOSE CONSTRUCTION 

 

2158/’11 
12.ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) : 

(අ) (i) කුලියාපිටිය අධ ාපන කලාපෙය්, පඬුවසන්ුවර 
අධ ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහට්ටිෙපොල ආදර්ශ 
ප ාථමික විද ාලෙය් බහුකාර්ය ෙතමහල් 
ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන්ෙන්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පතිපාදන සපයාගත් ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iv) එකී ඉදිකිරීම් රජෙය් ප තිපාදන මත සිදු 
ෙනොකරන්ෙන් නම්, ප තිපාදන ලබා දුන් අයෙග් 
නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද; 

 (v) එම ඉදිකිරීම ආරම්භකරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) ගිවිසුම් අනුව  එහි ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතු දිනය 
කවෙර්ද; 

 (vii) ෙම් වනවිට එකී ඉදිකිරීම් අවසන්කර තිෙබ්ද; 

 (viii) ඉදිකිරීම් අවසන්කර ෙනොමැති නම්, එයට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) குளியாப்பிட் ய கல்வி வலயத்தில் பண்  
வஸ் வர கல்விக் ேகாட்டத்தில் ெஹட் ெபால 
மாதிாி தல் நிைலப்பாடசாைலயில் பலேநாக்கு 

ம்மா க் கட் டெமான்  அைமக்கப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கான மதிப்பீட் த் ெதாைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) இதற்கான நிதி ஏற்பா கைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்நிர்மாணப் பணிகள் அரச நிதி ஏற்பாட் ல் 
ெசய்யப்படாவி ன் நிதி ஏற்பா கைள வழங்கி 
யவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (v) இந்நிர்மாண ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) உடன்ப க்ைகயின் ப  நிர்மாண ேவைலகள் 
வைடய ேவண் ய திகதி யாெதன்பைத ம் 

 (vii) இப்ேபா  இந்நிர்மாண ேவைலகள் வைடந் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) நிர்மாணப்பணிகள் 
வைடயவில்ைலெயனின், அதற்கான 

காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Education: 

(a) Will he state - 
 (i) whether a three-storey, multi-purpose 

building is being constructed at Hettipola 
Model Primary School in Panduwasnuwara 
Education Division of Kuliyapitiya 
Education Zone; 

 (ii) the estimated cost for the aforesaid 
construction; 

 (iii) the manner in which the provisions 
required for the aforesaid construction were 
obtained; 

 (iv) the name and address of the person who 
provided  funds, if the aforesaid 
construction is not carried out using the 
allocations made by the Government; 

 (v) the date of commencement of the aforesaid 
construction work; 

 (vi) the date by which the construction work 
should be completed as per the agreement;  

 (vii) whether the aforesaid construction has been 
completed by now; and 

 (viii) the reasons for not completing the 
construction work, if the construction work 
has not been completed? 

(b) If not, why? 
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයටත් පිළිතුර  

සභාගත කරන්නද?   
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. අප ෙදන්නා ටිකක් පැ ටෙලන්න  ඕනෑ.  
 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
පැටෙලන්නට  ඕනෑ  ෙන්ද? Very good, very good.  

ගරු   නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අධ ාපන අමාත තුමා   
ෙවනුෙවන්   එම පශ්නයට  මා පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i)   නැත. (වයඹ පළාත් අධ ාපන  අධ ක්ෂකෙග්  
ලිපියට අනුව) 

      (ii)  ඇසත්ෙම්න්තුවක් නැත. 

      (iii)   ආදි ශිෂ යකුෙග් ෙපෞද්ගලික  ධන පරිත ාගයකි.  

      (iv)   එම විද ාලෙය් ආදි ශිෂ ෙයකු වූ ජාලිය 
කුලෙසේකර  මහතා, මඟ නැගුම සභාපති. 

              ලිපිනය- හලාවත පාර, ෙහට්ටිෙපොළ. 

 (v)   2009.02.10. 

      (vi)  අනුගාහක පදනම මත ෙකෙරන ඉදිකිරීමක් බැවින්  
සථ්ිර දිනයක් දක්වා ෙනොමැත. 

      (vii)  නැත. (වයඹ පළාත්අධ ාපන අධ ක්ෂකෙග් 
ලිපියට අනුව)  

    (viii)   වයඹ පළාත් අධ ාපන ෙල්කම්ෙග් 2012.12.03 
දිනැති ලිපියට  අනුව ෙමම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර 
අත්තිවාරම් වැඩ කර ෙගන යාෙම්දී එයට ෙයොදා 
ගත් කම්බිවල පමිතිය ෙනගැළෙපන බව පාෙද්ශීය 
ඉංජිෙන්රු විසින් ෙකොන්තාත්කරුට   දන්වා ඇත. 
තවද, ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පඬුවසන්ුවර  
පාෙද්ශීය සභාෙව් අනුමැතිය ෙනොගැනීම හා 
පළාත් ආයතනවල  විෙරෝධතාවය නිසා ඉදිකිරීම් 
නවතා ඇත. ෙම් වන විට දීර්ඝ කාලයක්  ෙමෙසේ 
තිබීම නිසා අත්තිවාරම්  කම්බි දිරායාම ෙහේතුෙවන්  
එය ඉවත් කර එම භූමිය  සමතලා කර තිෙබ්. ඒ 
අනුව ෙමම සථ්ානෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් සෑදීම  සිදු 
ෙනොවන බව  තවදුරටත්  වයඹ  පළාත් ෙල්කම් 
(පධාන අමාත ාංශය) විසින් සඳහන් කර ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එම බහුකාර්ය ෙගොඩනැගිල්ෙල් ගණන කීයද?  ඒ ගණන 

ෙපොඩ්ඩක් කියන්න බැරිද?  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අතුරු පශ්නය ෙමය ෙනොෙවයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව පිළිබඳව පශ්නයකුත් තිෙබනවා.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
එහි මිලක් සඳහන් කර නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙහට්ටිෙපොල කණිෂ්ඨ 

විද ාලෙය් බහුකාර්ය ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කරන්නට හිටපු මඟ 
නැඟුම සභාපති ජාලිය කුලෙසේකර මහත්මයා කියා කළාය කියලා 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙමහි මුල් ගල් තැබුෙව් අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති ෙල්කම්  කුමාරසිරි 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මයායි. හැබැයි  දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙමය 
පමිතියකට නැහැයි කියන එකයි. ෙමය ෙවනත් ෙකනකුට ඉදි 
කරන්නට ඉඩ දුන්ෙනත් නැහැ. ලක්ෂ ගණනක් ළමයින් එකතු 
ෙවලා ගිහින් එහි මුල් ගල තබලා, උත්සව පැවැත්තුවා. අන්තිමට 
බලද්දි ඒකට ෙයොදලා තිෙබන්ෙනත් බාල කම්බියි. ඒ කරපු 
වැඩවල පතිඵලය තමයි ඔය තිෙබන්ෙන්.  "මඟ නැගුම" සඳහාත් 
ඕකම තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්.  බාල කම්බි ෙවන්න ඇති ෙයොදලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හරි, පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් වාෙග් එක එක්ෙකනාෙග් උපෙදස් අනුව ගිහිල්ලා 

බහුකාර්ය ෙගොඩනැඟිලි හදන්න එක එක පුද්ගලයන්ට අවසර 
ෙදන්ෙන් ඇයි කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  ඉස්ෙසල්ලාම මුල් 
ගල තබන්න කලින් ෙමය හදන්න ෙමොකක් ෙහෝ කමෙව්දයක් 
කියාත්මක කරන්න තිබුණා ෙන්. එෙහම නැතිව ෙම් වාෙග් කියා 
කිරීම තුළින් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ඔබතුමාටම 
ෙත්ෙරනවා ෙන්. දැන් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් 
බහුකාර්ය ෙගොඩනැගිල්ලකුත් නැහැ, ඒක සමතලා කරලා දමලා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, පිළිතුර ෙදන්න.  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය, ෙමෙහම ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි කියන 

එකයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙමවැනි ඉදිකිරීම් සිදු කිරීෙම් දී, විෙශේෂෙයන් පාසල් භූමියක් තුළ 
ඉදිකිරීම් කිරීෙම් දී ඒ සඳහා මූලික අවසරය පළාත් 
ඉංජිෙන්රුවරයාෙගන් ලබා ගැනීමට අවශ  ෙවනවා. එතෙකොට ඒ 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් තමයි එම කටයුතු සිදු 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, යම් ෙහයකින් අසාර්ථක ඉදිකිරීමක් නිසා 
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ළමයින්ෙග් ජීවිතවලට තර්ජනයක් වුෙණො ත් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
අධ ාපන ඇමතිවරයා, නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා ඇතුළු අප සියලු 
ෙදනාටම ඒ වගකීම සම්පූර්ණෙයන්ම භාර ගන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ 
නිසා නියමිත පමිතිෙයන් යුතු ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම විෙශේෂෙයන්ම 
අවශ  වනවා. නමුත් ඒ ෙද් ෙනොෙකරුණාම යම් ෙහයකින් එය 
ඉවත් කිරීමට නිෙයෝග කිරීමට සිදු වනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය.  

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

වන්ෙන් ෙමයයි.  ෙම් බහුකාර්ය ෙගොඩනැගිල්ල එක  අවුරුද්දක දී 
ඔබතුමන්ලාෙගන් හරි, පළාත් සභාෙවන් හරි,  යම් කිසි විධියකින් 
ෙම් පාසලට ලැෙබන්නට තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. 
හැබැයි ඒක නතර කරලා ෙම් එක පුද්ගලෙයක් ගිහින් "රයිට්, මම 
ෙම්ක හදන්නම්" කියලා භාර අරෙගන අන්තිමට දැන් ෙමොකක්ද 
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් පාසලට බහුකාර්ය ෙගොඩනැගිල්ලක් 
නැති වීමයි. ඒ නිසා මා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා දැන්වත් අඩුම තරෙම් මධ ම රජෙයන් 
ෙහෝ පළාත් සභාෙවන් ෙම් පාසලට බහු කාර්ය ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ලබා ෙදනවාද කියලා.  

ෙම් වාෙග් ෙහොරුන්ට ෙම්වා ඉදි කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතුව  
මධ ම රජෙයන් ෙහෝ පළාත් සභාෙවන් ෙම් පාසලට බහු කාර්ය 
ෙගොඩනැගිල්ලක් ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, යම් කිසි ෙකෙනක් 

ෙපෞද්ගලික පරිත ාගයක් කරන විට අපට ඒක වළක්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් පාසල් පද්ධතිය තුළ 
දැවැන්ත ජන සහභාගිත්වයක් තිෙබනවා. ඒක මන්තීතුමා 
පිළිගන්නවා ඇති. ඔබතුමන්ලාත් සමහර විට ෙග්ට්ටුව හදනවා. අපි 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ මධ ස්ථානය හැදුවාම ඔබතුමාට 
විමධ ගත අය වැෙයන් ෙග්ට්ටුව හදන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒකට 
නම ගහන්නත් පුළුවන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ෙග්ට්ටුව ඇරලා අපි ඇතුළට යනවා.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
වැසිකිළි හදන්න පුළුවන්. හැබැයි, නම ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ 

නිසා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනයන් අපට නවත්වන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. සුබ පතන්නන් සහ ඒ ආෙයෝජනයන් ලබා ෙදන්නන්ට අපි 
අවස්ථාව ෙදනවා. හැබැයි,  පමිතිෙයන් ඉදි කළ යුතුයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහනවා.  ෙම් දවස්වල ෙකොට්ටාව ධර්මපාල විද ාල ෙය් ඇති ෙවලා 
තිෙබන අර්බුදය සම්බන්ධෙයන්  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා සිංහෙයක් 
වාෙග් 

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

උත්තර දුන්නා.  වහාම ෙම්ක නතර කරනවාය කියා ඔබතුමා 
කිව්වා. දැන් මහරගම සංවර්ධන කමිටුෙවනුත් ෙම්කට විරුද්ධව -
ෙකොට්ටාව ධර්මපාල විද ාලෙය් 1-5 වසර දක්වා ෙවනත් 
පෙද්ශයකට ෙගන යන්න එපාය කියා- තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. මම ඊෙයත් ෙම්ක ඇහුවා. දිගින් දිගටම ෙම්ක 
අහන්ෙන් පාසල්වල ඉන්න අයෙග් තිෙබන වැදගත්කම නිසායි. 
ඔබතුමා ෙම් අර්බුදය සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එක 
එක පුද්ගලයින්ට ඕනෑ විධියට, පළාත් සභාවල ඇමතිවරුන්ට 
ඕනෑ විධියට පාසල්වල ෙකොටස් ෙකොටස් ගලවා අරෙගන යනවා. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සිටින මහරගම සංවර්ධන කමිටු ෙව්දී 
එතුමා තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, ෙමෙහම ෙගන යන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  ෙකොට්ටාව ධර්මපාල විද ාලෙය් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අර්බුදය ළමයි 135  ෙදෙනකුෙග් අර්බුදයක්. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඔබතුමා  ඒකට ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද කියා 
කියන්න.  

 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  සිංහයා කියපු වචනය 

පළමුෙවන් ඉවත් කරන්න. ෙමොකද, සිංහයා වුෙණොත් කකුල් 
හතරයිෙන්. මම සිංහලෙයක්. මට කකුල් ෙදකයි. ඒ නිසා සිංහයා 
කියන ෙකොටස මට අවශ  නැහැ.  

 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හිටපු ගමන් රෑට හතෙරනුත් යනවා. 
 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
වහාම ඒ ෙකොටස කපා ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

[බාධා කිරීමක්]  
 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මම හතෙරන් යන්ෙන් නැහැ. මම හතෙරන් යන ෙකෙනක් 

ෙනොෙවයි. මම ෙදෙකන් යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. 
කවදාවත් නැහැ.  

 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ තමුන්නාන්ෙසේ.  
 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
තමුන්නාන්ෙසේට මම එක කාරණයක් කියන්නම්. මම කිසි 

තැනක හතෙරන් ගිය මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. අන්න ඒක මතක තියා 
ගන්න. මම හරියට ෙකළින් ඉඳලා තිෙබනවා. හරියට ෙකළින් 
වැඩ කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කාරණාව පිළිබඳව 
ෙහොයලා මම තමුන්නාන්ෙසේට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ෙපෞද්ගලිකව 
හමු ෙවන්න. අද උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න පුළුවන්. 

1045 1046 

[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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ශී ලංකාෙව් සිටින පවුල් : ඉපයීම් පමාණය 
இலங்ைகக் கு ம்பங்கள் : சம்பாதிக்கும் இய ைம 

FAMILIES IN SRI LANKA: EARNING CAPACITY 

1710/’11 

1.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් සිටින පවුල් සංඛ ාව  ෙකොපමණද;   

 (ii) ශී ලාංකික පවුලක ඉපයීම් පමාණය ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) දරිදතා ෙර්ඛාවට පහළින් සිටින පවුල් සංඛ ාව දිසත්ික්ක 
පදනමින් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ශී ලංකාෙව් දරිදතා ෙර්ඛාව තීරණය කරන සාධකය 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
ைய ம்; 

 (ii) இலங்ைகக் கு ம்பம் ஒன்றின் சம்பாதிக்கும் 
இய ைமைய ம்; 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) வ ைமக் ேகாட் க்கு கீேழ உள்ள கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைகைய மாவட்ட அ ப்பைடயில் அவர் 
கூ வாரா? 

(இ) இலங்ைகயில் வ ைமக்ேகாட் க்குள் வ வைத 
தீர்மானிக்கும் காரணி என்ன என்பைத அவர் 
இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of families in  Sri Lanka; and  

 (ii) the earning capacity of a  Sri Lankan  
family? 

(b) Will he also state on per district basis the number 
of families which exist below the poverty line ? 

(c) Will he inform this House the determining factor 
in arriving at the poverty line in Sri Lanka? 

(d)    If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) "පවුල" යන සංකල්පය ජන හා සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංගණන කියාකාරකම් සඳහා 
භාවිතා ෙනොකරන නමුත් "ගෘහ ඒකක" යන 
සංකල්පය භාවිතා කරනු ලැෙබ්.  

  එබැවින් පවුල් ගණන පිළිබඳ සංඛ ාත්මක 
ෙතොරතුරු ෙවනුවට ගෘහ ඒකක සංඛ ාව ඉදිරිපත් 
කරනු ලැෙබ්. 

  ශී ලංකාෙව් සිටින ගෘහ ඒකක සංඛ ාව 
5,079,362ක් ෙව්.  

  (ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය 
2009/10 - මන්නාරම, මුලතිව් සහ කිලිෙනොච්චි 
දිසත්ික්ක හැර)   

  (ii)  ශී ලංකාෙව් ගෘහ ඒකකයක ඉපයීම් පමාණය 
රුපියල් 36,451ක් ෙව්.  

      (ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය  
2009/10 - මන්නාරම, මුලතිව් සහ කිලිෙනොච්චි 
දිසත්ික්ක හැර)  

(ආ)  වගුෙව් දක්වා ඇත. සභාගත* කරමි. 

(ඇ) 1.  ආහාර දරිදතා ෙර්ඛාව : දිනකට එක පුද්ගලයකු සඳහා 
කිෙලෝ කැලරි 2030ක ශක්තියක් ලබා ගැනීමට 
ආහාර සඳහා වැය වන මාසික වියදම, සාමාන  කැලරි 
වියද ෙම් අනුපාතයක් ෙලස ගැනීෙමන්.  

 2.   ආහාර ෙනොවන දරිදතා ෙර්ඛාව : ඉහත ගණනය 
කරන ලද ආහාර දරිදතා ෙර්ඛාවට ආසන්නව වියදම් 
කරනු ලබන  පුද්ගලයකුෙග් ආහාර ෙනොවන දව   
සඳහා වැය වන මාසික වියදම.  

   3.   නිල දරිදතා ෙර්ඛාව = ආහාර දරිදතා ෙර්ඛාව + ආහාර 
ෙනොවන දරිදතා ෙර්ඛාව  

 4.  ආසන්න ගෘහ ඒකක ආදායම් සහ වියදම් 
සමීක්ෂණයකදී ගණනය කරනු ලබන District 
Spatial Price Index : ෙමම ද ර්ශකය, දරිදතා ෙර්ඛාව 
දිසත්ික්ක මට්ටමින් ඇසත්ෙම්න්තු කිරීම සඳහා ෙයොදා 
ගනී.  

 5.  ෙකොළඹ පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් මිල දර්ශකය : ෙමම 
දර්ශකය, පාද වර්ෂෙය් සිට දරිදතා ෙර්ඛාව 
යාවත්කාලීන කි රීම සඳහා ෙයොදා ගනී.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
*  සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட  அட்டவைண: 
* Chart  tabled: 

1047 1048 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දීපු දත්ත අනුවයි මා ෙම් කාරණය 

අහන්ෙන්. ගෘහස්ථ ඒකකයක අවුරුද්දකට තිෙබන ආදායමද 
ඔබතුමා ඒ කිව්ෙව්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අවුරුද්දකට.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමනි, එය අවුරුද්දකට ෙනොෙවයි 

මාසයකට වන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ෙමහි තිෙබන්ෙන් රුපියල් 36,451ක් කියලායි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
That is, per month. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ලංකාෙව් ගෘහ ඒකක ඉපයීම් පමාණය රුපියල් 36,451යි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අවුරුද්දකටද, මාසයකටද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මාසයකට විය යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමාට  වැරැදීමක් ෙවලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මාසයකට කියලා ගනිමු. ෙම් පිළිතුෙර් එය සටහන් ෙවලා 

නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා දිළිඳු ගෘහ ඒකක සංඛ ාව 

357,834ක් කියලා. එෙසේ ෙවන්න බැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
357,834යි. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට 

අදාළ සංඛ ා කියවන්නද?  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් දැනුවත්භාවය පිණිස මා ෙම් කරුණ 
අහන්ෙන්. සමෘද්ධිලාභී පවුල් -ගෘහස්ථ ඒකක- විසිඑක් ලක්ෂයක් 
අද  ඉන්නවා. ෙම් අය දිළිඳු අය යටතට ෙනොෙවයිද වැෙටන්ෙන්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්   නිර්ණායක අනුවයි. ඒ අයෙග් 

නිර්ණායක අනුවයි ෙම් ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් 
සමීක්ෂණය කෙළේ. ඒ හරහා අපට ලැබී තිෙබන සංඛ ාෙල්ඛන 
අනුව දිළිඳු ගෘහ ඒකක සංඛ ාව 357,834යි.  

 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති. 

ෙමතැන පරස්පරයක් තිෙබනවා. කරුණාකරලා මීට වැඩිය 
ෙසෝදිසි කරලා බලලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට උත්තරයක් 
දුන්ෙනොත් වඩා ෙහොඳයි. ෙමොකද, ගෘහස්ථ ඒකක විසිඑක් 
ලක්ෂයක් සමෘද්ධිලාභීන් වශෙයන් ඉන්නවා නම්,  දිළිඳු ගෘහ 
ඒකක සංඛ ාව 357,834ක් ෙවන්න බැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමතැන අහලා තිෙබන්ෙන් absolute poverty line පිළිබඳව. 

There are definitions like that. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, but you had taken it to the very extreme of the 

spectrum. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
What you have asked about is the Absolute Poverty 

Index. 
 

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

 
ආගමික අන්තවාදය හා මූලධර්මවාදය  

மதத் தீவிரவாதம் மற் ம் அ ப்பைடவாதம் 
RELIGIOUS EXTREMISM AND FUNDAMENTALISM 

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

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙම් වන විට රට තුළ 
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මහත් ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී තිෙබන මත ෙභ්දාත්මක පවණතාවක් 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි.  

අපෙග් ආදරණීය මව් බිමත්, එහි ෙවෙසන සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ඇතුළු සියලුම ජනතාවන් ෙම් වන විට 
ඉතාම බරපතළ සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන අර්බුදයක අනිසි 
පතිවිපාකවලට මුහුණ දී සිටී.    

දිනපතා වර්ධනය වන ෙමම අර්බුදවලින් පීඩාවට පත්ව 
සිටින්ෙන් ෙපොදු ජනතාවය.  

එක් අතකින් බඩු මිල වැඩි වීම නිසා ජීවන බර වැඩි ෙවද්දී 
වැටුප් වැඩි ෙනොවීම, ආදායම් පහළ වැටීම නිසා ෙපොදු ජනයා 
ආර්ථික වශෙයන් පීඩාවට පත්ව තිෙබ්. අෙනක් අතින් ආර්ථිකය 
බහුජාතික සමාගම්වලට ගිල ගැනීමට ඉඩ සලසා දීම නිසා ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් හා ව ාපාර කඩා වැෙටමින් තිෙබ්. තවත් අතකින් 
පජාතන්තවාදය අනතුරට පත් කරමින් අධිකරණයට පවා අත 
තබද්දී මානව හිමිකම් පශ්න හා අභ න්තර ගැටුම්  දඩමීමා කර 
ගනිමින් අධිරාජ වාදී විෙද්ශ බලෙව්ග අෙප් රටට එෙරහිව 
කියාත්මක ෙවමින් තිෙබ්. එෙසේම රට තුළ අපරාධ වැඩි ෙවමින් 
තිෙබ්. ෙමම තත්ත්වය තුළ අෙප් රෙට් සියලු ජනතාව පීඩාවට හා 
දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව තිෙබ්. ඒ අතර රට තුළ යළිත් ජාතිවාදී හා 
ආගම්වාදී ගැටුම් ඇවිළවීෙම් පවණතාවක්ද මතු ෙවමින් තිෙබ්.  

රටක් ෙලස, ජනතාවක් ෙලස අප මුහුණ දී සිටින සැබෑ 
අර්බුදවලට අභිෙයෝගවලට විසඳුම් ෙසවීම සඳහා පීඩාවට පත් 
සියලු ජනයා  සමඟිෙයන් කටයුතු කළ යුතු ෙමොෙහොතක, කුමන 
ෙහෝ ෙහේතුවක් මත ජනතාව අතර ෙභ්ද ෙහෝ ගැටුම් නිර්මාණය 
වන්ෙන් නම් එවැනි ගැටුම් ෙහෝ ෙභ්ද නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
කුමන ෙහෝ පාර්ශ්වයකින් කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු කරන්ෙන් නම් 
එය මුළු සමාජයටම ඉතාමත් හානිකර වනු ඇත.   

අෙප් රෙට් දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ බලය ලබා ගැනීම හා 
බලය පවත්වා ගැනීම ෙවනුෙවන් සිංහල-ෙදමළ ජාතිවාදය 
ඇවිස්සීමත්, ජාතිවාදී ගැටුම් හා ෙකෝලාහල විටින් විට නිර්මාණය 
කිරීමත් නිසා අවසානෙය්දී ජාතිවාදී හා ෙබදුම්වාදී යුද්ධයකට පාර 
කැපුණු ආකාරය අප කිසිෙවකුටත් අමතක විය යුතු නැත. වසර 
30කට වැඩි කලක් පැවැති එම ෙබදුම්වාදී යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් 
වූෙය් තම බලය ෙවනුෙවන් ජාතිවාදය වැපිරූ අය  ෙනොව, සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙපොදු ජනතාවය. එම ෙබදුම්වාදී යුද්ධෙයන්  
මිනිස් ජීවිත දහස් ගණනක් අහිමි වූ අතර, විනාශ වූ ෙද්පළ 
පමාණය ගණන් බැලිය ෙනොහැකි තරම්ය. එම ෙබදුම්වාදී යුද්ධය 
ලංකාෙව් අභ න්තර පශ්නවලට මැදිහත්වීමට ඉන්දියාවත්, 
අධිරාජ වාදී විෙද්ශ බලෙව්ග හා රාජ යනුත් ෙයොදා ගත් හැටි 
කිසිෙවකුට රහසක් ෙනොෙව්. විෙටක ඉන්දියානු ආකමණයක් පවා 
සිදු වීමට එය ෙහේතු විය. වර්තමානෙය්දීත් අධිරාජ වාදී බලෙව්ග 
ලංකාවට එෙරහිව මැදිහත් වීමට ෙයොදා ගනිමින් තිෙබන්ෙන් එම 
ෙබදුම්වාදී යුද්ධෙය් සිදුවීම්ය.  

එවැනි ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ දී එහි විනාශකාරී අත් දැකීම් 
සහිතව සිටින ජනතාවක් ෙලස යළිත් එවැනිම වූ ගැටුමකට ඉඩ 
ෙනොදීම අප කාෙග්ත් වගකීමය. ජාතිවාදය වැපිරීම නිසා 
නිර්මාණය වූ ෙබදුම්වාදී යුද්ධයක අමිහිරි  මතකය මැකී යෑමටත් 
ෙපර, නැවත ජාතිවාදී ෙහෝ ආගම්වාදී ගැටුමක් රට තුළ මතු 
වන්ෙන් නම් එය ඉතාම විනාශකාරී පතිඵල ෙගන ෙදනු ඇත. 
කුමන වර්ගෙය් ආගමික අන්තවාදයකට ෙහෝ මූලධර්මවාදයකට 
ෙහෝ ඉඩ ෙනොතැබීමට සියලු ආගම් අදහන ජනතාව වග බලා ගත 
යුත්ෙත් ඒ නිසාය. ජනතාව අතර සමඟිය බිඳින, ගැටුම් හා 
ෙකෝලාහල නිර්මාණය වීමට ඉඩ සලසන ආගමික ෙහෝ ෙවනත් 
ඕනෑම පතිවිෙරෝධයකින් වාසි ලබා ගන්ෙන් අධිරාජ වාදී විෙදස් 
බලෙව්ග, පතිගාමී බලෙව්ග මිස, ජනතාව ෙපළන පාලක 
කණ්ඩායම් මිස අන් කවෙරක්වත් ෙනොෙව්.  

මෑත කාලෙය් ෙලෝකය පුරා ෙබොෙහෝ සිදුවීම් කියා පාන්ෙන් 
ආගමික ෙහෝ ජාතිවාදී ෙහෝ මූලධර්මවාදී කියා කිසිෙසේත් ෙමම 
ආගමට ෙහෝ ජාතියට කිසිදු වැඩදායී කාර්යයක් ඉටු ෙකොට 
ෙනොමැති බවයි. මෑත කාලෙය් මුස්ලිම් මූලධර්මවාදීන් විසින් 
ඇෆ්ඝනිස්තානෙය් ඓතිහාසික බාමින් බුදු පිළිම විනාශ 
කිරීෙමන්ද, බුරුමෙය් ෙබෞද්ධ ආගම මුවාෙවන් සිදු වන පචණ්ඩ 
කියා මඟින්ද, හින්දු ආගමික මූලධර්මවාදීන් විසින්           
අෙයෝධ ා මුස්ලිම් පල්ලිය විනාශ කිරීෙමන්ද, ෙබෞද්ධ ආගමට 
එෙරහිව බංග්ලාෙද්ශෙය් සිදුවීම්ද, එම ජාතීන්ට ෙහෝ ආගම් 
ලබ්ධිකයන්ට එම කියා මඟින් සිදුව ඇත්ෙත් අපසාදය හා දැඩි 
පිළිකුළයි.  

ඒ නිසා ෙමවැනි කියා මාර්ග කිසිෙසේත් ෙබෞද්ධාගමට ෙහෝ 
සිංහල ජනතාවට ෙහෝ ෙවනත් කවර ෙහෝ ජන ෙකොට්ඨාසයකට 
හිතකර  තත්ත්වයක් ඇති කරන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඇති කරන්ෙන් අතිශය විනාශකාරී, 
පචණ්ඩකාරී භයානක තත්ත්වයන්ය. ෙම් මතු ෙවමින් තිෙබන 
පවණතාව ෙම් රට තවත් අඳුරු යුගයකට, ඉතාම භයානක 
පතිවිපාක ෙගනත් ෙදන යුගයකට ඇද දැමීෙම් අනතුරක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන අප 
කාෙග්ත් වග කීමක් තිෙබනවා. 

එෙහයින් අප ඉදිරිෙය් ඇති ෙමම සැබෑ පශන් හඳුනා ෙගන 
ඒවා පරාජය කරනවා ෙවනුවට, ඒවා ෙදස ෙනොබලා විවිධ ආගම් 
අතර ෙහෝ ජන කණ්ඩායම් අතර ෙහෝ ෙභ්ද නිර්මාණය වන ෙලස, 
ගැටුම් නිර්මාණය වන ෙලස කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු කරන්ෙන් නම් 
එහි  වාසිය ලැෙබන්ෙන් ජනතාවට ෙනොව පතිගාමිත්වයටය. ඉන් 
සැබෑ පශ්න අමතක කරවීම හා ඒවාෙය් සැබෑ වගඋත්තරකරුවන් 
ආරක්ෂා කිරීම ද සිදු වනවා.  

එබැවින් ජනතාව අතර සමඟිය බිඳින, ආගම්වාදී ෙහෝ ජාතිවාදී 
ගැටුම්වලට හා ෙකෝලාහලවලට මඟ සලසන, අධිරාජ වාදී 
බලෙව්ගවලට හා පතිගාමිත්වයට වාසි සලසන කුමන ෙහෝ 
වර්ගයක ආගම්වාදී, ජාතිවාදී අන්තවාදයට ෙගොදුරු ෙනොවීමටත් 
ඒවා පරාජය කරමින් සියලු ජනතාව අතර සමඟිය 
ෙගොඩනැඟීමටත් අප කටයුතු කළ යුතුය.  

දශක තුනකට වැඩි ජාතිවාදී ෙබදුම්වාදී යුද්ධයකින් බැටකා 
සිටින ජනතාවක් ෙලස තවත් එවැනිම ආගම්වාදී, මූලධර්මවාදී 
ගැටුමකට ඉඩ ෙනොතබා, හැඟීම්බරව ෙනොව බුද්ධිෙයන් කල්පනා 
කරමින්, ජනතාව මුහුණ ෙදන සැබෑ අභිෙයෝග හඳුනා ෙගන ඒවා 
ජය ගැනීම සඳහාත්, ඒ ෙවනුෙවන්ම ජනතාව අතර සමගිය ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහාත්, සකීයව දායක වීම සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර්, මැෙල් සහ ෙබෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම්, කිස්තියානි, 
කෙතෝලික ඇතුළු සියලුම ශී ලාංෙක්ය ජනතාවෙග් වග කීමක් වනු 
ඇත. 

ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව පැන නඟින පහත පශ්නවලට ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරමි. 

01. කවර ආගමකින් ෙහෝ වර්ධනය ෙවමින් පවතින ආගමික 
අන්තවාදයන් හා මූලධර්මවාදී කියා ආණ්ඩුව හඳුනා ෙගන 
තිෙබ්ද?  

මෑත කාලෙය්ත් ෙබොෙහෝ විට එවැනි පවණතාවන්ෙග් 
වර්ධනයක් අත්පත් ෙකොට ෙගන තිෙබනවා. 

02. එවැනි කියාවන් මැඩ පැවැත්වීම ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද? 

තවමත් එවැනි කියාමාර්ග තැනින් තැන සිදු වුණාට, අපි කිසි 
ෙසේත්ම දකින්ෙන් නැහැ ආණ්ඩුව පැත්ෙතන්  එය පාලනය කිරීම 
සඳහා ෙහෝ ඒ ඇති ෙවමින් තිෙබන පවණතාවන් වැළැක්වීම සඳහා 
ෙහෝ කියාමාර්ග ගනු ලබනවා. ඒ ඇති ෙවමින් තිෙබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවණතාවන් කිසි ෙසේත්ම අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
බර්ගර්, මැෙල් යන ජන ෙකොට්ඨාසයන්ට ෙහෝ ෙබෞද්ධ, හින්දු, 
ඉස්ලාම්, කිස්තියානි, කෙතෝලික ආගමික ලබ්ධිකයන්ට ෙහෝ කිසිදු 
ෙසතක් වන්ෙන් නැහැ. එය පතිගාමීත්වයට පාර කැපීමක් විතරයි.  
ඒ මතු වන තත්ත්වය පිළිබඳව මීට වඩා ගැඹුරින් ෙම් ගරු සභාව 
කල්පනා කළ යුතුයි; ඒ සඳහා ආණ්ඩුව පිළියම් ෙයදිය යුතුයි 
කියලා අප අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, පිළිතුරක් 

ෙදනවාද? 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආගමික- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබෞද්ධාගම සහ ෙම් 

පකාශය අතර ගැටුමක් ෙනොෙවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. මා ඇත්තට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්-  

 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මා හිතන්ෙන් වඩාත් ෙහොඳයි ආණ්ඩුවක් 

ෙලස අගාමාත තුමා ෙහෝ සභානායකතුමා පකාශයක් කරනවා 
නම්.  

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු මන්තීතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් ආගමික කටයුතු 

සම්බන්ධෙයනුයි. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීමට තීරණය කර තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළමුවැනි පශ්නය හැටියට 

අහලා තිෙබන්ෙන්, කවර ආගමකින් ෙහෝ වර්ධනය ෙවමින් 
පවතින ආගමික අන්තවාදයන් හා මූලධර්මවාදී කියා ආණ්ඩුව 
හඳුනා ෙගන තිෙබ්ද කියලායි. එයට පිළිතුර තමයි, ආගමික 
අන්තවාදී හා මූලධර්මවාදී කියා ර ට තුළ කියාත්මක වන බවට 
වාර්තා වී ෙනොමැත යන්න. ජාත න්තරෙය් පැතිරිලා තිෙබනවාය 
කියා ආරංචි තිෙබනවා. නමුත් රට තුළ පැතිරිලා තිෙබනවාය කියා 
වාර්තා ෙවලා නැහැ.  

ඊළඟ පශ්නෙයන් අහනවා, එවැනි කියාවන් මැඩ පැවැත්වීම 
ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද කියලා. ඉදිරිෙය්දී 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්, සර්ව පාක්ෂික හා සර්ව ආගමික 
නිෙයෝජනයක මාර්ගෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක්  පත් කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එපමණයි පිළිතුර. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් මතු කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ 
පිළිබඳව අෙප් රජෙය් අවධානයත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානයත් ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ 
ඇති වී ෙගන යන විවිධ පවණතාවන් පිළිබඳව පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශී ෙවලා යම් කමෙව්දයන් හා 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියන එකයි. [බාධා කිරීම්] 
ඉතින් ඉන්න ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියනවා, ජාත න්තරෙය් තිෙබනවා 

කියලා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒවා ජාත න්තරව එන ඒවාද, 

රට ඇතුෙළන් එන ඒවාද, ෙකොෙහොමද ඒවා එන්ෙන් කියා ෙසොයා 
බැලීමට. ඒවා ෙසොයා බැලීම සඳහා සියලු පක්ෂවල එකතුෙවන් 
ඉතා ඉක්මනින් විෙශේෂ  කාරක සභාවක් පත් කිරීමට රජය කටයුතු 
කරන බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  
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එහිදී ෙම් කරුණ ගැන පක්ෂවල දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් බලනවාට 
වඩා, අෙප් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරින් 
සාකච්ඡා කරලා, ජාතිවාදී අරගළ, ආගම්වාදී අරගළවලට ෙම් රට 
යටපත් කරන්ෙන් නැතුව, අපි දිනා ගත් සාමය රැක ගනිමින් 
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් කිරීමට 
සහභාගි වන ෙලස අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂවල 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මී ළඟට ගරු සරණ ගුණවර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් 

වරපසාද පශ්නය. 

 
වරපසාද  :  විවෘත වෙරන්තු නිකුත් කිරීම 

சிறப் ாிைம : திறந்த பி யாைண 
பிறப்பிக்கப்பட்டைம 

PRIVILEGE: ISSUANCE OF OPEN WARRANT  
 

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena -  Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වරපසාද පශ්නයක් මතු 

කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙමම මස 22වැනි දින මට සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
මන්තීවරුන්ට අත්තනගල්ල මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් අංක 
1804/12බී දරන නඩුවට ෙපනී සිටීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් 
එදින පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දිනයක් බැවින් එදිනට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙම් රැස්වීම්වලට සහභාගී වීමට අවශ  නිසාත්, වැඩ 
බලන ඇමතිවරයා හැටියට වාචික පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට හා 
සවස් භාගෙය් ඡන්දයක් පවතින නිසා ඡන්දයට මුහුණ දීමට අවශ  
නිසාත් මම ඒ නඩුවට ෙපනී ෙනොසිට ඒ බව මෙග් නීතිඥවරුන් 
හරහා අධිකරණයට දැනුම් දීමක් කළා.  එදින පක්ෂ, විපක්ෂ 
සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන් -කිසිම 
ෙකෙනකුෙගන් අඩුවක් ෙනොමැතිව- එම නඩුවට ෙපනී සිට 
තිෙබනවා.  ඒ නඩුව විභාගයට ගත් අවස්ථාෙව් මෙහස්තාත්වරයා 
විසින් මට විවෘත වෙරන්තුවක් නිකුත් කර තිෙබනවා.   එය  විද ත් 
සහ මුදිත මාධ  මඟින් පචාරය වීම නිසා  ෙම් රෙට් ජනතාව 
අතරටද ෙගොස් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] තිෙබනවා. ඒ ගැන 
තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. එයින් මට ඉතාම අසාධාරණයක් සිදු 
ෙවලා  තිෙබන බවත්, මෙග් වරපසාද කඩවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබන 
බවත් මා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් දීමට කැමතියි.  ඒ නිසා ෙම් ගැන 
විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලසට මා  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ  කටයුතු කරනවා. ගරු සුජීව 

ෙසේනසිංහ මහතා. 

වරපසාද : කථාෙව් ශව  පටිගත කිරීම් 
නිකුත් ෙනොකිරීම 

சிறப் ாிைம : உைரயின் ஒ ப்பதிைவ 
ெவளியிடாைம 

PRIVILEGE: NON-RELEASE OF AUDIO 
RECORDING OF SPEECH 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Deputy Speaker, on the 23rd of January, 2013, I 

had occasion to participate in the Debate on the Order 
under the Strategic Development Projects Act. However, 
I find that the audio recording of my speech had not been 
released in spite of my request to do so. Sir, this is not the 
first time it had happened. There had not been any order 
either to withhold, delete or expunge any part of my 
speech. So, this would amount to a breach of my 
Privileges as a Member of Parliament. Therefore, I seek 
your indulgence to raise this matter in the House.  

Sir, this is not the first time it had happened, but the 
fifth time. They have said that I had used unparliamentary 
language in that. I do not know what unparliamentary 
language I had used because I had not used any filth or 
any other language. This is not the first time that my 
speeches had not been released to the media. Therefore, 
Sir, it is a breach of my Privileges.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I believe it was released this morning. Is it? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
This is the fifth time where it had not been released on 

the same day. There had not been any objections to my 
speech and still, they had not released it to the media.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I will look into that and attend to it. - [Interruption.] 

Yes, Hon. Leader of the Opposition.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
Sir, every Member who participates in a Debate 

would like to see his speech appear in the newspapers. 
So, we have to check and if there is a problem, let him 
know what section would be left out. Otherwise, it needs 
to be released on the same day because the newspapers 
are not going to publish it on the following day when 
there is some other matter going on. What the Hon. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Member said on the Divineguma Bill was published two 
days later. But, as far as the electronic media is 
concerned, it is different. So, there is a duty and a 
procedure has to be laid down. We know that Standing 
Order Nos. 78 to 84 deals with the Rules of Debate and 
there are certain other conventions to be followed. So, if 
an issue arises, the Hon. Member should be informed 
immediately saying, “We are holding it back” or that 
someone has complained about it. Then, he knows what it 
is. Sometimes, you may agree to let the whole thing go, 
taking that relevant portion off. Sometimes, it maybe just 
a crosstalk between the two of them, which is not relevant 
to the argument that was presented by the Hon. Member. I 
think this amounts more to a censorship. We have to sit 
down and look at what happened during his speech. But, I 
also think the Party Leaders must lay down a criteria, 
enabling the Hon. Members to get at least part of their 
speeches released if you are leaving the rest out. - 
[Interruption.]  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the House.    
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි මාධ  

ආයතවලින් ඉතාම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙබොෙහෝ විට 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙකෙරන විවාදයන්වලදී කිසිම 
මාධ  ආයතනයක මාධ  නිලධාරිෙයක් මාධ  ගැලරිෙය් දකින්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවා වාර්තා ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. මම 
හිතන්ෙන්, ෙබොෙහෝ විට එය, ෙම් විවිධ පශ්න නඟන සහ සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා ෙගන එන මන්තීවරුන්ට 
ෙකෙරන එක්තරා අසාධාරණයක්ය කියලායි. ඒ පිළිබඳවත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ජන මාධ  ආයතන ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ල ෙයොමු කරාවිය 

කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. Then, I call upon the Hon. 
Alhaj A.H.M. Azwer to raise his matter of Privilege. 

 
 

 

වරපසාද : 2013 ජනවාරි 24වන දින 
"වීරෙක්සරී" වාර්තාව 

சிறப் ாிைம : 2013 சனவாி 24ஆம் திகதிய 
" ரேகசாி" அறிக்ைக 

PRIVILEGE: “VIRAKESARI” REPORT OF 24TH 
JANUARY 2013  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Thank you, Sir, for giving me permission to raise this 

Privilege issue. There is a newspaper report distorting my 

speech made yesterday in the House, and published in 
today's “Virakesari”. 

 "நாட் ன் அபிவி த்திப் பணியில் பஷில் கட ளாகச் 
ெசயற்பட்  வ கிறார்"    என்ற தைலப்பின்கீழ், 

"நாட்ைட அபிவி த்தியில் இட் ச்ெசல் ம் பணியில் 
அைமச்சர் பஷில் கட ள் ேபான்  ெசயற்பட்  
வ வதாக ஆ ம் கட்சி எம்.பி.யான ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் 
ேநற்  சைபயில் ெதாிவித்தார்..."   என்  அந்த ெசய்தி 
ெதாடர்கின்ற .  

இ  என் ைடய ஈமா க்கு வி க்கப்பட்ட ஒ  
சவாலாகும். சர்! "சக்ரயா" என் தான் நான் சிங்களத்தில் 
ெசான்ேனன். "சக்ரயா" ேபான்  ேவைலெசய்கிறார் என்ப  
சிங்கள ெமாழி வழக்கி ள்ள ஒ  பிரேயாகமாகும். இதன் 
க த்  அதிசயிக்கத்தக்க விதத்தில் மிகக் கு கியெதா  
காலத்தில் ேவைலெசய்தல் என்பதாகும்.  

The phrase “to work like Shakra”, which is 
figuratively used in Sinhala, denotes that someone is 
achieving impossible and unbelievable tasks within an 
astonishingly short period of time. This is a phrase unique 
to the Sinhala language and should not be confused with 
the concept of Almighty God.  

சர்! நான் ஒ  ஸ் ம் என்றவைகயில், "லாஇலாஹ 
இல்லல்லாஹு ஹம்ம ர் ரஸூ ல்லாஹ்" என்ற 
க மாைவ ெமாழிந்தவன். என் ைடய ஈமா க்குக் களங்கம் 
ஏற்ப த் ம் விதத்தில் யா ம் எைத ம் எ த யா . 
என் ைடய ஈமாைனப் பா காக்குமா  நான் அல்லாஹ் 
விடத்தில் ஆச் ெசய்கின்ேறன்.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That matter will be looked into and attended to. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 

අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අපට විරුද්ධව ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
තමයි එන්ෙන්. අපි කියන ෙහොඳ ෙද්වල් එන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ වරපසාද කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ෙලස 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.- [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සුදුසු පරිදි කටයුතු කිරීමට කියාත්මක ෙවනවා.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
I 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2013  ජනවාරි  24  

"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක්  
සඳහන්ව  තිබුණ ද,  අද  දින  රැස්වීම්  පැවැත්ෙවන  කාල  ෙව්ලාව 
අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 7.30 දක්වා විය යුතුය. අ. භා. 4.00 ට 
ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය." 

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

 
 

 II 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2013 ෙපබරවාරි මස 05 
වැනි අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."  

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

 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. ගරු 

කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා. 

Order, please! Before that, will an Hon. Member 
propse the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale to the Chair?  

 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,"ගරු තලතා අතුෙකෝරල 

මන්තීතුමිය 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  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair. 
 
  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා. 

ෙමෝටර් වාහන පනත : නිෙයෝග 
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள் 
MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS 

 

 

[අ.භා. 2.45] 
 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා : 

"(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 237 වැනි 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 140,141 සහ 164 වැනි 
වගන්ති යටෙත් පවාහන අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2012.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2012 ජුනි 22 දිනැති අංක 
1763/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ සහ 2012 
ඔක්ෙතෝබර් 10 දිනැති අංක 1779/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය 
මඟින් සංෙශෝධනය කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු 
කරන ලද 298/2008 දරන ෙපත්සම විභාග කිරීෙමන් පසු ෙව්ග 
සීමා පනවන ෙලස හා එයට අදාළ පුවරු සවි කරන ෙලස දුන් 
නිෙයෝගෙයන් ෙමම ෙව්ග සීමා නිෙයෝග පනවා තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, ෙමම ෙව්ග සීමාවලට අදාළ සංඥා පුවරු හා මාර්ග 
සලකුණු පිළිබඳ නිෙයෝගයද සකස් කර ඇති අතර, එය ඉතා 
ඉක්මනින් පකාශයට පත් කිරීමටද අවශ  කටයුතු සූදානම් කර  
තිෙබනවා. 

ශී ලංකාෙව් පසු ගිය වසර තුළ සිදු වී ඇති මුළු අනතුරු 
සංඛ ාව 42,088ක් වන අතර මාරක අනතුරු සංඛ ාව 2,300ක් 
ෙවනවා. ඉන් මිය ගිය සංඛ ාව 2,425ක් ෙලස ගණන් බලා 
තිෙබනවා. අධික ෙව්ගෙයන් රිය පැදවීම ෙමම අනතුරු සිදු වීමට 
පධාන ෙහේතුවක් වන අතර වාහනයක් පදවන ලද ෙව්ගය වැඩි වූ 
විට එයට සාෙප්ක්ෂව අනතුරින් සිදු වන අලාභය වැඩි ෙවනවා. ඒ 
අනුව මාර්ග තත්ත්වයන් හා එක් එක් මාර්ගවල ෙව්ගෙයන් 
ධාවනය වීෙම්දී හැසිෙරන ආකාරය හා ජනාකීර්ණ තත්ත්වය අනුව 
මාර්ගෙය් අවශ  ස්ථානවල ෙව්ග සීමා පනවා ෙව්ගය පාලනය 
කිරීම ඉතා අත වශ  කාරණයක් වන අතර, එමඟින් සිදු වන 
මාර්ග අනතුරු අවම කර ගන්න පුළුවන්.  තවද, එෙසේ සිදු වන 
මාර්ග අනතුරුවල බරපතළ තත්ත්වයන්ද අඩු කර ගන්න හැකි 
ෙවනවා.  

ඉහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් කර ඇති සමීක්ෂණ හා එක් එක් මාර්ගවල 
තත්ත්වයන් අනුව, ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශයන් සමඟ පත් කරන ලද 
මණ්ඩලයක් විසින් සකස් කරන ලද ෙව්ග සීමා පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා. එම මණ්ඩලය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, පවාහන 
අමාත ාංශය, ෙකොළඹ නගර සභාව, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මහා මාර්ග අමාත ාංශය හා ෙපොලීසිය යන 
ආයතනවල නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විතයි.  

ෙමම නිෙයෝගයට අමතරව, වියනා සම්මුතියට අනුව දැනට 
පකාශයට පත් කර ඇති 1987 මාර්තු මස 13 දින අංක 444/18 
මාර්ග පුවරු, මාර්ග සලකුණු හා සංඥා නිෙයෝග සංෙශෝධනය කර 
ඉතා මෑතකදී පකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර 
තිෙබනවා. ෙමම ෙව්ග සීමා පැනවීෙම්දී 'ඒ' පන්තිෙය් මාර්ග, 'ඒබී' 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පන්තිෙය් මාර්ග,  'බී' පන්තිෙය් මාර්ග හා නගර සීමා සඳහා ෙව්ග 
සීමාවන් පනවා තිෙබනවා. එෙලස ෙව්ග සීමාවන් පැනවීෙම්දී, එම 
මාර්ග ඉදි කරන ලද පෙද්ශ හා ඉදි ෙනොකරන ලද පෙද්ශ ෙලස 
සඳහන්  ෙවනවා. ෙමම ෙව්ග සීමා සියලුම පන්තිවලට අදාළව 
කියාත්මක කිරීම සඳහා නිෙයෝග පනවා ඇති අතර, එය කියාත්මක 
කිරීමට අවශ  කටයුතු සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ෙව්ග 
සීමාවන් කියාත්මක කරනු ලබන අතර, එමඟින් සියලුම මාර්ගවල 
නීත නුකූල පරීක්ෂණ නිරන්තරෙයන් ඉටු කිරීම මඟින් ආරක්ෂාව 
සැලෙසනවා.  දියුණු වන රටවල මිනිසුන් පා පැදි, බස් රථ සඳහා 
ෙවන් ෙවන්ව ධාවන තීරු හා පදික ෙව්දිකාවන් සකස් කර සියලු 
මාර්ගවල ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අනතුරක් 
වීෙම් පවණතාව අඩුයි. නමුත් ශී ලංකාෙව් ඇති සීමිත ඉඩකඩ නිසා 
මාර්ග එෙලස නිර්මාණය වී ෙනොමැති ෙහයින් අනතුරු වැඩි වීෙම් 
පවණතාව සාෙප්ක්ෂව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එම නිසා ෙම් නිෙයෝග 
තුළින් රථ වාහන ගමනා ගමනය පාලනය කිරීමට හැකි වන අතර, 
සිදු වන අනතුරු සංඛ ාව අඩු කර ගන්න පුළුවන්. එෙමන්ම ෙව්ගය 
නිසා සිදු විය හැකි බරපතළ තත්ත්වයන් අවම කර ගන්නත් 
පුළුවන්. ෙව්ග සීමාවන් දීලා තිෙබනවා. මම ෙම් සභාවට ඒවා 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදි කරන ලද පෙද්ශ හා  ඉදි ෙනොකරන ලද 
පෙද්ශවල තිෙරෝද, තිෙරෝද රථ වෑන්, විෙශේෂ කාර්ය වාහන හා 
ඉඩම් වාහන රථ පැයට කිෙලෝ මීටර් 40යි. ඉදි කරන ලද පෙද්ශවල 
-ඒ කියන්ෙන් නගර- ෙමෝටර් රථ, ෙමෝටර් ෙකෝච් රථ හා ෙමෝටර් 
ෙලොරි පැයට කිෙලෝ මීටර් 50යි. ඉදි ෙනොකරන ලද - townවලින් 
පිට- පෙද්ශවල ෙමෝටර් ෙකෝච් රථ හා ෙමෝටර් ෙලොරි පැයට 
කිෙලෝ මීටර් 60යි. ඉදි ෙනොකරන ලද පෙද්ශවල අෙනකුත් ෙමෝටර් 
වාහන පැයට කිෙලෝ මීටර් 70යි. ඉතින් ෙම්ක තමයි විෙශේෂෙයන්ම 
මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාවට දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් අපි තවත් තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබන බව. ඩිෙමෝ බට්ටා වාෙග් ෙපොඩි ෙලොරිවල දැන් පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා. ඩිෙමෝ බට්ටා 
වාෙග් ෙපොඩි ෙලොරිවල උඩ වහල ගැහුෙවොත් රුපියල් 25,000ක් 
අය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් එෙහම කෙළොත් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට - RMV එකට- රුපියල් 
25,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙපොලීසිෙයන් අල්ලනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
තීන්දුව ෙවනස් කරන්න අපි දැන් තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. 
ඩිෙමෝ බට්ටා, මෙහේන්දා, මිට්සුබිෂි මිනි ටක්, මෙහේන්දා ටක්, 
මිට්සුබිෂි මිනි බස් වැනි වාහනවල බ ෙඳහි නිර්මාණය ෙවනස් කිරීම 
ෙවනුෙවන්, ඒ කියන්ෙන් ඒ වාහනවල පිටුපස ෙවනස් කෙළොත් 
අය කරන මුදල අඩු කරන්න අපි තීරණය කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද ෙම් වාහනය හුඟක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙපොඩි මනුස්සයායි. 
ෙමොරටුව පෙද්ශෙය් ලී බඩු පවාහනයට ඒ වාෙග් වාහන පාවිච්චි 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම  ස්වයං රැකියා සඳහාත් ෙම් වාෙග් වාහන 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ අයට රුපියල් 25,000ක් ෙගවන්න අමාරුයි. ඒ 
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් මුදල රුපියල් 
500කට අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉතාම ඉක්මනින් ෙම් සංෙශෝධනය 
ගැසට් කරලා කියාවට නංවනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරමින් සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
වනවා. 

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

[අ.භා. 2.51] 
 

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ.  தயாரத்ன - உண ப் பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද  2012 අංක 1 දරන 

ෙමෝටර් රථවාහන (ෙව්ග සීමා) නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම                
ශී ලංකාෙව් ශීඝෙයන් වැඩි වන ෙමෝටර් රථ වාහන අනතුරු අවම 
කිරීම සඳහා ගරු පවාහන අමාත තුමා ගත් ඉතා වැදගත් පියවරක් 
වශෙයන් අපි සලකනවා. දියුණු වන රටවල් සමඟ සංසන්දනය 
කරන විට අද ශී ලංකාෙව් සිදු වන මාරක රිය අනතුරු පමාණය 
අඩු වී තිෙබනවා. නමුත් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපෙනන 
ආකාරයට ජපානය, ෙකොරියාව, යුෙරෝපය වැනි රටවලට 
සාෙප්ක්ෂව බලන විට ෙමය බරපතළ පශ්නයක් වී තිෙබනවා. ගරු 
පවාහන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 2009 දී මාරක අනතුරු 
2,263කුත්, 2010 දී 2,579කුත්, 2011 දී 2,498කුත් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. 2012 දී ඒ පමාණය 2,300කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
මම හිතන හැටියට ෙමයට ෙහේතු කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. 
2012 දී ෙම් අනතුරු පමාණය 2,300 වුණත්, විෙශේෂෙයන්ම 
හෘදයාබාධවලින් මිය යන පමාණය සමඟ සංසන්දනය කරලා 
බැලුෙවොත් ඊ ළඟට විශාල පමාණයක් මැෙරන්ෙන් ෙමෝටර් වාහන 
අනතුරුවලිනුයි. ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් එච්චර මැෙරන්ෙන් නැහැ. 
රෙට් තිෙබන වාහන පමාණය සලකා බලන විට එය විශාල 
පමාණයක්. පසු ගිය වර්ෂ කීපය තුළ රථ වාහන අනතුරුවලින් 
මරණ විශාල පමාණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවත්, 
පසු ගිය වර්ෂ කීපය ඇතුළත අෙප් රෙට් පාරවල්වලට  වාහන 
විශාල සංඛ ාවක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 2009 ඉඳලා බැලුෙවොත් 
2009 දී වාහන 240,075ක් අලුතින් එකතු වී තිෙබනවා.  2010 දී 
359,243ක්, 2011 දී 525,000ක්, 2012 දී 397,000ක් අලුතින් 
එකතු වී තිෙබනවා. 2012 දී ටිකක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාහන පමාණය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා දැන් සම්පූර්ණ 
වාහන ගණන 4,800,000ක් පමණ වනවා. සමහර විට එයින් 
800,000ක් දැනට කියාත්මක ෙනොවන ඒවා වන්න පුළුවන්. වාහන 
4,000,000ක් අෙප් පාරවල්වල තිෙබනවා කියන්ෙන් විශාල 
පමාණයක්. ඉතින් ෙමය අනතුරු වැඩි වීමට ෙහේතුවක් වනවා. 
පාරවල්වල තත්ත්වය අද දියුණු වී තිෙබනවා.   පසු ගිය වර්ෂෙය් 
හුඟක් දුරට අනතුරු අඩු වීමට එක්තරා ෙහේතුවක් හැටියට අපට එය 
සලකන්නට පුළුවන්.  

ඊට අමතරව ෙම් වාහන අනතුරු සම්බන්ධෙයන් අද ෙපොලීසිය 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළ 
ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී අපි ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කළා.  ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න කියලා ෙපොලීසිෙයන් 
අපි ඉල්ලා සිටියා. 

පසු ගිය කාලය තුළ වාහනවල ආසන පටි පැළඳීම සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමා නිෙයෝග ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම වාහන අනතුරු 
සිදු වීමට පධාන ෙහේතු කිහිපයක් තිෙබනවා. රාතිෙය්දී ෙව්ගෙයන් 
එන වාහනයකට ඊට ඉස්සරහින් යන බයිසිකලයක් ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ බයිසිකලයට  tail lamp එකක්, නැත්නම් 
reflector එකක් නැහැ. අද ෙබොෙහෝ බයිසිකල්වල ඒ වාෙග් ෙදයක් 
නැහැ. ටැක්ටර් යනවා, reflector එකක් නැහැ. ෙරෝද ෙදෙක් පුංචි 
ටැක්ටර්වල ඇදෙගන යන ෙට්ලරයටත් ඒ වාෙග් එකක් නැහැ. ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් නිසා රාතිෙය්දී අනතුරු සිදු  වුණු අවස්ථා අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපොලීසිය ගත් කියා මාර්ගය ගැනත් අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 

අද සභාගත කර ඇති නිෙයෝග අනුව මහා මාර්ග වර්ග කර 
ඇති ආකාරය පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. ෙකොළඹ මහ නගර 
සභා බල පෙද්ශය තුළ සීමාවන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දිවයින පුරා 
A, AB සහ B ෙශේණිෙය් මාර්ග ඉදි කරන ලද පෙද්ශ තිෙබනවා. 
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ඇත්ත වශෙයන්ම ඉදි කරන ලද පෙද්ශ කියලා කිව්වාට ඒෙක් 
ෙත්රුම නම් ඒ තරම් පැහැදිලි ෙවන්ෙන් නැහැ. සාමාන  අයට 
built-up areas කියලා කිව්ෙවොත් ඊට වඩා ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා. ඒ 
built-up areasවල වාහන ගමන් කළ යුත්ෙත් ෙමොන ෙව්ගයකින්ද 
කියලා එක ඒ උප ෙල්ඛනවල පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ආකාරයට ෙකොළඹ නගරෙය්ත් A, AB සහ B 
ෙශේණිෙය් පාරවල්වල සාමාන  බස ් රථ, ඉඩම් වාහන, three-
wheelers, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ කාර්ය වාහන යනාදී හැම එකකටම 
අදාළ ෙව්ග සීමාවන් ෙමොනවාද කියලා පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් C සහ D ෙශේණිෙය් මාර්ගවල ෙමොන වාෙග් ෙව්ගයකින් යා 
යුතුද කියන එක එහි පැහැදිලි කරලා නැහැ. ඒක සඳහන් ෙවලා 
නැහැ. නමුත් ඒ ෙව්ග සීමාවන් පනවන්න C සහ D ෙශේණිෙය් 
මාර්ගවල ඒ තරම් ෙව්ගෙයන් යන්න පුළුවන්ද කියන එක මම 
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් වඩා ෙහොඳයි 
කියලා මම හිතනවා. සමහර විට ඒක ඉදිරිෙය්දී සිදු ෙවන්නට 
පුළුවන්. 

ඉදි ෙනොකළ පෙද්ශ වශෙයන් සඳහන් ඉතිරි වන අෙනකුත් 
මාර්ගවල පැයට කිෙලෝමීටර් 70ක ෙව්ග සීමාවකුත්, motor 
coaches සහ ෙලොරිවලට පැයට කිෙලෝමීටර් 60කුත්, ඒ වාෙග්ම 
ඉඩම් වාහන හා තිෙරෝද රථවලට පැයට කිෙලෝමීටර් 40කුත් 
වශෙයන් ලකුණු කර තිෙබනවා. ඉදි ෙනොකළ සීමාවන් කියන්ෙන්, 
built-up areas ෙනොවන ගාමීය පෙද්ශ හරහා යන පධාන මාර්ග. 
විෙශේෂෙයන්ම අද එම පන්තිෙය් පාරවල්වල පැයට කිෙලෝමීටර් 
70ක ෙව්ගෙයන් යන්න පුළුවන්. 

එතෙකොට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි කියන්න ඕනෑ, මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව පධානම සාධකය වන්ෙන් ෙව්ගය බව. ෙව්ගය 
වැඩි ෙවන්න වැඩි ෙවන්න අනතුරු වැඩි ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. 
මාරක රිය අනතුරු පිළිබඳව දියුණු රටවල් හුඟක් දුරට පර්ෙය්ෂණ 
කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව 
කරන විෙශේෂ පර්ෙය්ෂණ ආදිෙයන් අපි තවම පාථමික මට්ටමකයි 
ඉන්ෙන්. අනතුරුවලින් සියයට 30ක් පමණ වැඩි ෙව්ගය නිසා සිදු 
වන බව සංවර්ධිත රටවල් කරන ලද පර්ෙය්ෂණවලින් අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. නියමිත ෙව්ග සීමාවන් ඉක්මවා යාම සහ ඒ ඒ 
අවස්ථාවන්හිදී මාර්ගවල ඇති තදබදය, නැත්නම් ෙවනත් බාධක 
ෙනොසලකා රිය පැදවීම නිසා තමයි  හුඟක් දුරට අනතුරු සිදු 
ෙවන්ෙන්. අපි ෙව්ග සීමාවන් පනවලා boards ගහලා තිබුණත්, 
සමහර රියැදුරන් ඒවා ගැන කිසි තැකීමක් ෙනොමැතිව ගමන් 
කරනවා. ෙව්ග සීමාවන් පැනවීම අවස්ථානුකූලව ෙහොඳ කියා 
මාර්ගයක් කියන එක අපි පිළිගන්නවා. මට කථා කරන්න තව 
හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත්, මට ලබා දී තිෙබන කාලය සීමිත 
නිසා මා ෙමෙතකින් නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க ) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් අවශ යි. ෙපොඩි වාහන සම්බන්ධෙයන්,- 
 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇෙහන්ෙන් නැහැ. 
 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් අවශ යි. ෙපොඩි වාහන සම්බන්ධෙයන් අය කළ  ගාස්තුව 
අඩු කිරීම පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එක කාරණයක් පිළිබඳව මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. දැනටමත් සමහර අය 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ සඳහා වැඩි මුදලක් ෙගවලා තිෙබනවා. 
එෙසේ වැඩිපුර ෙගවපු මුදල ආපසු ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද 
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම ඒ පිළිබඳවත් කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැඩිපුර ෙගවපු අයට වාහනයට තව කෑල්ලක් පිටිපස්ෙසන් 

සවි කර ගන්න පුළුවන්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනෙය් 

ඉන්න එක පිළිබඳව මම ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවනවා. ඔබතුමිය 
ගැන අ ප තුළ ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. 

ඒ ෙකොෙහොම ෙවතත් පවාහන ඇමතිතුමා පමාද ෙවලා ෙහෝ 
ෙම් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග  ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද ෙම් මාර්ග සංඥා පුවරු වාෙග්ම මාර්ග 
සංඥා ලකුණු ඇති කරලා ෙව්ග සීමාවන් පනවන්න කියා 
අධිකරණෙයන් කියලා දීර්ඝ කාලයක් ෙවනවා. ඒ කාල සීමාව තුළ 
දී ඒෙකන් වැඩි ප ෙයෝජන ගත්ෙත් ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරින් 
කියන එකයි මට නම් ෙපෙනන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පවාහන 
ඇමතිතුමා අද කථා ව ඉදිරිපත් කරන ෙකොටම කිව්වා, ඩීෙමෝ 
බට්ටා පිළිබඳව. ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමාත් දැන් 
පැහැදිලි කෙළේ ඒ ගැනයි. ඩීෙමෝ බට්ටාවල පිටි පස්ෙසේ කූඩුව හයි 
කරන එකට රුපියල් 25,000ක් අය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, මම ඔබතුමියෙගන් අහනවා, ඒ ඩීෙමෝ බට්ටාවල 
පිටි පස්ෙසේ කූඩුව හයි කරන්න මුදල් ෙගවපු අයට ආපසු ඒ මුදල 
ලබා ෙදනවා ද කියලා. අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ 
ගැන පැහැදිලි කර ගන්න කැමැතියි. ෙවල්ගම ඇමතිතුමා හිටියා 
නම් එතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන අහන්න තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පවාහන අමාත ාංශය 
යටෙත් කියාත්මක වන දුම් පරීක්ෂාව ගැන අදහසක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා, 
අපි දන්නවා ෙම් රෙට් මහ ජනතාව වාහනවල දුම් පරීක්ෂාව සිදු 
කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් රජයට ෙගවනවාය කියලා. ෙම් ගැන 
පැහැදිලිවම මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙතොරතුරු දැනගන්න 
කැමැතියි. RMV එෙකන් මම අද ගත්ත ෙතොරතුරක්  අනුව එහි  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා තිෙබනවා, ෙමෝටර් සයිකලයකින් දුම් පරීක්ෂාව සඳහා අය 
කරන්ෙන් රුපියල් 355යි කියලා. ඒ වාෙග්ම ඩීසල් ෙමෝටර් 
සයිකලයකිනුත් අය කරන්ෙන් රුපියල් 355යි. තිෙරෝද රථ සඳහා 
අය කරන්ෙන් රුපියල් 435යි. Motorcarsවලින් රුපියල් 950යි 
කියලා තිෙබනවා. මම අෙප් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වාහනවල දුම් පරීක්ෂාව කරන පධාන ආයතන ෙදකක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි ලාෆ ් එෙකෝ ශී ආයතනය සහ ක්ලීන්ෙකෝ ලංකා 
ආයතනය. ඒ ආයතන ෙදකට අනුව දුම් පරීක්ෂාව සඳහා ෙමෝටර් 
සයිකලයකින් අය කරන්ෙන් රුපියල් 415යි. තී වීලර්වලට ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ රුපියල් 505ක් අය කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
විධියට පරස්පර සංඛ ා ෙදකක් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම් රෙට් 
වග කිව යුතු ආයතනයක් වන RMV එෙකන් කියනවා, රුපියල් 
300 ගණනක් අය කරන්න කියලා.  

හැබැයි අද වන ෙකොට ෙම් ආයතන ෙදක ඊට වැඩි මුදලක් අය 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලාෆ් එෙකෝ ශී ආයතනය සහ ක්ලීන්ෙකෝ 
ලංකා ආයතනය කියන ෙම් ආයතන ෙදකට තමයි ෙමෝටර් 
වාහනවල දුම් සහතික ලබා දීම බාර දීලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ගණනට ෙම් ආයතන ෙදක කටයුතු 
කරන්ෙන්  නැද්ද, එෙහම නැත්නම් ෙම් වා ෙග් අමතර ගාස්තුවක් 
මහ ජනතාවෙගන් අය කරනවා ද කියන කාරණය පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී මම පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දුම් සහතික ලබා දීෙම් දී 
පුදුමාකාර නාස්තියක් හා වංචාවක් සිදු ෙවනවාය  කියන කාරණය 
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. මම එෙහම කිව්ෙව් ෙම්කයි. 
2011 වර්ෂෙය් දී වාහන 2,230,265ක් දුම් සහතික ලබාෙගන 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2011 දුම් පරීක්ෂාෙවන් 
උපයා ගත් මුදල රුපියල් 10,52,11,997යි. ෙම්ෙකන් රජයට අය 
වුණ මුදල ෙකොපමණද? ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා ෙම් 
පශ්නයට දුන්න පිළිතුරක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් දස ෙකෝටි 
ගණනින් -රුපියල් 10,52,11,997න්- රජයට අයිති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 10යි. ඉතිරි සියයට 90ම ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඒ ෙකොම්පැනිවලටයි. ෙම්ක ෙමොන තරම් අපරාධයක්ද කියලා 
බලන්න. අද තමුන්නාන්ෙසේලා දුම් සහතිකය කියලා අහිංසක 
මිනිස්සුන්ෙග් ෙමෝටර් සයිකලෙයන් රුපියල් 450කට 500කට 
කිට්ටු ෙවන මුදලක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම කාර්වලින් ගන්නවා. 
අෙනකුත් සියලු වාහනවලින් ගන්නවා.  

හැබැයි, ඒෙකන් රජයට ලැෙබන්ෙන් සියයට 10යි. 2011 
වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ආදායමක් ගත්තාම එයින් නව 
ෙකෝටියක් පමණ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ලාෆ් ආයතනයට සහ දුම් 
සහතික ලබා ෙදන අෙනක් ආයතනයටයි. ෙම් වරපසාද දීලා 
තිෙබන්ෙන් කාටද? ෙම් ෙකොම්පැනි ෙදක උදවු කරන්ෙන් කාටද? 
ෙමතැන සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු කුමාර ෙවල්ගම 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි.  ෙම් 
කාර්යය  ගමනාගමන මණ්ඩලෙයන් කරන්න පුළුවන් කියලා මම 
එතුමාට කියන්න කැමැතියි. ගමනාගමන මණ්ඩලය රජෙය් 
ආයතනයක්. ඇයි, ඒ කාර්යය ගමනාගමන මණ්ඩලෙයන් කරන්න 
බැරි? කරුණාකරලා ෙමෙහම අපරාධ කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 
අහිංසක මිනිස්සුන්ෙගන් සියලු ෙදයින් බදු ගන්න ගමන් ෙම් වාෙග්  
නාස්තියක් දූෂණයක් කරමින් දුම් සහතිකය ලබා ෙදමින් කරන්ෙන් 
අමු ෙබොරුවක්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න  
කියලා ආණ්ඩුවට මම කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෙහම 
කරන්න දුන්ෙන් කාෙග් අවසරයක් පිටද කියලාත් ෙසොයා බලන්න 
කියලා මම කියනවා. ෙම්වා මහජනතාවෙග් සල්ලි.  

ෙම් ෙවලාෙව් ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. දුම් සහතිකය ලබා ෙදන හැටි මම 
කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දුම් සහතිකය ෙදන 
එක අමු ෙපෝඩාවක් කියන එක මම කියනවා. අද දුම් සහතිකය 
ෙදන තැනට රුපියල් 1000ක් දුන්නා නම් දුම් සහතිකය ගන්න 
පුළුවන්. ෙවන ෙමොකක්වත් අවශ  නැහැ. වාහනය අර ෙගන 
යන්ෙන් නැතිව දුම් සහතිකය ගන්න පුළුවන්. ගන්න කමය 
ෙමොකක්ද කියලා මම ඇමතිතුමාට කියන්නම්. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
එතැන වැඩ කරන කට්ටිය දුන්න විස්තරයි. ඒකට ෙහොඳම 
උදාහරණය මම කියන්නම්. මෙග් මිතෙයක් ගිය සතිෙය් දවසක 
ෙබ්ස්ලයින් ෙරෝඩ් එෙක් තිෙබන දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් 
මධ ස්ථානයට වාහනය අර ෙගන ගියා. එතැනින් වාහනය fail 
වුණා.  එන්ජිම හදා ෙගන එන්න කිව්වා. එදා දවල් 2.00ට 
ෙබ්ස්ලයින් ෙරෝඩ් එකට ගිෙය්. පසුවදා උෙද් කඩුෙවල දුම් පරික්ෂා 
කිරීෙම් මධ ස්ථානයට ගියාම රුපියල් 1000ට වාහනය පාස් 
වුණා.  ෙමන්න දුම් සහතික ෙදන කමය. දුම් සහතික ෙදන කමය 
දන්ෙන් නැත්නම් මම තමුන්නාන්ෙසේට  කියා ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් දී 
උත්තර ෙදන්න. මෙග් ෙවලාව අවසාන ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  ඒක 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම ඔබතුමාට කියන්නම්. අපි 
ගිහිල්ලා වාහනෙය් ෙපොත computer එකට feed  කරනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙවනත් අලුත් වාහනයක් එතැනට දමලා ඒකට සවි කරලා 
අෙප් වාහ නෙය් number plate එෙක් පින්තූරය විතරක් අර ෙගන 
ඒකට feed  කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් තවත් කමයක් මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියා ෙදන්නම්. ෙපටල් කාර් එකක් නම් ඒ කාර් 
එෙක් ෙපොත අර ෙගන ගිහිල්ලා computer එකට feed  කරනවා. 
අලුතින් ෙගනැල්ලා අවුරුද්දකට අඩු කාලයක් දුවපු ෙමෝටර් 
සයිකලයක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙමෝටර් සයිකලය ඒ පරීක්ෂා කරන 
තැනට දමලා ඒ මැෂින් එක සයිලන්සර් එකට සවි කළාම ෙපටල් 
වාහනෙය් ගානට එනවා. ෙමොකද, ඒ වාහන ෙදෙක්ම සියයට 
හතරයි ගණනක් තමයි කාබන් ෙමොෙනොක්සයිඩ් තිෙබන්න ඕනෑ. 
අලුතින් ගන්න ෙමෝටර් සයිකල්වල ඒ ගණන තිෙබනවා. ඒක 
නිසා ෙම් කරන්ෙන් අමු ෙබොරුවක්. මහජනතාවෙග් සල්ලි ගසා 
කන එකක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් 
ගරු පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා ෙම් රෙට් වාහන හතළිස්හත් 
ලක්ෂයක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි, ඒ 
හතළිස්හත් ලක්ෂෙයන් 2011 දී  දුම් සහතිකය ගත්ෙත් වාහන 
විසිෙදලක්ෂයකට විතරයි. ඉතිරි ඒවාට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා මම අහනවා. අද CTB එෙක් බස්වලට දුම් 
සහතික නැහැ. අරක්ෂක අංශෙය් වාහනවලට දුම් සහතික නැහැ. 
තවත් රජෙය් ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවාට අයත් 
වාහනවලට දුම් සහතික නැහැ. ඒවායින් යන්ෙන් දුම් ෙනොෙවයිද 
කියලා මම අහනවා. එෙහම නම් කරුණාකරලා ෙම් ෙබොරුව 
කරන්න එපා.  එක්තරා පිරිසකට,  එක්තරා ෙකොටසකට මුදල් 
ගසාකෑෙම් ජාවාරමක් කරන්න දීලා තිෙබනවා. සමහර 
නායකයින්ෙග් සමහර පක්ෂවලට උදවු උපකාර කරපු එක එක 
ෙකොම්පැනිකාරයින්ට මුදල් ගසා කන්න අවස්ථාවක් දීලා 
තිෙබනවා. දුම් සහතික දීෙමන් ලැෙබන ලාභෙයන් සියයට 90ක් 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ටයි. රජයට ලැෙබන්ෙන් සියයට 10යි.  

ෙකෝටි දහයක් ඉපයුෙවොත් ෙකෝටි නවයක් 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ට; ෙකෝටි එකක් රජයට. ඉතින් ෙම්කටද  ෙම්  
දුම් සහතිකය ගන්ෙන්? ඒ නිසා මා ආණ්ඩුවට කියනවා, ෙම් 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලි  ෙම්  වාෙග් දූෂිත ආයතනවලට  
ගන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා. 

දූෂණය  ගැන කියනෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි 
මට මතක් ෙවනවා,  22 වැනි අඟහරුවාදා  ''දිනමිණ'' පත්තෙර් 
පළ වුණු කාරණයක්. ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් පත්තරය. ''දිනමිණ'' 
පත්තෙර් ෙපොල් ෙගඩි අකුරින්  ෙම් විධියට දමා තිෙබනවා.. 
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[ගරු  පී. හැරිසන්  මහතා] 
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''වැව් හදන්න  දුන්නු ෙකෝටි 8ක්   පිල්ලි ගහලා''    

කවුද  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි ෙම් පිල්ලි ගහලා 
තිෙබන්ෙන්? උතුරු මැද පළාෙත් වැව් හදන්න  දුන්නු සල්ලි ෙකෝටි 
අටක් පිල්ලි ගහලා. ඒක කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ''දිනමිණ"  
පත්තෙර්  මුල් පිටුෙවන්. අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.  ෙම්ක ''ලංකා''  
පත්තරෙය් දමලා තිබුණා නම්,  එෙහම නැත්නම් ෙවන පත්තරයක 
දමලා තිබුණා නම් කමක් නැහැ.   

ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි, උතුරු මැද පළාෙත් සිදු ෙවච්ච වංචා, 
දූෂණවලට  සම්බන්ධ  files 10ක්, 15ක් විතර ජනාධිපති විමර්ශන 
ඒකකෙය් තිෙබනවා. උතුරු මැද පළාෙත් දූෂණෙයන් හම්බ කර 
ගත්තු ඒවා ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා දියවන්නා ඔෙය් ෙදපැත්ත 
බැලුවා නම්.  උතුරු මැද පළාෙත් පාරවල් හදන්න දුන්නු සල්ලි, 
උතුරු මැද පළාෙත් වැව්  හදන්න දුන්නු සල්ලි, උතුරු මැද පළාෙත් 
අහිංසක වකුගඩු ෙරෝගීන්  ෙවනුෙවන් දුන්නු සල්ලිවලට ෙවච්ච 
ෙද්වල්  බලා ගන්න පුළුවන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා  
බැලුවා නම්.  දියවන්නා ඔෙය් ෙදපැත්ෙත්  තිෙබන මාලිගාවලින් 
බලා ගන්න පුළුවන් උතුරු මැද පළාෙත් දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට  
දුන්නු  සල්ලි ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්නවා කලින් අෙප්  
පැත්ෙත් හිටපු  අර්ල් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. එතුමා කිව්වා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවටින් ෙගයක් ෙහොයා ගන්න දහ ෙපොළකට විතර 
ගියා, ඒ සල්ලිවලින් ගත්තු ෙගවල් දහයක්  විතර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවට තිෙබනවා කියලා. ඒවා පරීක්ෂා කරන්න. මා 
ජනාධිපති ෙකොමිසමට ෙම් ටික කියනවා. අර්ල් ගුණෙසේකර 
ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා නම් කියයි, ඒ ෙගවල් තිෙබන තැන්, ඉඩම්  
ගත්තු තැන්.  ෙම්වා උතුරු මැද පළාෙත් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලි. අශ්වයා ගියාට පස්ෙසේ දැන් ඉස්තාලය වහලා වැඩක් නැහැ.  
උතුරු මැද පළාෙත් වැව් හදන්න දුන්නු සල්ලිවලින් ෙකෝටි අටක් 
පිල්ලි ගහලා තිෙබනවා. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකෙයන් ගිහින් 
උතුරු මැද පළා ෙත් යන්ෙතෝපකරණ වැඩ ෙපොෙළේත් විමර්ශනයක් 
කළා.   

තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න මීට වැඩිය හාස ජනක කථාවක් 
තිෙබනවා.  උතුරු මැද පළා ෙත්, අනුරාධපුර ශුද්ධ නගරෙය් අරිප්පු 
පාෙර් කිෙලෝ මීටර් තුනක් තිෙබනවා. ඒ කිෙලෝ මීටර් 3  හදන්න 
ෙකෝටි 8ක් වියදම්  කරලා  තිෙබනවා. ෙකෝටි අටක්!  ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න. ජනාධිපති විමර්ශන 
ඒකකෙයන්  ගිහින් ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරලා තිෙබනවා. ෙකෝටි 
අටක් වියදම් කරලා දවස් ෙදො ළෙහන් පාර හදලා ඉවරයි.  කිෙලෝ 
මීටර් තුනක පාර, ෙකෝටි අටක් වියදම් කරලා දවස් ෙදොළෙහන් 
හදලා ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] තාර දමලා  ෙනොෙවයි, කාපට් 
කරලා.  දවස් ෙදොළෙහන් කාපට් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකෙයන් කියලා තිෙබනවා, 
අඩි තුනක් ෙකොන්කීට් කරන්න ඕනෑ, පස් දමන්න ඕනෑ, තලන්න 
ඕනෑ  කියලා. නමුත් ඒවා ෙමොකක්වත් ෙකරිලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]දවස් තුෙනන් කරන්න පුළුවන් නම් මා තමුන්නාන්ෙසේට 
තවත් එකක් කියන්නම්. ඇටඹගස්වැව, ඇතාකඩ පාරට  එක පස් 
කැටයක් දමන්ෙන් නැතිව, එක ගල් කැටයක් දමන්ෙන් නැතිව 
ෙහොරට බිල්  දමලා ලක්ෂ 200ක් -ෙකෝටි 2ක්-  අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙවන ෙකොම්පැනියකින් හදාපු පාරට,  ෙහොරට බිල් දමලා උතුරු 
මැද පළාත් ගණකාධිකාරිවයා ඇතුළු  නිලධාරින් සල්ලි අරෙගන 
තිෙබනවා. කරුණාකරලා ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න. ෙම්වා තමයි 
නාස්තිය, දූෂණය කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට  මා  
විෙශේෂෙයන් කියනවා, ෙම් වාෙග් දූෂණ, නාස්ති ගැන වහාම 
පරීක්ෂා කරන්න කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව 
විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න ඕනෑ, රියැදුරු පාසල් ගැන. 

දයාරත්න ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා හැම අවුරුද්ෙද්ම 
ෙබෝ වන ෙරෝගවලට වඩා accidentsවලින් මිනිස්සු මැෙරනවා 
කියලා. එෙහම නම් අපිට ඒ ගැන බලන්න ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා රියැදුරු පාසලක් පවත්වා ෙගන යන්න 
තිෙබන අවම සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා. දැන් හතු පිෙපනවා 
වාෙග් ලංකාෙව් හැම තැනම රියැදුරු පාසල් ඇරලා තිෙබනවා. 
එක අවුරුද්දකට හත් ලක්ෂයකට වඩා රියැදුරු බලපත නිකුත් 
කරනවා. අද ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? හතු පිෙපන්නා වාෙග් රියැදුරු පාසල් 

ඇරලා තිෙබනවා;  නිවැරදි පුහුණුවක් නැති උපෙද්ශකලා 
ඉන්නවා;  licence එක ෙදනවා. ෙව්ග සීමාව දාලා තිෙබන්ෙන් 
60යි, 70යි. හැබැයි ෙම් අය පාගනවා 150ට. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? මහ මඟදී සිය ගණනකෙග් ජීවිත විනාශ ෙවනවා.   

වාහන පරීක්ෂකවරු ඉන්නවා හැම තැනම. ඒ අය 
අනිවාර්යෙයන්ම පගාවට තමයි වැඩ කරන්ෙන්. Examinersලා 
සිටින හැම දිස්තික්කයම බලන්න. ඒ examinerට ගණනක් 
දුන්ෙන් නැත්නම්  pass කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් තියන්න. ෙකොළඹින් ගිහින් වුණත් කමක් 
නැහැ පරීක්ෂා කරන්න. ෙමොකද, නිවැරදි පුහුණුවක් නැති අය 
නිසා සහ ෙම්  licence ලබා දීම සම්බන්ධ  කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් නැති නිසා අද මිනිසුන්ෙග් ජීවිත  හානි ෙවනවා, විශාල 
වශෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  රියැදුරු පුහුණු පාසල්වල 
අඩු පාඩුකම් විතරක් ෙනොෙවයි, නුපුහුණු අය විවිධ විධියට රියැදුරු 
උපෙද්ශක licence එක ගන්නවා. දැන් රියැදුරු පුහුණු 
උපෙද්ශකවරු විධියට රජෙය් ෙසේවකයන් licence  එක ගන්නවා; 
ෙපොලීසිෙය් අය ගන්නවා; ෙවනත් රජෙය් කාර්යාලවල නිලධාරින්  
ගන්නවා. අරෙගන රියැදුරු පුහුණු පාසල් දමනවා. නමුත් ඔහු 
කාර්යාලෙය් වැඩ කරන ගමන් ඒ licence එක කාට ෙහෝ 
විකුණනවා. මා දන්නා විධියට අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් රියැදුරු 
පුහුණු පාසල් 15ක් තිෙබනවා. ඒ අතුරින් සියලු නීතිරීතිවලට අනුව 
පිහිටුවා ඇති රියැදුරු පුහුණු පාසල් පහක්වත් නැහැ.  අර 
pharmacies වාෙග් තමයි. Pharmacy එකට licence එක තිෙබන  
එක්ෙකනා ආණ්ඩුෙව් ඉස්පිරිතාලයක වැඩ කරනවා; ෙවනත් 
ෙකෙනක් pharmacy එෙක් ඉන්නවා. ඒ ආකාරයට ෙම් රියැදුරු 
පාසල්වල වැඩ කටයුතු කිරීමත් ඒ තුළින් නිවැරදි පුහුණුවක් 
ෙනොමැති පුද්ගලයන් රියැදුරන් විධියට ඇතුළත් වීමත් නිසා මාර්ග 
අනතුරු වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මා දුම්රිය ගැනත් 
වචනයක් ෙදකක් කථා කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමා 
කියලා තිෙබනවා රට පුරා අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ග 900ක් පමණ 
තිෙබනවා කියලා. ඇමතිතුමා මාධ  සාකච්ඡාවකදී පුවත් පත්වලට 
නිකුත් කරලා තිෙබන නිෙව්දනයක එෙහම කියලා තිෙබනවා. 
දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
හැදුවා. අහිංසක දුප්පත් මිනිෙසක් ෙර්ල් පාර මුර කළාම එක 
පැත්තකින් ඒ පුද්ගලයාට ආදායමක් ආවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථවක කියාත්මක වුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
ආවාට පසුව ෙමොකද කෙළේ? අඩුම තරමින් ඒ උණ බම්බු වැඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිෙවළවත් හරියට කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ඒක අතර මඟ නතර 
කරලා දැම්මා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා අභ වකාශයට ගිහින් 
ෙලෝකෙය් ෙතොරතුරු ෙසොයන්න හදන ආණ්ඩුවක්. නමුත් අඩුම 
ගණෙන් තව ෙවන තුරු තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා 
අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටුවලට විසඳුමක් ෙදන්න.  ඒ නිසා අහිංසක 
මිනිසුන් පාරවල් ගණෙන් මැෙරනවා. 70ක්, 80ක් විතර දුම්රිය 
අනතුරුවලට ලක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ඔබතුමියට කියන්නට 
කැමැතියි, ෙම් ආණ්ඩුවට දුම්රිය ෙග්ට්ටුවකට උණ බම්බුවක්වත් දා 
ගන්න බැහැ කියලා. නමුත්, අභ වකාශය ගැන තමයි කථා 
කරන්ෙන්; ආසියාෙව් ආශ්චර්යයට යන්ෙන්. අඩුම ගණෙන්  rail 
gate එකට උණ බම්බුවක් දාන්න බැරි ආණ්ඩුව බම්බු 

 
 

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

ගහනවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඇමතිවරු ෙරොත්ත 
බුරුත්තක් ඉන්නවා. ඇමතිවරු එකසිය ගණනක් ඉන්නවා. නමුත් 
අඩුම ගණෙන් ෙම් වාෙග් වැඩක්වත් කර ගන්න බැහැ. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් දුම්රිය  අනතුරුවලින් සිදු වුණ මරණ ගණන කීයද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. CTB එක භාරව ඉන්න ඇමතිවරයා 
හැටියට, මා ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා තවම CTB එෙක් EPF ටික 
ෙගවලා නැති බව. ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් පාරිෙතෝෂික ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ මිනිස්සු අහිංසක මිනිස්සු. මහන්සි ෙවලා වැඩ කළ  අය. 
ඒ අය දැන් උසාවියට ගිහින් තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒ 
මිනිසුන්ෙග් EPF, ETF ෙගවන්න. ඒ අය ෙම් රටට වැඩ කළ 
මිනිස්සු. ඒ මුදල් ලබා දීලා ඒ අයට නිදහෙසේ මැෙරන්න ෙදන්න 
කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියට සත්ුති කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.19] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමෝටර් වාහන පනත 

යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග විවාදයට ගන්නා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වචන කීපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
මම ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව කරුණු සඳහන් 
කිරීමට ෙපර කිව යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් ගරු හැරිසන් 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉදිරිපත් වුණා දුම් පරීක්ෂාව කිසිදු ඵලදායී 
ෙනොවන කාර්යයක් කියන කරුණ. [බාධා කිරීමක්] ගරු හැරිසන් 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු කරුණු පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු 
කරනවා වාෙග්ම මම ඉතාම කාරුණිකව කාරණයක් මතක් 
කරනවා. දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළක අවශ තාවක් රටක් 
විධියට ඇති වුෙණ් අෙප්  රෙට් පාරිසරික වශෙයන් ඇති වූ 
තත්ත්වයන් මතයි. ෙපණහලු ආශිත ෙරෝග ෙහේතුෙවන් ෙරෝහල්ගත 
වන, මිය යන ෙරෝගීන් සංඛ ාව දිෙනන් දිනම වැඩි වූ නිසා 
පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම රජයක් විධියට අපට තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් දුම් පරීක්ෂා වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කිරීමට ෙපර, රාජකාරිෙය් නිරත වූ රථ වාහන 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් ෛවද  
පරීක්ෂණ ඒකකය විසින් සමීක්ෂණයක් කරනු ලැබුවා. එෙසේ දුම් 
පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීමට ෙපර කරන ලද ෙසෞඛ  පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵලත්, වර්තමානෙය්දී කරන ලද ෙසෞඛ  පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵලත් සංසන්දනාත්මකව බලා වාර්තාවක් එළි දක්වා 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ නගර සභාෙව් ෛවද  විජයමුනි මහතා. ඒ 
වාර්තාව අනුව තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා දුම් පරීක්ෂාව නිසා ජීවිත 
හා සම්බන්ධ ෙසෞඛ  තත්ත්වය පිළිබඳ විශාල දියුණුවක් ඉතාම 
පැහැදිලිව ලබා තිෙබන බව. රථ වාහනවල දුම නිසා වැලෙඳන 
ෙපණහලු ආශිත ෙරෝග ෙහේතුෙවන් මිය යන ජීවිත මිල කරන්න 
කිසිම ෙකනකුට ෙමොනම ආකාරයකින්වත් පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු හැරිසන් මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් 
පිළිබඳව අප අවධානය ෙයොමු කරනවා වාෙග්ම, ජීවිත පිළිබඳ 
වගකීමක් තිෙබන රජයක් විධියට ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් 
වුණත් ෙමම වැඩ පිළිෙවෙළේ සාර්ථකත්වය සැලකිල්ලට ෙගන, 
තිෙබන අඩු පාඩුකම් නිවැරැදි කරගනිමින්, තවතවත් ශක්තිමත් 
කරමින් ෙමම වැඩසටහන අනිවාර්යෙයන් අඛණ්ඩව කියාත්මක 
කළ යුතු බවයි මා ෙපෞද්ගලිකව ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙව්ග සීමා පිළිබඳ නිෙයෝග 
අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 1951 
ෙමෝටර් වාහන පනතට අනුවයි. ෙම් පනෙත් ඉතිහාසය දිහා 
බැලුෙවොත් 1981 එයට පධාන සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඊට පසුව ෙම් පනතට විශාලතම සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ 2009 අවුරුද්ෙද්යි. ෙම් පනතට අනුව නිෙයෝග 
ෙදකක් තමයි අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 2008 අවුරුද්ෙද්, කිසියම් පුද්ගලයකු 
අධික ෙව්ගෙයන් රිය ධාවනය කළා කියලා අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ අධික ෙව්ගෙයන් රිය ධාවනය කළා කියලා ඒ 
පුද්ගලයාට දඩයක් ගහලා, ඊට පසුව අධිකරණය නිෙයෝගයක් 
නිකුත් කළා ෙම් පිළිබඳව තිෙබන අපැහැදිලි තැන් නිවැරැදි 
කරන්න කියලා.  

ෙපර පැවැති තත්ත්වය අනුව 1995 වන කල් අෙප් රෙට් නීතිය 
ෙවලා තිබුෙණ් නගර සීමාවල උපරිම ෙව්ග සීමාව පැයට 
කිෙලෝමීටර 56ක් සහ ඉන් බැහැර උපරිම ෙව්ග සීමාව පැයට 
කිෙලෝමීටර 72ක් වශෙයනුයි. 1995 දී ෙම් ෙව්ග සීමා පිළිෙවළින් 
පැයට කිෙලෝමීටර 70ක් සහ 50ක් වශෙයන් සංෙශෝධනය කළා. 
නමුත් පැයට කිෙලෝමීටර 50 සහ 70 කියන ෙව්ග සීමා අනුගමනය 
කළ යුතු තැන් ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පාෙර් ගමන් ගන්නා මඟීන්ට අවස්ථාව 
උදා ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් පවාහන 
අමාත ාංශයටත්, මහාමාර්ග අමාත ාංශයටත් සිද්ධ වුණා අෙප් 
රෙට් මාර්ග පද්ධතිෙය් ඒ ෙව්ග සීමා පැහැදිලිව ලකුණු කරලා ඒ 
පිළිබඳව ගැසට් පතෙය් පළ කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර 12,020ක් තිෙබනවා. ඒ කිෙලෝමීටර 
12,020 තුළ තමයි අද ෙම් ෙව්ග සීමා නීතිගත කරන්ෙන්. පාෙද්ශීය 
සභා මාර්ගවල සහ පළාත් සභා මාර්ගවල ෙව්ග සීමා අද ඉදිරිපත් 
කරන නිෙයෝගවලට අදාළ ගැසට් පතය තුළ සඳහන් ෙවලා නැහැ.  

අද ඉදිරිපත් කරන ගැසට් නිෙව්දන ෙදක මඟින් සිද්ධ වන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කිෙලෝමීටර් 12,020 
තුළ පැයට කිෙලෝමීටර් 50 ෙව්ගයට යා යුතු දුර පමාණයන් 
ෙකොපමණද, පෙද්ශ ෙමොනවාද, පැයට කිෙලෝමීටර් 70 ෙව්ගයට යා 
හැකි සීමාවන් ෙමොනවාද, ඒ දුර පමාණයන් ෙකොපමණද කියන 
එක පළ කිරීමයි. ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙම් මාර්ග 
කිෙලෝමීටර් 12,020න් කිෙලෝමීටර් 1,722ක ඒ සීමාව දක්වා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පැයට කිෙලෝමීටර් 50ක ෙව්ගෙයන් 
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[ගරු  පී. හැරිසන්  මහතා] 
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තමයි ඒ සීමාවන් තුළ යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ සීමාවන් තුළ 
පැයට කිෙලෝමීටර් 40ක ෙව්ගෙයන් තිෙරෝද රථ සහ අනිකුත් 
සැහැල්ලු වාහන යා යුතුයි. ඒ සංෙශෝධනය තමයි ෙමම ගැසට් 
නිෙව්දන ෙදක තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම සිද්ධ වන්ෙන්. ෙමය තවත් 
වර්ධනය විය යුතුයි. අද ඉදිරිපත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දන ෙදක 
මඟින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ගවල විතරයි, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව 

විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මට විනාඩි 13ක් තිෙබනවා.  

අපි ෙම් ආකාරෙයන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම 
පළාත් සභාවට අයත් මාර්ගවලත්, ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ නගර 
සීමාවට අයත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ෙනොවන 
මාර්ගවලත් ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ ෙවලා නැති නිසායි. එම නිසා 
සමස්තයක් වශෙයන් අද අෙප් රෙට් ඇති වී තිෙබන මාර්ග 
සංවර්ධනෙය් දියුණුවත් එක්ක ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනිවාර්යෙයන්ම 
කාෙලෝචිත අවශ තාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රිය අනතුරු ගැන බලන්න. සියයට 100ක්ම රිය 
අනතුරු පාලනය කරපු කිසිදු රටක් ෙලෝකෙය් නැහැ. නමුත් රටක් 
විධියට අපට සතුටු විය හැකියි. 2004 - 2005 අවුරුදුවල අෙප් රෙට් 
වාහන ලක්ෂ 21යි තිබුෙණ්. අද ලක්ෂ 40කට ආසන්න වාහන 
පමාණයක් තිෙබනවා. 2004 - 2005 අවුරුදුවල 2000කට ආසන්න 
පිරිසක් තමයි ජීවිතක්ෂයට පත් වුෙණ්. අද වන විට 2,300කට, 
2,400කට ආසන්න පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා වාහනවල වැඩි වීමත්, ජනගහනෙය් වර්ධනයත් එක්ක 
බලන ෙකොට ෙමොනම ආකාරයකින්වත් අසීමිත ෙලස රිය අනතුරු 
සංඛ ාෙව් වැඩි වීමක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. නමුත් ෙම් තත්ත්වයත් 
පාලනය කළ යුතුයි. එම  නිසා තමයි ෙමෝටර් වාහන පනතට 2009 
ෙරගුලාසි තුළින් නව සංෙශෝධන ෙගනැවිත්, විෙශේෂෙයන්ම 
රියැදුරු බලපත නව කමයකට හඳුන්වා දීලා, දුම් සහතික කමය 
හඳුන්වා දීලා, ෙව්ග සීමාවන් හඳුන්වා දීලා වග කිව යුතු රජයක් 
විධියට ඒ සියලුම කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් ජීවිත පිළිබඳව වග 
කීමක් තිෙබන නිසා රිය අනතුරු පාලනය කිරීම සඳහායි. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම අද අධිෙව්ගී මාර්ග - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානයි. ඔබතුමාට විනාඩි 8යි තිබුෙණ්.  දැන් විනාඩි 10ක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළින් 

වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී අනික් සියලුම මාර්ග පද්ධතිවලත් අවශ  
ස්ථානවල ෙම් ආකාරෙයන් ෙව්ග සීමා ලකුණු කිරීෙම් කටයුතු 
කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම රෙට් මාර්ග 

නීති සම්බන්ධෙයන් අද ෙගෙනන ෙම් ෙව්ග සීමා ලකුණු කිරීම 
පිළිබඳව සංෙශෝධනයන් වැදගත් වන්ෙන්, රෙට් තවත් සමාජ 
අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන රිය අනතුරු ෙම් හරහා 
වළක්වන්න පුළුවන් නම් ඒවා වැළැක්වීෙම් පරමාර්ථෙයනුයි. මා 
හිතන හැටියට ඒ යහපත් ෙච්තනාෙවන් තමයි ඔබතුමන්ලාත් ෙම් 
කටයුත්ත සිද්ධ කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙද්වල් පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කරන්න යන ෙකොට මුහුණ ෙදන ගැටලු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් හා බැඳුණු අනිකුත් කියාවලියක් තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. පාෙයෝගික උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, 
ඔබතුමන්ලා දැන් ෙයෝජනා කරනවා, පැයට කිෙලෝමීටර් 50, 
පැයට කිෙලෝමීටර් 70 අතර ෙව්ග සීමාව සලකුණු කරන්න. අදාළ 
මාර්ගවල ෙමෝටර් රථ වාහනවලට හා ෙමෝටර් ෙකෝච් රථ 
වාහනවලටත් ඒ සීමාව අයිතියි. නමුත් දැන් ඇත්තටම වන ෙද් 
තමයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
දැනුම් දුන්නාට පස්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, නගරවල. 

ඒ සීමාව ලකුණු කිරීම, කියාත්මක කිරීම, ඒ අනුව මාර්ග 
නීතිය රකිනවාද නැද්ද කියන එක තීන්දු කිරීෙම් ඒ බලය 
පැවෙරන්ෙන් ෙපොලීසියට ෙන්. ෙපොලීසිය තමයි ෙමහි නීත නුකූල 
පැත්ත කියාවට නඟන්ෙන්. ෙම් නීතිය වාෙග්ම තවත් මාර්ග නීති 
ගණනාවක් දැනටත් රෙට් තිෙබනවා. හැබැයි, රිය අනතුරක් නිසා 
යම් ෙකෙනක් මිය ගිහින්, ඒ  පිළිබඳ පරීක්ෂණය පවත්වාෙගන 
යනෙකොට, සමහර අවස්ථාවල ඒ අනතුර සිදු කළ කන්ෙට්නරයක් 
වැනි විශාල බර වාහනයක් පදවා තිෙබන්ෙන් එම වාහනෙය් 
driver ෙනොෙවයි. Driver නිදාෙගන ඉන්නෙකොට එම වාහනය 
පදවා තිෙබන්ෙන් එහි cleaner  විසින්. වාහනෙය් සිටින අත් උදවු 
ෙදන පුද්ගලයා තමයි වාහනය පදවා තිෙබන්ෙන්. ඔහුට licence  
නැහැ, එක්ෙකෝ බීමතින් සිටි පුද්ගලෙයක්.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා දිනක "මවුබිම" පුවත් පෙත් අමිලා නැමැති 
මාධ ෙව්දිනිය රිය අනතුරකට පත් වුණා. ඇත්තටම ඒක රිය 
අනතුරකට වඩා ඇයව ඝාතනය කිරීමක් ෙවනවා. ෙමොකද, ඇය 
ඝාතනයට ලක් වන්ෙන්, පළපුරුද්දක් නැති, licence  නැති,  එම 
වාහනෙය් රියදුරු ෙනොවන,   සුදුසුකම් නැති ෙවනත් පුද්ගලයකු 
විසින් බීමතින් එම රිය පැදවීම නිසායි. අවසානෙය් තාප්පයත් 
කඩාෙගන ඒ මනුෂ යාව යට කරෙගන ගියා. ෙබ්ෙරන්නවත් 
විධියක් නැහැ. එවැනි සිදුවීම් අනන්ත සිදු වනවා. එතෙකොට එවැනි 
ෙද්වල් පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඊළඟට, ෙම්ක ෙපොලීසියට, ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
තවත් ආදායම් මාර්ගයක්.  ෙමොකද, ෙම්ෙකන් සිදු වන ෙදයක් 
තමයි දඩ කියාවලිය වැඩි වන එක. ඊළඟට තව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අෙප් පී. දයාරත්න ඇමතිතුමාත් කිව්වා, 2011 
අවුරුද්ෙද් විතරක් 5,25,000ක් අලුෙතන් වාහන පාරට දමලා 
තිෙබනවා කියලා. දැන් වාහනයක් පාවිච්චි කරන ෙකෙනක් ෙම් 
පශ්නය දකින්ෙන් ෙකොෙහොමද? යම් ෙකෙනක් වාහනයක් 
ගන්ෙන්, ඒ ෙකනාට ඉතාම හදිසි තරගකාරී ජීවිතයක් තිෙබන 
නිසායි. උෙද් පාන්දර නැඟිටපු ෙවලාෙව් ඉඳලා යුද්ධයක් වාෙගයි. 
ළමයා ඉස්ෙකෝෙලට දමන්න ඕනෑ, ඊළඟට තමන් රාජකාරි කරන 
තැනට යන්න ඕනෑ.  ඒ ඔක්ෙකොම කරන්න පාරට වාහනය 
දැම්මාම හතළිහක ෙව්ගයට යන්න සිදු ෙවනවා නම්; පනහක 
ෙව්ගයට යන්න සිදු ෙවනවා නම්,  සාමාන  භාෂාෙවන් කියන්ෙන් 
"අපි වාහනය ගත්ෙත් ෙම්කට ෙනොෙවයි." කියලා යි  ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, ෙලොකු වාහන තද බදයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතෙකොට ෙම් ෙව්ග සීමාව ඇතුෙළේ  ෙමන්න ෙම් වාහන තද බදය 
ඉවර කරන්න අපට ෙපොදු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, උෙද් පාසල් ෙව්ලාෙව්ම 
තමයි  නගරවල ෙම් විශාල කන්ෙට්නර්  ධාවනය වන්ෙන්.  ඒ 
කන්ෙට්නර් එකට නගරෙය් ධාවනය කරන්න ෙවනත් ෙවලාවක් 
නැහැ. කන්ෙට්නරය නගරෙය් ධාවනය වන්ෙනත් ළමයින් පාසල් 
යන ෙවලාෙව්මයි. එතෙකොට ෙලොකු කන්ෙට්නරයක් පාර හරහා 
දමා ගත්තාට පසුව අන්න අර ළමයා පාසලට යන ෙවලාව, අෙනක් 
අය රැකියාවලට යන ෙවලාව පමාද ෙවනවා. ෙමොකද, තව ලක්ෂ 
ගණනක් මුදල් දීලා ගත්තු වාහනත්, ෙකෝටි ගණනක් මුදල් දීලා 
ගත්තු වාහනයත් අර කන්ෙට්නරය පිටුපසින් යන්නට ඕනෑ. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ කන්ෙට්නරය මඟහැරුණු ගමන්ම ළමයාව උෙද් 
හතහමාරට පාසලට බස්සවන්න, නැත්නම් තමන්ට ෙවලාවට 
රාජකාරි ස්ථානයට යන්න තරෙගට වාහනය පදවන්න සිදු 
ෙවනවා. අවසානෙය්  ඉතින් රිය අනතුරු සිදු වනවා. එතෙකොට ෙම් 
ෙව්ග සීමාව විතරක් ෙනොෙවයි පශ්නය වන්ෙන්. ෙව්ග සීමාව 
කඩාෙගන යන්න සිදු වන පරිසරයක් තිෙබනවා; වටපිටාවක් 
තිෙබනවා. ඒක ඇතුෙළේ වාහන සම්බන්ධෙයන්වත්, අන්න ඒ 
කියාවලිය සම්බන්ධෙයන්වත් විනයක් නැහැ. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට ෙම්කත් එක්ක තව සංෙශෝධන 
ෙගෙනන්නට තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙමන්න ෙම් නියමිත ෙවලාවල් අතෙර්, විෙශේෂෙයන් නගරයක 
නම් උෙද් හතහමාර වනෙකොට  නගරයට එන්න පුළුවන් වාහන 
ෙමොනවාද? කාර්යාල ෙව්ලාව තුළ දී විතරක් නගරයට එන්න 
පුළුවන් වාහන ෙමොනවාද? ෙමොකද, අපි දන්නවා කන්ෙට්නරයක් 
වාෙග් ෙදයක් උෙද් පාන්දර හතහමාරට, අටහමාරට ෙම් නගරය 
මධ ෙය් යන්න ඕනෑ නැති බව. ෙතල් බවුසරය ඒ ෙවලාවට යන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒවා සවස 6.00න් පසුව මධ ම රාතිය තුළ, වාහන තද 
බදය නැති ෙවලාවල ධාවනය කරවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

එවැනි කළමනාකරණයක් නැතිව ෙම් නීති  පැනවූවාට පසුව 
සිදු වන ෙදය තමයි, එක පැත්තකින් ෙම් නීති  කඩන පමාණය වැඩි 
වීම. ෙම් නීති කඩන නිසා පගාව ගන්න පමාණයක් වැඩි වනවා. 
ඒක නිසා ෙමය පාෙයෝගිකව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙමවැනි සිද්ධීන් අනන්තවත් දැකලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකව 
ගත්ෙතොත් අපටත් ඒ පශ්නය තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් නීතිය 
බලපාන්ෙන් නැති අය ලංකාෙව් සිටිනවා. ෙම් ෙව්ග සීමා නීතිය 
බලපාන්ෙන් නැති අය අනන්ත සිටිනවා. ෙපොලිස් නිලධාරි 
මහත්වරුනුත් අර ෙව්ග සීමාව ලකුණු කරන ලයිට් එක අල්ලලා 
තමයි වාහනය නවත්වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාටත් 
එෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. වාහනය  නවත්වලා ඉවර 
ෙවලා "ආ, ෙකොෙහේද යන්ෙන්?" කියලා යි අහන්ෙන්. එෙහම 
ෙනොෙවයිද කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. අපිත් 
වාහනය නවත්වනවා. "ෙකොෙහේද යන්ෙන්? ෙකොෙහොමද යන්ෙන්?" 
කියලා දුක සැප අහන්ෙන්. ඒ අයට මාරු වීමක් හදා ගන්න ගියත් 
තමන්ෙග් දුක් ගැනවිලි තමයි කියන්ෙන්. අපට නම් කියන්ෙන් දුක් 
ගැනවිලි.  [බාධා කිරීමක්] ආණ්ඩුව වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා,  
ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. බඩු මිල වැඩියි කියනවා.  

ඕවා තමයි කියන්ෙන්. "වියදම සැරයිෙන් මහත්තෙයෝ" 
කියනවා. "ෙමොකද ෙවන්ෙන්"  කියා අහනවා. එතෙකොට අහන්ෙන් 
අවශ   පශ්නය ෙනොෙවයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට   තව විනාඩියක් 

තිෙබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම  තව විනාඩියකින් 

කථාව අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්."ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට ෙමොකද වුෙණ් "කියා අහනවා.  
"ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්"   කියා අහනවා. ඒවා 
තමයි අහන්ෙන්. අහලා යන්න කියනවා. [බාධා කිරීම්]  එම නිසා 
ඇත්තටම නීතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  එක අතකින් 
නීතියක් නැති රෙට්  නීතියක්  කියාත්මක  වන්නට විධියක්  නැහැ 
තමයි. [බාධා කිරීම්] 

විෙශේෂෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  එම නිසා 
ෙම් ෙව්ග සීමා පිළිබදව නිෙයෝග  ගරු ෙවල්ගම අමාත තුමා 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට  මට හිනා   ගියා.  ෙමොකද ෙහේතුව, එතුමාම 
තමයි කිව්ෙව්,  "අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්  මට සීමාවක් නැහැ"යි කියා.  
පවාහන අමාත තුමා හැටියට ගරු ෙවල්ගම ඇමතිතුමා  තමයි 
කිව්ෙව්, එතුමාට ෙව්ග සීමා අදාළ නැහැ කියා.  ෙව්ග සීමා අදාළ 
නැති ඇමතිතුමා ම  ෙව්ග සීමා  නිෙයෝග ෙග්නවා.  පා ෙයෝගිකව 
ෙම්ක කියාවට නඟන්න නම්  ඇත්තටම ඇමතිතුමනි,  මීට වඩා 
වැදගත් කියාවලියක්  සිද්ධ ෙවන්නට  ඕනෑ.  සමස්ත පවාහන 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. මාර්ග  නීතියට සමස්ත අර්බුදයක් 
තිෙබනවා.  ඒක විනය.  ඒක නීතිෙයන් විතරක්  රකින්න බැහැ 
කියන එක අවධාරණය කරමින් විෙශේෂෙයන්  ෙම්ෙකන් පීඩාවට 
පත් වන   අය ගැනත් සලකා බලන්නය  කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ඊළඟට ගරු සරණ ගුණවර්ධන  නිෙයෝජ  

අමාත තුමා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම  
මූලාසනය සඳහා ෙයොජනා කරන්න.   

 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, " ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා   මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව   ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය     මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්,  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා   මූලාසනාරූඪ විය 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE  left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
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[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena -  Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 

නිෙයෝග  සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  එයට 
වචන ස්වල්පයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.   අද ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ගැන කථා 
කරන විට ෙම් රෙට් සිදු වන   දැවැන්ත    සංවර්ධන කියාවලිය  
තුළ ෙව්ග සීමාව ගැන  විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට  ඕනෑ. 
අප දන්නවා. ෙමෙසේ ෙව්ග සීමාවන් ෙනොමැති  නිසා  ෙම් රටට 
අහිමි වුණු  ජීවිත සහ ෙද්පළවල  සීමාවක් ෙනොමැති බව.  
නගරයක් හැටියට ෙව්ග සීමාවන් සටහන් කර තිෙබන ආකාරයට, 
නිෙයෝගවල උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  "ඉදි කරන ලද  පෙද්ශ " 
වශෙයන්  ඇති මාර්ග  ඔස්ෙසේ  ධාවනය වන ෙමෝටර් වාහන  
සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන්නාවූ  ෙව්ග  සිමාව පැයට කිෙලෝමීටර් 
50  ක්  ෙවනවා.  ඉන් ඔබ්බට - " ඉදි ෙනොකළ  පෙද්ශ"  වශෙයන් 
හදුන්වන  මාර්ග ෙකොටස්වල    වාහන    සඳහා පැයට කිෙලෝමීටර් 
60ක සීමාව දක්වා තිෙබනවා.  ඒ  වෙග්ම තී වීලර් රථ,  ඉඩම් 
වාහන,  ෙමෝටර් ටයිසිකල්, වෑන් රථ සහ විෙශේෂ කාර්ය වාහන 
සම්බන්ධෙයන්  ෙව්ග සීමාව පැයට කිෙලෝමීටර් 40ක්  ෙවනවා. 
ෙම් විධියට   ෙව්ග  සීමාව ෙයොදවා  යම්කිසි මට්ටමකට ජනතාව  
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිතය, වැදගත්ය  කියා අප හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ෙම් ෙව්ග සීමාව නිසා  අද 
රෙට් ආර්ථිකයට බල පෑ කරුණු කිහිපයක් මම පැහැදිලි කරන්නට  
ඕනෑ. ෙම් අනතුරු දායක තත්ත්වය උඩ අද  ෙරෝහල් පද්ධතියට  
විශාල බලපෑමක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ 
ව ාපාරයට  ආර්ථිකෙය්  විශාල ගැටලුවක් මතු වී  තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  වාහන අලුත්වැඩියා කිරීෙම් අංශය ගත්තාම  ෙම් සඳහා  
විෙද්ශ  විනිමය විශාල මුදලක් ෙයොමු කරන්නට ෙවලා  තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙව්ග සීමා සටහන් කිරීෙම්දී  මහා මාර්ගවල පමණක්   
එෙසේ නැත්නම්  නගරවල පමණක්,  පසිද්ධ ස්ථානවල පමණක්,  
ෙව්ග සීමා ෙනොකර,  පළාත් මට්ටෙමන් පාෙද්ශීය මාර්ගවලට  පවා  
ෙම් ෙව්ග  සීමාවන් පැනවුෙහොත්  විශාල හානිදායක තත්ත්වය  
අපට අවම කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවාය කියන එකයි මා 
දකින්ෙන්.  

අද අෙප් පළාත්වල මාර්ග කාපට් කර තිෙබනවා.  එම නිසා 
මාර්ග  දියුණුවක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන්  
විශාල ආ ෙයෝජකයන් පිරිසක් ෙම් මාර්ග පද්ධතියත් එක්ක- 
පවාහන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ගමනාගමනයත් එක්ක- සම්බන්ධ 
ෙවලා කටයුතු කරනවා. එය අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට විශාල 
ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් පාසල් පද්ධතිය දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා කෘෂිකර්මාන්ත, ව ාපාර, සංචාරක ආදි ව ශෙයන්  
ගත්තාම පවාහනයයි, මහා මාර්ගයයි ඒකාබද්ධව කටයුතු කරනවා.   
ඒ වාෙග්ම ෙම් සෑම අංශයක්ම පවතින්ෙන් ෙම්  ෙව්ග සීමාව තුළයි.  

ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ වාහන ලක්ෂ 50කට ආසන්න 
පමාණයක් ලියා පදිංචි ෙවලා එයින් ලක්ෂ 30කට එහා පමාණයක් 
අද ෙම් රෙට් පවාහන කටයුතුවල ෙයෙදනවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඉල්ලුම අනුව වාහන විශාල 
පමාණයක් ආනයනය කළා. ෙම් සෑම වාහනයක්ම පවාහනයට 
ෙයොදවනවා. ඒ වාෙග්ම අද තුන් ෙදෙනක් සිටින සමහර පවුල්වලට  
වාහන පහක් තිෙබනවා.  එවැනි මට්ටමකුත් තිෙබනවා.  

අපි රථවාහන අනතුරු අරෙගන බලමු. අපි දන්නවා, 2009 
වර්ෂෙය් රථවාහන අනතුරු නිසා 2,399ක් මරණයට පත් වී 
තිෙබනවා,  2010 වර්ෂෙය් 2,630ක් මරණයට පත් වී තිෙබනවා 
කියා. 2011, 2012 වසරවලදීත් එවැනිම පමාණයක් මරණයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ වාහන අනතුරු 50,000කට 
ආසන්න පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක 

කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කන්ෙට්නර් සම්බන්ධව 

ඉල්ලීමක් කරන්න තිෙබනවා.  කන්ෙට්නර්  මහා මාර්ගයට දමන  
ෙවලාවක් නියම කළ යුතුයි. එෙසේ ෙනොකෙළොත් ආර්ථික 
වශෙයනුක් පාඩුවක් සිදු ෙවනවා. දවල් කාලෙය් කන්ෙට්නර් 
එකක් මහ මඟ කඩා ෙගන වැටුෙණොත් දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇති 
ෙවනවා. දිග වාහන ෙපෝලිමක් ඇති ෙවනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් 
රැකියාවලට යන අයට, තමන්ෙග් ව ාපාර කටයුතුවලට යන අයට 
ෙනොෙයකුත් බාධා ඇති ෙවනවා. ෙම් නිසා සමස්ත ආර්ථිකයම බිඳ 
වැෙටනවා. කන්ෙට්නර් ධාවනය, ඒ වාෙග්  බර වාහන ධාවනය, 
බඩු පැටවීම බඩු බෑම යන  ෙම් සෑම ෙදයක් ගැනම අධ යනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  ෙම්ක  
ෙමෝටර් රථ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තනියම කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. වරාය හා මහාමාර්ග අමාත ාංශය, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
අමාත ාංශය ඒ වාෙග්ම මහා මාර්ග අමාත ාංශය සම්බන්ධ කර 
ගන්න ෙවනවා. ෙව්ග සීමාවන් දමනවා වාෙග්ම ෙම් හැම 
පැත්තක්ම එකතු කර ෙගන ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් හැදුෙවොත්  
අපට  ෙම් අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ෙකොළඹ නුවර පධාන 
මාර්ගෙය් අඩුම තරෙම් දවසකට ෙදතුන් වතාවක් ගිෙයොත් 
කන්ෙට්නර් ෙදතුන් සියයකට වැඩි පමාණයක් ගමන් කරන බව 
ෙපෙනනවා. හැබැයි, එක පැත්තකින් ඒක රෙට් ආර්ථීකයට විශාල 
ශක්තියක්. ඒ නිසා හැම පැත්තම ෙතෝරා ෙබ්රා ෙගන ෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත්.  

පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්  පවාහන 
ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු සියලුම ෙද්වල් වික්කා,  සුජීව ෙසේනසිංහ 
මන්තීතුමනි. පවාහන ක්ෙෂේතය කෑලිවලට කැඩුවා.  පාෙර් යන 
ගමන් CTB බස්වල කෑලි ගැෙලව්වා. ඒ දවස්වලත් ෙව්ග සීමාවන් 
තිබුණා. ඒවා නැති කර ගත්තා. සමහර ෙවලාවට බස් එක 
ෙහොෙරන් අරෙගන යනවා, ඒ ෙවලාවට ෙව්ග සීමාවක් නැහැ.  
මිනිස්සු ෙදතුන් ෙදනා අරෙගන ගියා. සමහර විට ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකෙයෝ ෙතෝරා ෙගනම අරෙගන ගියා. එෙහම යුගයක් 
තිබුණා.   

එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් අපිත් 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා තමයි ෙව්ග සීමාව දමන්න ෙම් 
වැඩසටහන හැදුෙව්. මම ඉදිරිෙයන් ගියත් ෙමතුමා පිටුපසින් ගියත්  
ෙම් ෙව්ග සීමාව ඉතා වැදගත් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සරණ ගුණවර්ධන 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙව්ග සීමාවන් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. 
සියලු පක්ෂ එකතු ෙවලා රෙට් උන්නතිය සඳහා, යහපත සඳහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නීති අණපනත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඔබතුමාලා දන්නවා, අෙප් පක්ෂය ෙහොඳ 
ෙද්වල්වලට හැම ෙවලාෙව්ම සහ ෙයෝගය ෙදන පක්ෂයක් බව. 
විෙශේෂෙයන්ම 1948 ඉඳලාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙනොෙයකුත් 
තීන්දු තීරණ ගත්තා. නායකෙයෝ අයින් කෙළේ නැහැ. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් උන්නතියට, සංවර්ධනයට විශාල කාර්ය 
භාරයක් කළ පක්ෂයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කළ ෙද්වල් තමයි 
අද ෙම්  රෙට් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපිට පින් සිද්ධ ෙවන්න 
තමයි විවෘත ආර්ථිකය, පළාත් සභා කමය, ජනාධිපති කමය ආදී 
ෙම් සියලු ෙද්වල්  අද ඔබතුමන්ලා ඉදිරියට  කර ෙගන යන්ෙන්.  

ෙව්ග සීමාව සම්බන්ධෙයන් අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  ෙව්ග සීමාවල් දමලා ෙම් පශ්න විසඳන්න පුළුවන්ද 
කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
වාහන සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නීතිරීති ඒ වා ෙග්ම රියදුරන් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නීතිරීති කියාත්මක කරන්ෙන් ෙපොලීසිය 
සහ පවාහන අමාත ාංශයයි. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙපොලීසිය තමයි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් වන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පනවන නීති ෙපොලීසිය සියයට සියයක්ම 
කියාත්මක කරනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයනුත් අපට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා,  ෙබොෙහෝ විට   ෙම් අනතුරුවලට 
ෙහේතු වන්ෙන් ෙව්ගය ෙනොව වාහන එළවන ආකාරය බව. ඒ 
වාෙග්ම පාරවල් පිහිටලා තිෙබන ආකාරයත් ෙම් සඳහා 
බලපානවා. සිංගප්පූරුෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධ යනයක් කර 
තිෙබනවා. ජපානයත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධ යනයක් කර 
තිෙබනවා. පාරවල් හරියට තිෙබනවා නම්, රියැදුරන් හරියාකාරව 
විනීතව රිය පදවනවා නම් රිය අනතුරු සියයට 70ක්, 80ක් අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් බව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් රිය අනතුරු අවම කර 
ගන්න ලංකාෙව් නීති-රීති, සිරිත්-විරිත් රාශියක් තිෙබන බව. 
රියැදුරන් ෙමන්ම පදික ෙව්දිකාෙව් ගමන් කරන සියලු ෙදනාත් -
සියයට 90ක් වැනි පමාණයක්- අද ෙම් නීතිරීති පිළිපදින්ෙන් නැහැ.  
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ, පදික ෙව්දිකාෙව් 
ගමන් කරන අය සහ රියැදුරන් අනුගමනය කළ යුතු රීති පද්ධතිය 
දක්වමින් 1987 ෙදසැම්බර් 29වැනි දා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කළ බව. කාටත් ෙත්රුම් ගත හැකි වන පරිදි මම එය සකස් කර 
තිෙබනවා. අද රියැදුරන්ට, පාසල් දරුවන්ට ෙමන්ම අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ ෙවලා රියැදුරු බලපතයක් ගන්න අයට ෙම් නීතිරීති, 
සිරිත් විරිත් සම්බන්ධෙයන් කිසිම දැනීමක් නැහැ. ඒ ගැන 
ඔවුන්ෙග් තැකීමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,  රූපවාහිනිය, ITN 
නාලිකාව සහ පුවත් පත් මඟින් ඒ පුද්ගලයන්ට ෙම් සම්බන්ධව  
දැනුමක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි. වි ෙශේෂෙයන්ම 
ඔවුන් අඳින ඇඳුම, පාෙර් ගමන් කරන ආකාරය, පාෙර් ෙතතමනය 
තිෙබන අවස්ථාවකදී රිය පදවන ආකාරය ආදිය සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් රියැදුරන්ට  හරි දැනීමක්  නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා 
ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

 ෙකොළඹ අවට පෙද්ශවල දැන් one-way traffic කමයක් 
කියාත්මක කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් traffic කමය තුළ පවා 
රිය පදවන ආකාරය ෙබොෙහෝ රියැදුරන් දන්ෙන් නැහැ. එක track 
එකක යනවා. වංගුව පහු ෙවන ෙකොට තව track  එකකට මාරු 
කරනවා. අෙප් ඇමතිතුමා වාෙග් දිගටම එක  track එකක යන්න 
ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා නම් දන්නවා එක  track එකක  
යන්න. ඉඳලා හිටලා එෙහන් ෙමෙහන් track මාරු කළාට 
සාමාන ෙයන් ෙමතුමා අනික් tracks ටික ඔක්ෙකොම දන්නවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අපි කියලා ෙදන්න ඕනෑ. රූපවාහිනිෙයන් 
ඔවුන් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. පිට රටවල ෙම් මාර්ගවල ගමන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක මාවතක ගමන් කරනවා නම්  
වංගුවක් ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ track එක මාරු කරන්න බැහැ. 

ෙමවැනි ෙබොෙහෝ නීති රීති තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ විස්තර කරන්න 
මට ෙවලාව නැති නිසා මම ඒ ෙල්ඛනය සභාගත කරන්නම් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පාසල් දරුවන් පා ෙර් ගමන් 
කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද, පාරවල් සකස් ෙවන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද, පදික ෙව්දිකාව සකස් ෙවන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද 
කියලා ෙම්ෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා. මාර්ග නීති ඇතුළත් ඒ 
විස්තරය මම සභාගත* කරනවා.  

මට තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙව්ගය සම්බන්ධෙයන් රීති පනවන ගමන්ම ෙමන්න ෙම් කාරණය 
ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි.  අෙප් රෙට් රථ වාහන 
ෙපොලීසිය එය කියාත්මක කරන ආකාරෙය් ෙපොඩි වැරැද්දක් 
තිෙබනවා.  ෙහොරා ෙපොලිස් වාෙග් හැංගිලා ඉඳලා තමයි වාහනයක් 
එන ෙකොට ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින් පාරට පනින්ෙන්. ඒක දකින 
රියැදුරා භය ෙවලා ඉස්සරහ වාහනෙය් හප්පා ගන්නවා. ෙපොලීසිය 
දැක්ක ගමන් ඔහු බය ෙවනවා. යකා ගහනවා වාෙග් ෙන් හිටි 
ගමන් පාරට පනින්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, පිට රටවල නම් 
ෙපොලීසිය කියාත්මක වන්ෙන් ෙප්න්න ඉඳලායි. එෙහම නැත්නම් 
ෙව්ගය සම්බන්ධෙයන් අසවල් ගැන  කැමරා එකක් තිෙබනවාය 
කියලා දිගටම පුවරු මඟින් දන්වා තිෙබනවා. එෙහම දන්වන්ෙන් 
ඒ සීමාව තුළ රියැදුරන්ෙග් ෙව්ගය අඩු කරන්නයි. නැතිව 
ෙහොෙරන් පැනලා අල්ලන්න ෙනොෙවයි; හයිෙයන් යන මනුස්සයා 
ෙහොෙරන් පැනලා අල්ලන්න ෙනොෙවයි. එංගලන්තය, 
ඇෙමරිකාව, සිංගප්පූරුව වැනි දියුණු රටවල ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු 
පාරට එන්ෙන් තදබදයක් තිෙබන විට ඒ රියැදුරන්ෙග් ෙව්ගය අඩු 
කරන්නයි.  ඒ ෙපොලීසිෙය් රියැදුරු මහත්මයා  හැතැප්ම ෙදක 
තුනක්  එක ෙව්ගයකට තමන්ෙග් වාහනය ධාවනය කරෙගන 
යනවා.  

එතෙකොට ඒ අවට කිෙලෝමීටර් ෙදක තුනක් ඒ ෙව්ග සීමාවට 
එනවා. ලංකාෙව් එෙහම ෙදයක් දකින්න නැහැ.  ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ඒ අය හැංගිලා ඉන්නවා. හැගිලා ඉඳලා යකා ගහනවා 
වාෙග් එක පාරටම පා රට පනිනවා. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක් හරි 
නීතියක් ෙගනැත් ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපොලීසිය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ ඒ ෙව්ගය වැඩි 
ස්ථානවල ෙව්ගය අවම කරන්නයි. ඒ වාෙග්ම කැමරා සවි 
කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
වාහනයට යන්න ඉඩ සලස්වලා ෙහොෙරන් පනින එක ෙනොෙවයි 
ෙපොලීසිය විසින් කළ යුත්ෙත්. ඒ විධියට රිය අනතුරු වළක්වන්න 
බැහැ.  

දුම් පරීක්ෂාව ගැන කථා කළා. දුම් පරීක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
විශාල පශ්න තිෙබනවා. අප කිව්ෙව් ෙම්ෙකන් ෙපෞද්ගලික 
ආයතන විශාල ෙලස ලාභ ලබනවා කියලායි. ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ 
විශාල ෙලස ලාභ ලබනවා. එ ෙහම කරන්න එපා. ෙමයින් 
ආණ්ඩුවට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා නම් 
ඒ අවශ  කටයුතු සූදානම් කරලා දූෂණය අවම කරලා 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ඒ දුම් පරීක්ෂාව ආණ්ඩුෙව් යම් කිසි   
ආයතනයකින් කරන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

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

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට විනාඩි 11ක් තිෙබනවා ෙන්. ඒකත් කැපුවාද?  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි 4ක් ගරු පී. හැරිසන් 

මන්තීතුමා විසින් ලබා ෙගන තිෙබනවා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට කියන්ෙන් නැතුව?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය ෙහොෙරන් පනිනවා 
වාෙග් මාෙග් ෙව්ලාවත් ෙහොෙරන් අරෙගන තිෙබනවා. කමක් 
නැහැ.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන 
වශෙයන්  RMV  එක සම්බන්ධෙයන් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
අමාත තුමා ෙම්ක අවධානයට ගන්න. ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් නමක් සඳහන් ෙනොකර, නැත්නම් ෙවන 
යම් බල පුළුවන්කාරකමක් ෙපන්වන්ෙන් නැතුව වැඩක් කර 
ගන්න අමාරු ස්ථානයක් ෙම්. හැබැයි  සභාපතිතුමා ෙහොඳයි. මෑත 
කාලෙය්දී  ෙහොඳ සභාපතිතුෙමක් පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපිට 
ගිහින් එතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. එතුමා ෙද්ශපාලනය පාවිච්චි 
කරන සභාපතිතුෙමක් ෙනොෙවයි. හැබැයි අෙනක් උදවියෙගන් 
කිසිම වාහනයක් පගාවක් ෙදන්ෙන් නැතුව පාස් කර ගන්න බැහැ. 
RMV එෙක් සහකාර ෙකොමසාරිස්වරු ඉන්නවා. මට ෙතොරතුරු 
විශාල පමාණයක් ලැබුණා. මම  ඔවුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ, 
ඒක සදාචාරාත්මක ෙනොවන නිසා. හැබැයි, ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් 
20,000ක් 30,000ක් ෙනොෙගවා RMV එෙක් කිසිම වැඩක් කර 
ගන්න බැහැ  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන නීතිය, 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය රෙට් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ. අපි දන්නවා, ෙම් සිංගප්පූරුව ෙනොෙවයි; එංගලන්තය 
ෙනොෙවයි; ඇෙමරිකාව ෙනොෙවයි; බටහිර රටක් ෙනොෙවයි. 
අල්ලස්  හා දූෂණ ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි  ඒවා අවම ෙවන 
ආකාරෙයන්, සාධාරණ ආකාරෙයන් යම් වැඩක්  අපට කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අල්ලස් හා දූෂණ නැතිව සියයට 80ක් ෙහෝ සියයට 70ක් කර 
ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එකක්. හැබැයි අද සියයට දශමයක 
වැඩක්වත් පගාවක් ෙනොදී කර ගන්න බැරි අවස්ථාවක් තිෙබනවා 
ගරු  ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි 
ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතනය 
ෙකොෙහොමද ශුද්ධ කර ගන්ෙන් කියලා ඇමතිතුමාෙග්ත්  අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අමාරුයි. මම කියන්ෙන් සියලු නිලධාරින් 
ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක ෙකොටසක් 

සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් ආයතනය ඇතුෙළේ මාෆියාවක් තිෙබනවා. 
ෙම් මාෆියාව බිඳින්ෙන් නැතුව ෙම් ෙමොන නීතිරීති ෙගනාවත්, 
ෙපොලීසිෙය් අල්ලස් ගැනීම ඒ වාෙග්ම ෙම් නිලධාරින් අල්ලස් 
ගැනීම ඔබතුමන්ලා නවත්වන්ෙන් නැතුව ෙම් ෙව්ග සීමා ගැන 
ෙමොන නීති ෙගනාවත් ඒ කිසි ෙදයක් බලපාන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමය කථාවට පමණක් සීමා ෙනොෙකොට  පවාහන ඇමතිතුමාත්, 
පවාහන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම උනන්දු ෙවලා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
ෙවලාව ෙහොරාගත් මන්තීතුමාට කනගාටුව පකාශ කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න 

ෙවලාෙව් වි ෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් ඉතාම කාලීන වැදගත් 
අවශ තාවක් සම්බන්ධෙයන් වූ අණපනත්, නීතිරීති සම්බන්ධව 
ෙම් සභාව තුළ සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව් පවාහන 
අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  අමාත වරයා වශෙයන් වචන කීපයක් 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් ශව , දෘෂ  හා මුදිත ෙම් සෑම 
මාධ යකින්ම මම ඉල්ලන්න කැමැතියි, ෙම් පිළිබඳව වැඩි 
වැඩිෙයන් සංවාදෙය් ෙයෙදන්න, ඔබ නිෙයෝජනය කරන මාධ  
තුළින් සංවාදෙය් ෙයෙදන්න අවශ  කටයුතු කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, අද තිෙබන දත්ත සහ ෙතොරතුරු අනුව සෑම තත්පර 
හයකට වරක්ම ෙලෝකෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ තැනක පුද්ගලයකු 
මාර්ග රිය අනතුරක් ෙහේතුෙවන් අකාලෙය් මිය යනවා. ඒ වාෙග්ම 
එවැනි රිය අනතුරුවලින් දිනකට ෙලොව පුරා 3,500ක් ෙදනා මිය 
යනවා; මිලියන ගණනක් තුවාල ලබනවා. ෙද්ෙපොළවලට සිදු වන 
අලාභ රුපියල් බිලියන ගණනක්.  ෙලොව පුරා  වසරකට ලක්ෂ 
13ක්    පමණ රිය අනතුරුවලින් මිය යනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, වැඩිෙයන්ම රිය අනතුරු වන්ෙන් 

ෙකොෙහේද? 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
කටාර්වල. ෙදෝහා කටාර්වල. ඒ සම්බන්ධව report එක මා 

ළඟ තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන් රිය අනතුරුවලින් ෙලෝකෙයන් 
වැඩි පමාණයක් එහි මිය යනවා.  ඇෙමරිකාව සම්බන්ධෙයන් 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලත්  එෙලස මිය යනවා.  

ෙම් සාකච්ඡාෙව්  ෙක රුණු කරුණු කාරණා  බලන ෙකොට 
අෙප් රට  ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය කරා පිය මනින  රටක්  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට දියුණු පාරවල් තිබුෙණ් නැති 
රටක්. සංවර්ධනය කරා යන ගමෙන්දී අපි කිෙලෝමීටර් ගණන් 
දුරට අධිෙව්ගී මාර්ග අලුතින් හදලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ-මහනුවර 
අධිෙව්ගී මාර්ගය, මහනුවර-යාපනය අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න 
සැලසුම්, feasibility reports සකස් කරමින් සිටින ෙව්ලාවක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
යාපනය අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හැෙදන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
හැෙදනවා. මම ඒක තමයි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා  දකුෙණ් 

අධිෙව්ගී මාර්ගයත් හැෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වා ෙන් මීට 
අවුරුදු ෙදකකට විතර ඉස්ෙසල්ලා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, - 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
මෙග් ෙව්ලාව ගන්න එපා ගරු මන්තීතුමා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. නිෙයෝජ  

අමාත තුමාෙග් කාලය ලබා ෙදන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා අවස්ථාව ෙදනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, එතුමා  විරුද්ධ වනවා.  
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
විෙශේෂෙයන් අද දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය පමණක් ෙනොෙවයි, 

ෙම්  රෙට් උතුරු මාර්ගයත්, ඒ වාෙග්ම මහනුවර මාර්ගයත් 
අධිෙව්ගී මාර්ග ෙලස සකස් කරන්නට ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් 
කරන ෙවලාවක්. ඒ වාෙග්ම එදා තිබුණු, ඒ,බී,සී,ඩී  මාර්ග ෙලසට  
අරෙගන සංවර්ධනය කිරීම පැත්තකට තියලා ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ 
මාර්ග කාපට් කරලා සංවර්ධනය කරන ෙවලාවක්;  ගෙම් පාරත් 
කාපට් කරන ෙවලාවක්. ෙම් වාෙග් ෙවලාවක මහ ජනතාව 
විෙශේෂෙයන් පාසල් ශිෂ ෙයෝ ඒ වාෙග්ම තරුණ පිරිස රිය 
අනතුරුවලින් මිය යෑම අවාසනාවට කාරණයක්.  

ෙම්ක ක්ෙෂේත ගණනාවක් ඔස්ෙසේ විහිදුණු, වඩාත් පැතිරුණු 
කියාවලියක්.  

විෙශේෂෙයන් අධික ෙව්ගය, handphones වාෙග් ෙද්වල් 
පාවිච්චි කරමින් වාහනය drive කිරීම නිසා රිය පාලනය කර 
ගන්නට ෙනොහැකි වනවා. එවැනි කරුණු කාරණා රාශියක් රිය 
අනතුරු සම්බන්ධෙයන් බලපානවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම්වා පාලනය කරන්න පාසල් 
මට්ට ෙම් ඉඳලා, -ෙම් අවස්ථාෙව් පාසල් දරුෙවෝ ගැලරිෙය් 
ඉන්නවා- කියාවලියක්  අපි පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒක අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පමණක් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හා ඇමතිතුමාට පමණක් 

කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා අපි  සියලුම මුදිත 
සහ ශව  දෘශ  මාධ වලට ආරාධනය කරනවා. ෙම් වැදගත් 
මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් රෙට් සංවාදයක් ඇති කරන්න කියලා 
අපි හැෙමෝටම කියනවා. සමහර විට රිය අනතුරු නිසා මිය යන 
පමාණය ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් ෙහෝ ෙවනත් ෙරෝග නිසා මැෙරන 
පිරිසට වඩා වැඩියි. ෙලෝකෙය් රිය අනතුරුවලින් මැෙරන පමාණය 
බැලුවාම කුමන ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා අෙප් රට නවවැනි 
ස්ථානෙය්යි තිෙබන්ෙන්. දැන් ගණන් හදලා තිෙබන විධියට 2015 
වන ෙකොට අෙප් රට පස්වන ස්ථානයට යනවා කියා උපකල්පනය 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් සංවර්ධිත 
රටවල්වල රිය අනතුරු නිසා මැෙරන පමාණය හා බැලුවාම, 
ෙලෝකෙය් දුප්පත් රටවල්වල -සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
රටවල්වල- මැෙරන පමාණය හුඟක් වැඩියි. ඒ කියන්ෙන් 
කවදාකවත් වාහනයක් ගැනීමට හිතන්නවත් බැරි අය, වාහනයක 
අයිතියක් නැති අය ෙම් අනතුරුවලට ලක් ෙවලා මිය යන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිෙය්දී අපි වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් 
කියාත්මක කරනවා. එක පැත්තකින් රියැදුරු බලපතෙය් -licence 
එෙක්- ගුණාත්මකකම, වටිනාකම වැඩි කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කියන්ෙන් අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක, 
ෙලෝකෙය් පිළිගත්ත නව කමෙව්දයන් එක්ක, accidents අඩු 
කරන්න පුළුවන් විධියට රියැදුරු බලපතය ලබා දීම. දැන් අෙප් 
තිෙබනවා "sleep, rest and drive" කියලා.  නින්ද යාම නිසා, 
නින්ද ෙනොමැතිකම නිසා රිය අනතුරු සිදු වීෙමන් විශාල වශෙයන් 
මිය යනවා අපි දැක තිෙබනවා. ඉතින් ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට අණ 
පනත් සකස් කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. සමහර ෙවලාවට 
signboards බලන්ෙන් නැහැ. දැන් දුම්රිය අනතුරු දිහා බැලුවාම, 
signboard එක ෙනොසලකා හැරීම නිසා ඒ අනතුරු සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඔහු රියැදුරු බලපතය අරෙගන ගියාට 
කවදාවත් signboard එක දිහා බලලා නැහැ. එෙහම තත්ත්වයන් 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතන්ෙන් අද වාෙග් දවසකදී 
ෙම් ෙව්ග සීමාවන් ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරණ ගුණවර්ධන 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට මහා මාර්ගවල, නගරවල රාතී 
බඩු පැටවීම්, බඩු බෑම් -loading, unloading- කරනවා දැන් අපි 
දකිනවා. Containers ගමන් කරනවා. දැන් අපිට තිෙබන ගැටලුව 
තමයි, ෙම් සඳහා වූ මහා මාර්ග පද්ධතියක් අවශ  ෙවලා තිබීම. 
අපි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමත් එක්ක තමයි ෙම් 
කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද ෙම් ෙගනැවිත් 
තිෙබන අණපනත් තුළින් ෙම් රෙට් පවාහන පද්ධතිෙය් 
සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න, රිය අනතුරුවලින් මිය යන පමාණය 
අඩු කරලීම, ඒ වාෙග්ම  විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉල්ලීම මත ඉදිරි අවුරුදු 25ට මාර්ග ආරක්ෂක -road safety- වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළකට අපි 
යනවා. ඒකට ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙසෞඛ  අමාත ාංශය ෙවන්න පුළුවන්, රාජ  ආරක්ෂක 
හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් 
අමාත ාංශයක් ෙවන්න පුළුවන්, අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
තමයි ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙගනැවිත් තිෙබන අණපනත් තුළ, ෙම් ෙව්ග 
සීමාවන් ඇති කිරීෙමන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

එපමණක් ෙනොව, මාර්ග සංවර්ධනයත් එක්ක ෙමවැනි මරණ 
අනාගතෙය්දී පුළුවන් තරම් දුරට අඩු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්ක නිහඬ මාරෙයක් හා සමානයි. 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් බව පකාශ කළා. ඒ තත්ත්වෙයන් මිය යන එක 
අඩු කරන්න නම්, අපි සංවර්ධනයත් එක්ක ෙම්වා ඉතා ෙහොඳින් 
ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කර ෙගන, ෙම් මාර්ග පහසුකම් වැඩි දියුණු 
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කරන්න ඕනෑ. Signboards වාෙග් ෙද්වල් වැඩි දියුණු කරලා ඒ 
කටයුත්ත කරන්න අෙප් අමාත ාංශෙයන් ගන්න ඕනෑ උපරිම වැඩ 
පිළිෙවළ අපි ඉදිරි කාලෙය්දී කියාත්මක කරනවා කියන එක                 
ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා              
කරන සියලුම නිලධාරින්ටත්, ගරු ඇමතිතුමාටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ති වන්ත ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
අද දින උෙද් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාව අනුව, අද දින විසිර 

යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2013 ෙපබරවාරි මස 05වැනි 
අඟහරුවාදා රැස්වීමට නියමිතව තිබුණත්, අද දින පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී ගන්නා ලද තීරණය අනුව මීළඟ පාර්ලිෙම්න්තුව 2013 
ෙපබරවාරි මස 06වැනි දා රැස්වීමට නියමිත බවට තීන්දු කළා.  

‘ඒ අනුව පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා.  

" අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2013 ෙපබරවාරි 
මස 06වැනි බදාදා අ. භා 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."  

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

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මහතා. 
 
 

රිසානා නෆීක් මරණ දඬුවමට ලක් කිරීම 
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[අ. භා. 4.01] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂයයට අදාළ ඇමතිවරයා 

නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:   

"මුතූර්හි ඉපදුණු අවුරුදු 17ක පාසල් ශිෂ ාවක් වූ රිසානා නෆීක් නැමති 
ශිෂ ාව ෙනොකළ වරදකට පසු ගිය 8වැනි දා මරා දමන ලදී.  

ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු පියවරක් ගැනීමට 
සහ විෙද්ශ ගතවන ශමිකයන් දැනුවත් කිරීමටද පියවර ගන්නා ෙලස මම 
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය මදි නිසා මා ෙම් 
ෙයෝජනාවට අදාළ කාරණය කථා කරන්නම්.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රිසානා නෆීක් කියන ෙම් පාසල් ශිෂ ාව 1988 
ෙපබරවාරි 4වැනි දින මුතූර්වලදී උපන් දැරියක්.  

දැන් ෙම් සභා ගර්භයට විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 
අමාත තුමා ආවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පසු ගිය 9වැනි දා හරියටම අරාබි ෙව්ලාෙවන් 9.35ට ෙපර 
ඇයට මරණ දඬුවම ලබා ෙදනු ලැබුවා;  ම්ෙල්ච්ඡ විධියට  මරා 
දමනු ලැබුවා; ඉතාම දරුණු විධියට, අභිරහස් විධියට  මරා දමනු  
ලැබුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇය සවුදි අරාබියට ගිෙය් 
2005 වසෙර්දීයි. ඇය විෙද්ශ ගත කිරීෙම් කටයුත්ත මුල සිටම 
මුළුමනින්ම වංචා සහගතයි;  from start to end වංචා සහගතයි.  ඒ 
පාසල් ශිෂ ාව ෙග් birth certificate එෙක් උපන් දිනය විධියට 
තිෙබන්ෙන් 1988 ෙපබරවාරි 4වැනි දායි. නමුත් Omar Travels 
කියන ඒ කූට ඒජන්සිය, බදුර්දීන් හා  මුජර්දීන් තැරැව්කාරයන් 
ෙදෙදනා, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, විෙද්ශ රැකියා 
පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත ාංශය, කම්කරු අමාත ාංශය ඇතුළු 
සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් පාසල් ශිෂ ාවෙග් උපන් දිනය 
වන 1988 ෙපබරවාරි 4වැනි දා කියන එක 1982 ෙපබරවාරි 4වැනි 
දා හැටියට ෙවනස් කරලා  ගෘහ ෙසේවිකාවක් හැටියට සවුදි 
අරාබියට යැව්වා. එතැන ඉඳලාම ෙම් රජය කෙළේ, ෙපෝඩාවයි, 
වංචාවයි. ෙම් පාසල් ශිෂ ාව පිළිබඳව 2010 ෙදසැම්බර් 7වැනි දා 
මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරමින් අවශ ම ලියවිල්ලක් 
සභාගත කළා. 2010 ෙදසැම්බර් 7වැනි දා මා කරපු කථාව 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ තිෙබනවා: 

ඇත්ෙතන්ම මාසයකට පමණ ෙපර මම මූතූර්වලට ගිහින් රිසානා නෆීක් 
කියන දැරිවියෙග් උප්පැන්න සහතිකය අර ෙගන ආවා. රිසානා නෆීක් 
අධ ාපනය ලැබූ ටී/ඉමාම් ෂාෆි විද ාලයට ගිහිල්ලා විදුහල්පතිතුමාව හමු 
ෙවලා ඇෙග් ඇත්ත වයස සහිත, නියම වයස සහිත උප්පැන්න සහතිකය 
ලබා ගත්තා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම එම උප්පැන්න සහතිකය සභාගත* 
කරනවා." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එය සභාගත කෙළේ 2010 
ෙදසැම්බර් 7වැනි දා. ෙම් සභාගත කරපු ලියැවිල්ල අද ෙවන 
ෙකොට අතුරුදහන් ෙවලා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. ඒ නිසා මෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද කඩ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ කාලය වන 
ෙකොට ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් තනතුරට පත් ෙවලා 
ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයයි. මා කිව්වා, පුළුවන් නම් සවුදිෙය් 
උසාවියට ගිහිල්ලා ෙම් අහිංසක දරුවාෙග් නියම වයස සහිත ෙම් 
උප්පැන්න සහතිකය ඉදිරිපත් කෙළොත් අපට ෙබ්ෙරන්නට 
පුළුවන්, ඒ නිසා ෙම්ක අරෙගන යන්න කියලා. මා එෙහම 
කියලායි ඒ ලියැවිල්ල සභාගත කෙළේ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් සභාගත කරන ලියැවිලි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. 
මා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Division එකට ගියා; හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගියා. නමුත් ඒ ලියැවිල්ල නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
ගැන කරුණාකරලා පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම ලියවිල්ල සභාගත කළ බවට හැන්සාඩ් 

වාර්තාෙව් තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සභාගත කළා කියලා සටහන් ෙවලා තිෙබනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවාද? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සභාගත වුණා කියලා තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාගත වුණා කියලා තිෙබනවා? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔව්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු කථානායකතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලයි.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
සභාගත කෙළොත් ඒක Library එෙක්යි තියන්ෙන්. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එෙහම නම්, Library එෙක් තිෙබන්න එපා යැ.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා ෙසොයා බලා කටයුතු කරයි.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී මන්තීවරෙයකු ෙලස 

මෙග් වරපසාද කඩ ෙවලා තිෙබනවා.  

මා නැවත මෙග් කථාව කරෙගන යන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඊෙය් රිසානා නෆීක් කියන දැරිවියෙග් මව සහ 
පියා  නුෙග්ෙගොඩදී හමුවුණා. මා නැවත වරක් AGA’s Office 
එෙකන් රිසානා නෆීක් කියන දැරියෙග් අම්මාෙග්යි, තාත්තාෙග්යි 
විවාහ සහතිකය - marriage certificate එක- ලබා ගත්තා. විවාහ 
සහතිකෙය් ඔවුන් විවාහ වුණු වර්ෂෙය් ෙලස සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් 
1987 වර්ෂයයි. ඒ අම්මායි, තාත්තායි විවාහ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
1987 වසෙර්දී. රිසානා ඉපදිලා තිෙබන්ෙන් 1988 වසෙර්දී. ඒ 
ෙගොල්ලන් හරාම් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් මුස්ලිම් ආගමට 

ගරු කරන හලාල් පවුලක්. ඒ අය ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය විධියට 
විවාහ ෙවලා තිෙබනවා. රිසානාෙගන් පස්ෙසේ රිෆ්කාන් කියන 
දරුවාත්, ඊට පස්ෙසේ රිසානාෙග් අෙනක් සෙහෝදරියන් ෙදෙදනාත් 
ඉපදිලා තිෙබනවා.  

ඒ අනුවත් ඔප්පු ෙවනවා රිසානා නෆීක් කියන දැරියෙග් උපන් 
දිනය 1988 ෙපබරවාරි 04 වැනිදා කියන එක. නමුත්   ෙම් කිසිම 
ලියැවිල්ලක් -document එකක් - ෙම් රජය විසින් ඒ උසාවිවලට 
යවන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසෞදි ෂරි-ආ 
නීතිෙය්දී දඬුවම් දීෙම් කමෙව්දයට අදාළ ෙචෝදනා රැසක් 
තිෙබනවා. මිනී මැරුම, සන්නද්ධ ෙසොරකම, ස්තී දූෂණය, මනුෂ  
ඝාතනය සහ ඉස්ලාම් ධර්මයට එෙරහිව කටයුතු කිරීම වාෙග් 
ෙද්වල්.  නමුත්  ඒ අය 1996 දී රටවල් 140ක් එක්ක ෙලෝක ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තියට අත්සන් කරලා තිෙබනවා.  එහිදී 
ඒ අය පිළිෙගන තිෙබනවා, කවදාවත් ළමා අපරාධකරුවකුෙග් 
හිස ගසා මරා දමන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඉතින්, අෙප් රජයට 
බැරි වුණා රිසානා වැඩිහිටිෙයක් ෙනොව දරුෙවකු  බව ඔප්පු 
කරන්න. එෙසේ බැරි වුණු ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  උවමනාෙවන් ඒක 
ක ළ ෙහේතුව කුමක්ද?  අෙප් රජය දන්නවා, ෙම් සියලුම 
අපරාධවලට රජය වැරදියි කියලා. ඒ උසාවිෙය්දී නීතිඥයන් සහ 
සියලුම නීතිෙව්දීන් ෙගනාපු තර්කය ෙමොකක්ද? "අපි වැඩ 
කරන්ෙන් ශී ලංකා පජාතන්තවාදී සමාජවාදී ජනරජය විසින් 
නිකුත් කරපු ගමන් බලපතය -passport - අනුවයි" කියන එක 
තමයි ඒ අයෙග් තර්කය වුෙණ්. "මුජර්දීන් කියන ඒවා, බදුර්දීන් 
කියන ඒවා, Omar Travels  කියන ඒවා, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය කියන ඒවා අපට වැඩක් නැහැ, අපි ෙම් දඬුවම දීලා 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා පජාතන්තවාදී සමාජවාදී ජනරජෙයන් 
නිකුත් කළ ගමන් බලපතෙය් සඳහන් කරුණුවලට අනුව, එහි 
ඇයෙග් උපන් දිනය විධියට සඳහන් ෙවන්ෙන් 1982 වර්ෂය" 
කියන එකයි ඒ අයෙග් තර්කය. ඉතින්, ෙම් passport  එක වැරදියි 
කියන එක ෙම් ඇමතිවරු කවදාවත් ඒ අධිකරණයට ෙපන්වා 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය හැම දාම හිටිෙය් ෙවනම නඩු නිමිත්තක. 
ෙම් අය හැම දාම හිටිෙය් සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
මත. අපි ගිහිල්ලා සල්මාන් කුමාරයා හම්බ ෙවන්න ඕනෑ, 
අබ්දුල්ලා රජතුමා හම්බ ෙවන්න ඕනෑ, ෙගෝතික නායකයා හම්බ 
ෙවන්න ඕනෑ, විෙද්ශ ඇමති හම්බ ෙවන්න ඕනෑ  කියලායි ෙම් අය 
කල්පනා කෙළේ. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමතුමන්ලා ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කරන ඡායා රූපයක්වත් අපි 
කවදාවත් දැක්ෙක් නැහැ. ෙම් රජය ෙබොෙහොම කෑදරයි පචාරයට. 
ෙම් අය ගිහිල්ලා King Abdullah  හම්බ වුණා නම් ඒ සම්බන්ධ 
ඡායාරූප අපට දකින්න ලැෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒක 
රාජ තාන්තික හමුවක්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධ  ඡායාරූපයක් 
ෙහෝ වීඩිෙයෝ පටයක් ෙහෝ ෙපන්වන්න ඕනෑ, රිසානා ගැන අපි 
කථා කළාය කියලා. මා දන්නා විධියට ඉස්ලාම් ධර්මය අනුව, 
ගැහැනු ෙකනකු හම්බ ෙවන්න  යනවා නම් ඒ ගැහැනු ෙකනාෙග් 
ෙල් ඥාතියකු, සෙහෝදරයකු ෙහෝ සැමියා යන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව හම්බ ෙවන්න බැහැ.  

නබි නායකතුමා කියන්ෙන් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාෙග් විතරක් 
නායකයා ෙනොෙවයි, අෙප්ත් නායකෙයක්. ෙගෞතම  බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ, ෙය්සුස් වහන්ෙසේ, නබි නායකතුමා යන ෙම් සියලු 
ෙදනා ෙලෝකයට කෙළේ ෙහොඳ ෙද්වල්.  

 නබි නායකතුමා කියලා තිෙබන්ෙන්, කම්කරුවකුෙග් දාඩිය 
ෙව්ෙලන්න ඉස්ෙසල්ලා පඩි ෙගවන්න කියලායි. සියලු ෙදනාට 
සමාව ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙමෝක්ෂ රාජ යට යන්න පුළුවන් 
ඉහළම පරිත ාගය ඒකයි කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ෙද්ශනා කර තිෙබනවා, අම්මා ෙකනකු තමන්ෙග් 
දරුවා අවුරුදු ෙදකක් යන තුරු මව් කිරි දීලා - breastfeed -  
රැකබලා ගන්න ඕනෑ කියලා.  නමුත් ෙසෞදිෙය් ඒ මිය දරුවාෙග් 
අම්මා, ඒ කූට කාන්තාව, ඒ ගුරුවරිය, මිෙල්ච්ඡ ගැහැනිය 
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තමුන්ෙග් දරුවා ඒ ෙගදර සුමාන ෙදකක් වැඩ කරපු අවුරුදු 17ක 
අෙප්  ෙම් ශිෂ ාවට  භාර දීලා shopping ගියා. අෙප් ආණ්ඩුව 
කවදාවත් කිව්වාද ඒ කාන්තාවට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක 
කරන්න කියලා? ෂරි-ආ නීතියට අනුව ඇයි ෙසෞදි අරාබිය ඒ මවට 
විරුද්ධව නඩු දැම්ෙම් නැත්ෙත්?  

ඒ වාෙග්ම  මා කියනවා ෙමෙහේ ඉන්න රිසානා නෆීක්ෙග් අම්මා 
නියම, වැදගත් මුස්ලිම් කාන්තාවක් බව. රජයට ෙකොන්ද පණ නැති 
වුණාට ඒ අම්මා කිව්වා, "ෙසෞදි අරාබිෙයන් ෙගෙනන ශත 
පහක්වත් මට එපා" කියලා. මුතූර්, සාපි නගරෙය් ඉන්න ඒ අම්මාට 
ෙකොන්දක් තිබුණා, ෙම් රජයට වඩා. කවදාවත් ෙසෞදිෙයන් 
ෙගෙනන ශත පහක්වත් එපා කිව්වා. ෙම් රජය එතැනදීත් ඒ අය 
 රැවැට්ටුවා. විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සිකරුවන්ෙග් සංගමෙයන් ගත්ත 
ලක්ෂ 10ක මුදල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමුන්ෙග් අතින් දුන්නා  

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

වාෙග් දුන්නා. ඒක දුන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවා- 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ 
යැවීමක් කරන්ෙන්.  ෙමෙතක් ෙව්ලා මා  ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
ගිෙය් නැහැ. නමුත් ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදල දුන්ෙන් ඒ 
විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සිකරුවන්ෙග් සංගමෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදල දුන්ෙන් ෙම් රෙට් රජයට අයිති- [බාධා 
කිරීම්] අෙනක් ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා
- [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පස්ෙසේ පැහැදිලි කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I am on a point of Order. ෙම් සම්පූර්ණෙයන් අසත යි 

කියන්ෙන්. ඒ මුදල දුන්ෙන් විෙද්ශ රැකියා- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
That is not a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පජාතන්තවාදයට 

මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. හැම මාධ යකම වාර්තා වුෙණ් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා කියලායි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙම් කියන්ෙන් අසත . 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පසුව අවස්ථාව තිෙබනවා. 

ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව තුළ පැහැදිලි කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම මාධ යකම වාර්තා 

වුෙණ් ඒ මුදල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින්  දුන්නා වාෙග්යි. එතුමා ඒ මුදල අතින් දුන්ෙන් නැහැ. 
 

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

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  

 

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

දුන්ෙන් අතින්. කකුෙලන් ෙනොෙවයි. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අස්වර් මන්තීතුමා කට වහගන්න. පිස්ෙසක්. 

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

 
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. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු අස්වර් මන්තීතුමා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, before acting in the cinema, he must study the 

Standing Orders. The Standing Orders are very clear that 
you cannot refer to the conduct of the President. The 
other thing is - අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

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

 ඒ සල්ලි දුන්ෙන් අතින් තමයි, කකුෙලන් ෙනොෙවයි. ෙමොන පිස්සු  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කියනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කරන්න එපා. 

එම ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
රෙට් රාජ  නායකයා හැටියට අපි එතුමාට ගරු කරනවා. 

නමුත් ෙමෙහේ සිටින මුස්ලිම් නායකෙයෝ සියලු ෙදනා සවුදි 
අරාබිෙය් සල්ලිවලට රැවටිලා ෙම් අහිංසක ළමයාව අමතක කළා. 
සවුදි අරාබිෙයන් ලැෙබන රියාල්වලට ෙමෙහේ සිටින සියලුම ෙදනා 
ඒ ළමයාව අමතක කළා. මම සිංහලෙයක් ෙවලාත්, ෙම් මුස්ලිම් 
දරුවා ගැන කථා කළා. [බාධා කිරීම්] 

 
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. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම්ක බයිස්ෙකෝප් මඩුවක් ෙනොෙවයි. Standing Orders 

හරියට කියවන්න. ෙම් මන්තීවරු, ඇමතිවරුන්ට ඔක්ෙකෝටම- 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he cannot refer to the conduct of the Hon. 

Members. We all went there and tried our best up to the 
last moment for two years. He is the man who went to 
Lebanon and took a wife - [Interruption.] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කවුරුත් හම්බ වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. අෙනක් මන්තීවරු කරුණාකර 

වාඩි ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කරන්න ෙවලාව 
තිෙබනවා. ගරු අස්වර් මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අහිංසක පාසල් ශිෂ ාව 

දණ ගස්වලා ෙබල්ල කපලා මැරුවා. කවුද කථා කෙළේ? දැන් කෑ 
ගහනවා. ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා එක්ක මෙග් කිසිම පශ්නයක් 

නැහැ. එතුමා ළඟදියි ආෙව්. එතුමාට හම්බ වුෙණ් ෙදෙකොන ගිනි 
ගත් විලක්කුවක්. ෙම් 2005 දී වුණු සිද්ධියක්. මම එතුමාට ෙදොස් 
කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම් ගැන කථා කළ මුස්ලිම් නායකෙයෝ 
කවුද? [බාධා කිරීම්] කවුරුත් කථා කෙළේ නැහැ. කථා කළා නම්, 
හැන්සාඩ් වාර්තාවල තිෙබන්න ඕනෑ. මම කථා කරද්දී මට 
ෙනොෙයකුත්- 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - சி வர் 
அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child 
Development and Women’s Affairs)  
අපි ඉස්සර ඉඳලා කථා කරනවා. අපි ගියා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා ගියා නම් සාර්ථක වන්න එපායැ. ගියා නම්, ඇයෙග් 

ෙබල්ල කැපුෙව් ඇයි? 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, කරුණාකර බාධා කරන්න එපා. ගරු 

හිස්බුල්ලා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 
පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව තිෙබනවා.  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව 
විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙම් මුස්ලිම් අම්මාට ගරු කළ යුතුයි 

කියලායි. මුත්තූර්වල, සාපිනගර්හි ෙම් මුස්ලිම් අම්මා ඊෙය් මට 
හම්බ වුණා. තාත්තාත් මට හම්බ වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ අම්මා ෙකොච්චර ෙගෞරවනීය කාන්තාවක්ද 
කිව්ෙවොත්, තමන්ෙග් දරුවා මරපු සවුදි අරාබිෙය් අම්මාට සමාව 
ෙදනවා කියලා ඇය කිව්වා. තමන්ෙග් දුවව මරපු අම්මාට අල්ලා 
ෙදවියන්ෙග් නාමෙයන් සමාව ෙදනවා කියලා ඇය කිව්වා. නමුත් 
සවුදි අරාබිෙය් ඒ අම්මාට හිතක් පපුවක් තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්ෙග් 
දරුවාෙග් පශ්නයට මැදි වුණු ඒ රිසානා නෆීක්ෙග් ෙල් බලන්නම 
ඕනෑය කියලා ඇය කිව්වා. උෙද්ම ද්වාද්මි බන්ධනාගාරයට 
ඇවිල්ලා තිරිසන් ගැහැනියක් වාෙග් ඒ දරුවාෙග් හිස ගසා 
දමනකම් බලා ෙගන හිටියා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. දැන් ෙවලාව පස් වරු 

4.15යි. 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කාෙගන්ද ෙවලාව ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
විපක්ෂෙයන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විපක්ෂෙය් කාලෙයන් අඩු කරනවා. ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මන්තීතුමා,  ඔබතුමා  තව විනාඩි පහක් ලබා ගන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට මම 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම අවධාරණය කරනවා, ෙම් දරුවාව 
ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ තරම් කාලයක් තිබුණු බවට. ෙම් නඩුවට 
පළමුවැනි වතාෙව් නීති ගාස්තු ෙවනුෙවන් රියාල් 5,000යි 
ෙගවන්න තිබුෙණ්.  නමුත් දැන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ෙගවනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් legal facilities දුන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම්. ඉනාමුල්ලාහ් කියන හිටපු 
ෙකොන්සල් ජනරාල්වරයා කියලා තිෙබනවා, "Legal facilities 
හරියට ෙවලාවට හම්බ වුෙණ් නැති නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය උදා 
වුෙණ්" කියලා. මම ඒ ගැන කියන්නම්. කරුණාකරලා ඒ සඳහා 
මට කාලය ෙදන්න. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ළමයි මරන එක විහිළුවක්. 

ඒක මම දන්නවා. ෙසෞදිවලින් එන සල්ලිවලට කහින්න එපා. 
[බාධා කිරීමක්] හිටපු ෙකොන්සල් ජනරාල් කියපු එක මම ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. “In Rizana Nafeek’s case, the Embassy in Riyadh 
could not legally handle the matter due to non-availability of 
funds and allocations to support her case in the early stages. 
Mr. Lalith Kotelawala came forward to help the poor girl 
after the conviction was made”, he said. ඇයි, ලලිත් 
ෙකොතලාවලට සල්ලි ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ්? ඇයි, ලලිත් 
ෙකොතලාවලට රුපියල් ලක්ෂ 40ක් ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ්? 
රජෙයන් ෙගව්ෙව් නැති නිසයි. රජය දැන් ෙබොරුවට රුපියල් ලක්ෂ 
10ක් ෙදනවා. රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ෙගනැල්ලා 
දීලා. රුපියල් ලක්ෂ 2ක් වටිනා ෙචක් පත් dates දාලා ෙගනැල්ලා 
දීලා. එක ෙචක් පතක් එකවර cash කර ගන්නත්, අෙනක් එක 

මාස 4ක් ඉදිරියට දින දාලා දින ෙචක්පතක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා ඇයෙග් අම්මා කිව්වා. රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
පුළුවන් නම් ඒක ෙබොරුවක් කියලා කියන්න. රුපියල් ලක්ෂ 2ක 
ෙචක් පතක් විතරයි මාරු කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. අෙනක් 
ෙචක් පත මාස 4ක් ඉදිරියට date දාලා. ජනාධිපතිතුමා දුන් 
cheque එෙකන් ලක්ෂ 5ක් අම්මාට, ලක්ෂ 5ක් තාත්තාට. ඒක 
දුන්ෙන් කවුද? ඒක දුන්ෙන් මැද ෙපරදිග වැඩ කරන ෙම් රෙට් 
අහිංසක ශමිකයාෙග් සල්ලිවලින් කියාත්මක වන insurance 
එෙකන්. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අසත යක්. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, මම අහනවා ඒක දුන්ෙන් 

ජනාධිපති අරමුදෙලන්ද - President’s Fund එෙකන්ද - කියලා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, උත්තර ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමා පශ්නයක් 

අහනවාෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I do not want to disturb him. I will reply him 

later. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම ඇහුෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, ඔබතුමා ඇහුවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
උත්තර අවශ  නැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට 

අවස්ථාව ෙදනවාද? [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමච්චර කෑ ගැහුවාට 

සියලු ෙද්,- 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගත් සාධාරණ කියා 

මාර්ගය ගැන ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
පශ්න ඇහුෙවොත් ඒ ෙවලාෙව්ම උත්තර ෙදන්නත් අවස්ථාව 

ෙදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා පශ්න අහන්ෙන් නැතුව කථා කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා හැමදාම මූලාසනෙය් ඉන්නවා නම් අපි හරි ආසයි. 

ෙමොකද, ඔබතුමා හරිම පජාතන්තවාදීයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම අය කෙළේ 
ෙබොරුව. රිසානා නෆීක් කියන පාසල් ශිෂ ාව ද්වාද්මි 
බන්ධනාගාරෙය්දී  රහසිගතව මැරුෙව් සවුදි ෙවලාෙවන් 09.35ට 
ෙපර. එතෙකොට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විෂය භාර 
ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි. එතුමා තමයි කියන්ෙන් රිසානා නෆීක්ව 
ඝාතනය කරලා කියලා. මම අහන්න කැමැතියි, එතුමාද විෙද්ශ 
රැකියා පවර්ධන හා සුබ සාධන ඇමති කියලා. එතෙකොට ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඇවිල්ලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "ඇයව ෙබ්රා 
ගන්න තවත් ෙව්ලාව තිෙබනවා, අපි ඇයව ෙබ්රා ෙගන එනවා" 
කියලා. විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබ සාධන ඇමති කවුද? 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාද? නැත්නම් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාද? මම අහන්ෙන් ඒකයි. ෙමොකද, රිසානා නෆීක් දැරිය 
මැරුණා කියන එක පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විනාඩියක 
නිශ්ශබ්දතාවක් ඇති කරන්ෙන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමායි.  

ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, "අපි තවමත් ඇයව ෙබ්රා ගන්න 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ලංකාෙව් ෙසෞදි අරාබි 
තානාපති කාර්යාලෙය් ඉන්න තානාපතිතුමා හරහා අපි කළ 
ඉල්ලීම සවුදි අරාබිෙය් රජතුමා පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ඒ හින්දා 
රිසානා නෆීක් ළඟදීම ෙගදර එනවා" කියලා. ඇයි ෙමෙහම 
රවටන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, ඒකට punishment එකක් හැටියට 
ෙසෞදි අරාබිෙය් ඉන්න අහමඩ් ජාෙවඩ්ව recall කරලා ලංකාවට 
ෙගන්වනවා කියලා. ඒකත් ෙබොරුවක්. අහමඩ් ජාෙවඩ් මහත්මයා 
තවමත් වැඩ. ඔහු "The Guardian" පුවත් පත සමඟ සම්මුඛ 
සාකච්ඡාවකට ඉදිරිපත් ෙවලා කියනවා, "මාව ඒ විධියට එළවන්න 
බැහැ, මම අවුරුදු 3ක් වැඩ කළා, තව මාස තුනක් වැඩිෙයනුත් වැඩ 
කරලා තිෙබනවා, මම ශී ලංකාවට යන්ෙන්ම නැහැ" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දුනීසියාෙව් ඉන්න 
ජනාධිපතිවරුන්ට ෙකොන්ද තිබුණා. ඒ අය තමුන්ෙග් පුරවැසිෙයක් 
මරපු හැම ෙවලාෙව්ම ෙකළින්ම ඒ රෙට් තානාපති තනතුර අත් 
හිෙටව්වා. පිලිපීනය එෙහම කළා. ඉන්දුනීසියාව කළා, 
බංග්ලාෙද්ශය කළා, මැෙල්සියාව කළා, ඉතිෙයෝපියාව කළා, 
පාකිස්තානය කළා, ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාවත් එෙහම කළා. අපි 
විතරයි මෘග. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි ඔබතුමාට 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා, 

"අෙප් උපයා ගැනීම් රුපියල් බිලියන 6 සිට බිලියන 10 දක්වා 
යනවා" කියලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. 

තවමත් ෙම්ක ඉවර නැහැ. මීට දවස් 4කට ඉස්ෙසල්ලා පුවත් පත් 
වාර්තාවක් තිබුණා, කින්නියාවල ඉන්න අවුරුදු 17ක පාසල් 
ශිෂ ාවන් ෙදෙදෙනක් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට යවන්න 
තැරැව්කාරෙයෝ ෙදෙදෙනක් විසින් රිසානා නෆීක්ට කළා වාෙග් 
ෙබොරු වයස දාලා ෙකොළඹ අරෙගන එද්දී arrest කරලා remand 
බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (ඵලදායීතා පවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன - விைனத்திறன் 
ேமம்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of 
Productivity Promotion) 
කවුද? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ පුවත් පත් බලන්ෙන් නැද්ද? කින්නියාවල 

පාසල් ශිෂ ාවන් ෙදෙදෙනක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
කවුද arrest කෙළේ? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Arrest කෙළේ ෙකොළඹදී. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙහොඳයි. මම 

නරකක් කියනවා ෙනොෙවයි. ඒක ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් නීතියක් නැති 
නිසා ඒ වාෙග් වැඩවලට මිනිස්සු භය නැහැ. ෙමොකද එදා  ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාට "ෂරි-ආ" නීතිය ශිරානි බණ්ඩාරනායකට 
කියාත්මක කරන්න තිබුණා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කාල ෙව්ලාව අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමා ෙගොඩක් busy ෙවලා හිටියා. පාසල් දරුවන්ට ෙම් වාෙග් 

ෙහොර passport හදලා ෙම් විධියට දිගටම පිට රට යවන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුව කියා කෙළොත් අපිට තව රිසානාලා කී ෙදෙනකුෙග් 
ඝාතන ගැන අහන්නට ලැෙබයි ද කියන කාරණය තමයි මම 
අහන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ජයලත් 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
 

[අ. භා. 4.20] 

 
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය 

ෙගන්වන, ෙම් ආණ්ඩුව විසින් "රට විරුෙවෝ" කියලා හඳුන්වා 
ෙදන රිසානා වැනි අහිංසක දැරියක් ජීවිතක්ෂයට පත් වීම පිළිබඳව 
රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා ෙගනාපු ඒ ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත, 
වැදගත් ෙයෝජනාව ඉතාම සංෙව්ගෙයන් වුවත්  මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී ස්ථිර කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිසානා ගැන අපිට පැය 
ගණනක් කථා කරන්න පුළුවන්. දවස් ගණනක් කථා කරන්න 
පුළුවන්. අවුරුදු ගණනක් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් රිසානා 
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා ඉවරයි. ආපසු කිසි ෙකෙනකුට, කිසි 
ජගෙතකුට ඇයට ජීවිතය ලබා ෙදන්නට බැහැ. මට පසුව කථා 
කරන අෙප් කථික මහත්ම මහත්මීන් රිසානාෙග් මරණය පිළිබඳව 
කථා කරාවි. මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් ෙදවැනි ෙකොටස 
පිළිබඳවයි. රිසානාට සිදු වුණා වැනි සිදු වීම් නැවත වරක් සිදු වීම 
අපි වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳවයි මම කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැද ෙපරදිග අෙප් ලක්ෂ 
සංඛ ාත ශමිකයන් පිරිසක් වැඩ කරනවා. අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමා සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන කියාවි. ලක්ෂ සංඛ ාත අහිංසක 
අෙප් ශමිකයන් පිරිසක් මැද ෙපරදිග වැඩ කරනවා. එයින් 
අවුරුද්දකට ෙඩොලර් බිලියන ගණනක් අෙප් රටට වි ෙද්ශ විනිමය 
ලැෙබනවා. අද ලංකා වට වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය 
ෙගෙනන්ෙන් ෙම් සංකමික ෙසේවකයින්ෙගන්. ජාතික ෙසේවක 
සංගමෙය් සභාපතිවරයා හැටියට මම එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. අෙප් රටට ෙම් තරම් වූ විෙද්ශ විනිමයක් -ෙඩොලර් 
බිලියන 6ක්- ෙගෙනන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවලින්වත්, 
ෙවනත් අපනයනවලින්වත් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ෙම් අහිංසක 
ශමිකයන්ෙග් ෙල් දහඩියවලින් කියන එක අපි අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ඒ අය අතරිනුත් වැඩි ෙදෙනකු මැද ෙපරදිග තමයි 
ෙසේවය කරන්ෙන්. මැද ෙපරදිග ෙසේවය කරන ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනකු කාන්තාෙවෝ. ෙම් 
කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 60කට 70කට අධික පමාණයක් විවිධ 
හිංසනවලට මුහුණ ෙදනවා. පුච්චනවා; ඇණ ගහනවා; අමානුෂික 
ෙලස වධ ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම දූෂණය කරනවා. ලිංගික 
අතවරවලට ලක් ෙවනවා; මරනවා;. ෙම්ක රිසානා ෙගන් පමණක් 
සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආකාරයට නිහඬව හිර ෙගවල්වල දුක් 
විඳින අෙප් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට මම කියන්ෙන් 
"modern-day human slavery" කියලායි. නවීන සමාජෙය් වහල් 
මිනිස් වහල්කම තමයි අද ෙම් තුළින් සිදු ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් 
නිසා ශී ලංකාවත් සාමාජිකත්වය දරන ෙලෝක කම්කරු සංවිධානය 
2011 ජූනි මාසෙය් සියවැනි සැසි වාරෙය් දී විෙශේෂ පඥප්තියක් 
ඒකමතිකව සම්මත කර ගත්තා. ඒ පඥප්තිය හඳුන්වා ෙදන්ෙන් 
“සංකමික ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ C 189  
කියන ජාත න්තර පඥප්තිය” යනුෙවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පඥප්තිය තුළින් ෙමවැනි 
සංකමික ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට රැකවරණය ලැෙබනවා; 
ජාත න්තර රැකවරණය  ලැෙබනවා. ඔවුන්ට ෙගවන පඩිය, ඔවුන් 
දවසකට වැඩ කරන පැය ගණන, ඔවුන්ට නිවාඩු ලැබිය යුතු 
ආකාරය, ඔවුන්ට හිංසනයක් නැතිව වැඩ කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය ලැබීම, ඔවුන්ට ෙකෙරන අපරාධවලට  එෙරහිව කියා 
කරන්නට පුළුවන් වන ආකාරයට ෙලෝක කම්කරු සංවිධානෙය් 
ජාත න්තර පඥප්තියක් -C 189 කියන ජාත න්තර පඥප්තිය- 
අත්සන් කරලා සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා. රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට අෙප් රට -ශී ලංකාව- වාෙග්ම 
මැද ෙපරදිගට සංකමිකෙයෝ යවන තවත් වැදගත් රටක් තමයි, 
පිලිපීනය. ෙම් වන විට පිලිපීනය තමන්ෙග් රෙට් ශමික ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් විෙශේෂ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය තකා ෙම් 
ෙලෝක කම්කරු සංවිධානෙය් ජාත න්තර පඥප්තිය -C 189 වැනි 
ජාත න්තර පඥප්තිය- අත්සන් කරලා තිෙබනවා.  

අද වන තුරු ලංකාව ඒකට අත්සන් කරලා නැහැ.  අෙප් ශමික 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් ආරක්ෂාව, රැකවරණය සහ සුභසාධනය 
ෙවනුෙවන් ෙලෝක කම්කරු සංවිධනය ස්ථාපිත කර තිෙබන 
ජාත න්තර පඥප්තියට අද වන තුරු ලංකාව අත්සන් කරලා 
නැහැ.  අපි අෙප් රට විරුවන්ට සලකන්ෙන් එෙහමද? ලංකාවට 
වැඩිම විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන එන විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග 
ෙසේවය කරන අෙප් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ෙම් ආණ්ඩුව 
රැකවරණය ෙදන්ෙන් ෙමෙහමද කියන බරපතළ පශ්නය මට 
අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් ෙදවැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් තිෙබන්ෙන් 
කුමක්ද? රිසානාෙග් සිද්ධිය වැනි ඉතාමත්ම කනගාටුදායක 
ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට ෙම් ආණ්ඩුව පියවර ගත යුතුයි, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පියවර ගත යුතුය කියලායි. එෙහම නම් ෙම් 
ආණ්ඩුවට  වහාම ෙලෝක කම්කරු සංවිධානෙය් ජගත් ශමිකයන් 
සඳහා වූ  -ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සඳහා වූ- ජාත න්තර පඥප්තියට 
වහාම අත්සන් කරන්නට ඕනෑ. අන්න එවිට විෙශේෂෙයන්ම මැද 
ෙපරදිග රටවල ෙසේවය කරන ලක්ෂ සංඛ ාත ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ට, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට රැකවරණය 
ලැෙබනවා; ජාත න්තර ආරක්ෂාව ලැෙබනවා; ෙලෝක කම්කරු 
සංවිධානෙය් රැකවරණය ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාල කීයක අෙප් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන් අනාථාගාර 
පවත්වා ෙගන යනවාද? ලිංගික අතවරවලට ලක් වුණු, දූෂණය 
වුණු, දරුවන් පිළිසිඳ ගත්, ඒ රටවල හාම්පුතුන්ෙග් 
බලහත්කාරකම් නිසා ගැබිනි බවට පත් ෙවලා ඉන්න අය 
ෙවනුෙවන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න- රැඳවුම් මධ සථ්ාන හැටියට; 
සුරැකුම් මධ ස්ථාන හැටියට අනාථාගාර කීයක් අෙප් ඒ තානාපති 
කාර්යාලවල පවත්වා ෙගන යනවාද? ෙම්ක මානුෂික පශ්නයක්. 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ජාති, ආගම්, කුල මල, 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක්  ෙනොෙවයි. ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂයට 
තිෙබන වගකීම විපක්ෂයටත් තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි 
හැමදාම මැද ෙපරදිග ෙසේවය කරන අෙප් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 
ෙවනුෙවන් කථා කරන මා මිත ගරු රන්ජන් රාමනායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමා අද ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපි ෙම් පිළිබඳව ද්ෙව්ෂ සහගතව, ෛවර සහගතව බලන්න 
ෙදයක් නැහැ.  

අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  පිළිතුරු 
කථාෙව් දී එක පතිඥාවක් මම එතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙලෝක කම්කරු සංවිධානෙය් සංකමණික ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන් 2011 ජුනි මාසෙය් සම්මත කර ගත් 
ජාත න්තර පඥප්තියට අත්සන් කිරීම පිළිබඳව- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ.  ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී  
අපට ඒ පතිඥාව ෙදන්න. මානව හිතවාදියකු හැටියට ඔබතුමා ෙම් 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන් ෙමන්න ෙම් ජාත න්තර 
පඥප්තියට අත්සන් කරන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන් ෙව්වි "රට විරුවන්ට මම අවංකවම ආදෙරයි. රට විරුවන් 
ෙවනුෙවන් අපි අවංකවම සලකා තිෙබනවා"ය කියලා.  හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ඔබතුමාට ඒ පකාශය කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. 
මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, පිලිපීනය  2011 ජුනි මාසෙය්  
ෙලෝක කම්කරු සංවිධානෙය් ජිනීවා සැසි වාරෙය් දී ෙම් පඥප්තිය 
අත්සන් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි 
ඉන්ෙන් 2013 වසෙර්. 2012 වසර සම්පූර්ණෙයන්ම තිබුණා.  
නමුත් අවාසනාවකට ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ ජාත න්තර  පඥප්තියට 
අත්සන් කරන්න බැරි වුණා. ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියට මට තිෙබන බරපතළ පශ්නය ෙම්කයි. පුරා 
අවුරුදු එකහමාරක් ෙදකක් යන තුරු ෙම් ජාත න්තර පඥප්තිය 
ගැන අබමල් ෙර්ණුවකවත් සැලකීමක් ෙම් ආණ්ඩුව කෙළේ නැහැ. 
හැබැයි, අෙප් ෙම් විෙද්ශ සංකමණික ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් 
දහදිය මහන්සිෙයන්, දුෙකන්, ෙව්දනාෙවන්, කඳුළින් ෙගන එන  
ෙඩොලර් බිලියනයකට වැඩි විෙද්ශ විනිමෙයන් අපි යැෙපනවා; 
රජය යැෙපනවා. ෙම් අහිංසක රිසානා ගෘහ ෙසේවිකාවක් හැටියට 
මැද ෙපරදිග ගිෙය් ඇයි?  දුප්පත්කම නිසායි. අෙප් අම්මලා, අෙප් 
සෙහෝදරිෙයෝ මැද ෙපරදිග රටවලට යන්ෙන් ඇයි? ඒ ගියාම අපා 
දුක් විඳින්න සිද්ධ ෙවනවා කියලත් ඒ අය දන්නවා. නමුත් කරන්න 
ෙදයක් නැති නිසා යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් කථා 
කරන කාෙගන් ෙහෝ ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ රටවල්වලට 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග රටවලට ෙමපමණ සංඛ ාවක් -අසවල් 
සංඛ ාවක්-   යැව්ෙව් නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්ෙද්  ඒ නිෙයෝජිත 
ආයතනවලට බලපතය ෙදන්ෙන් නැහැ කියා  ලියා පදිංචි ෙවච්ච 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජිත ආයතනවලට තහංචියක් පනවා 
තිෙබනවාද, ෙකොන්ෙද්සියක් පනවා තිෙබනවාද කියා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. ඒෙකන් අදහස ් කරන්ෙන් කුමක්ද කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම එකක් 
නැත්නම් ෙහොඳයි. අපට ලැබී  තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව  නම් එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ආණ්ඩුව  උත්සාහ  කරනවා නම් ෙම් අහිංසක මිනිස්සු එවන 
බිලියන ගණනින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න, එෙහම 
නැත්නම් යැෙපන්න එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුවට මම අද කියනවා, 
තමන්ෙග් ජීවිතය පූජා කළ, ඒ අහිංසක දැරියට - රිසානාට-  කරන   
ෙගෞරවයක්  හැටියට ෙලෝකෙය් සියලුම සංකමණික ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන් තිෙබන ජගත් කම්කරු සංවිධානෙය් 
ජාත න්තර පඥප්තියට කරුණාකරලා වහාම  අදම අත්සන් 
කරන්නය කියා.  ඒ අහිංසක දැරියෙග් ජීවිතයට දිය හැකි ෙලොකුම 
ෙගෞරවය ඒ  විෙද්ශ ෙසේවාවල ෙයදී සිටින  අෙප්  අහිංසක 
ෙසොෙහොයුරියන් ලක්ෂ ගණනක් ෙවනුෙවන්  ඒ ජාත න්තර  
පඥප්තියට අත්සන් කිරීමය කියන එක  පකාශ කරමින්,  ගරු 
රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර  
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[4.31 p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 

 
Mr. Presiding Member, Rizana Nafeek’s execution in 

Saudi Arabia on the 09th of January, 2013, “Inna Lillahi 
wa inna ilaihi raji'un”, is the most unfortunate and the 
darkest day for almost two  million labour force of Sri 
Lankans abroad. Sir, this sad, unfortunate and tragic 
event has shaken the conscience of all Sri Lankans all 
over the country and I must try and restore some sanity to 
this Debate by saying that it would be quite unproductive 
and futile if we are going to take some cheap political 
mileage out of this tragic event. What is important for us 
is to objectively look at how we can correct things in the 
future. Also it is my duty to put in perspective the efforts 
that had been taken relentlessly by the Government of 
His Excellency President Mahinda Rajapaksa from the 
time this issue of her conviction came to light. 

The Hon. Ranjan Ramanayake, my Friend, the self-
appointed champion of the migrant workers of this 
country, appears to be throwing allegations all round and 
I must, to enlighten him on some of the issues, clarify 
some steps that we have taken. As a matter of fact, I was 
a Member of the Opposition way back in 2010 and I took 
upon myself the initiative of writing a personal letter, as a 
leader of the Sri Lankan Muslim community, to the 
parents of the deceased child asking them to consider 
clemency in the name of our religion and its tenets and 
precepts that allow us to ask for this clemency, which I 
did very responsibly. I must thank His Excellency the 
Ambassador for the Kingdom of Saudi Arabia, Abdul 
Aziz Al-Jammaz, for his kind support in conveying my 
personal request to the family. Though we made a request 
to meet with them, that was turned down by the mother 
and the father, which was also conveyed to me by His 
Excellency the Ambassador - 

 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Could you please tell me whether you met the parents 

of the infant?  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
They were not willing to meet me. That was the 

problem. They did not meet anyone.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Mr. Presiding Member, the issue or the whole trouble 

was that His Highness the King of Saudi Arabia took that 
extraordinary, rare step of using his discretion to appeal to 
the family of the deceased child, which is not done always 
and which the King personally did at the behest of our 
President Mahinda Rajapaksa and unfortunately, the 
mother remained so intransigent and recalcitrant about 
this issue and was not willing to even consider the appeal 
by His Royal Highness the King of Saudi Arabia. That 
was the unfortunate issue. But, apart from that, we did not 
shirk our responsibility and depend solely on the plea for 
clemency that was sent through the King of Saudi Arabia.  

We also took upon ourselves this very issue of the 
altered birth certificate and the way in which the passport 
was forged by some job agents who were involved in this 
issue. I took upon myself to invite the parents of Rizana 
Nafeek to my Ministry and both of them came along. 
Then, I summoned the Criminal Investigation 
Department. Senior Superintendent of Police, Mr. 
Jayasuriya, came to my office and I got him to take these 
two people to his office to record a statement and a 
statement from the father was recorded. Unfortunately, 
the person who had brought this poor girl to Colombo 
when she was a minor was the grandmother, who is no 
more. She had deceased by that time. This was also 
revealed in the police statement. The parents were not the 
people who were involved in bringing the girl to 
Colombo. 

Finally, I instructed the CID to immediately file 
charges against the job agents who were involved in this 
matter. As a matter of fact, the CID took almost three 
weeks to arrest these people because they immediately 

went underground. Finally, they had to be tracked 
somewhere in Kegalle, arrested, produced before the 
magistrate and remanded. Thereafter, we consulted the 
Attorney-General - this was last year - and he filed a 
direct indictment under the new penal offence that has 
been included for human trafficking. A case was filed in 
the High Court and we have managed to convict two job 
agents, who are now in prison, having proved the offence 
of altering the birth certificate and obtaining a fraudulent 
passport. This had happened a few months ago. Finally, 
the case was concluded only a few weeks ago with the 
third person being given a suspended sentence.  

Thereafter, I summoned His Excellency the 
Ambassador to Saudi Arabia in Sri Lanka to my office 
when he came to see me regarding another matter. I 
explained to him about the issue relating to the forged 
passport and that this girl had, in fact, been underage at 
the time she was sent. So, this matter was being 
processed and it so happened that in the sidelines of the 
Asian Cooperation Dialogue Summit in Kuwait, His 
Excellency the President met the Governor of  Riyadh, 
Prince Salman bin Abdulaziz Al Saud. He volunteered 
once again to attempt to talk to the particular tribe and the 
tribal leaders of this family and undertook to again 
canvass the issue of clemency. While that was pending, 
we were processing these papers to be sent and the 
Attorney-General was ultimately sent there to persuade 
the Minister of Justice in Saudi Arabia. I also took upon 
myself the opportunity, when we hosted the 50th 
Anniversary celebrations of the Meeting of the Asian-
African Legal Consultative Committee in Colombo, 
where there were some senior Saudi judges present  - I 
summoned a meeting with the judges and the officials of 
the Saudi Embassy as well as our Secretary to the 
Ministry of External Affairs and Mr. Amunugama was 
also present at that meeting - to canvassed this issue and 
to enlighten them about the fair trial discrepancies, which 
we had come to know about and had already brought to 
their notice.  

Despite all these efforts, unfortunately this execution 
has left some bitter memories for all of us and we feel 
that this should not go to the extent of trying to criticize a 
legal system of a friendly country, which is within its 
own sovereign territory. But, we must understand that 
within that legal system, there need to be some reforms 
and we must try and see whether we can persuade them 
to consider certain reforms when it comes to issues of 
natural justice which can be denied to migrant workers.  

The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was talking 
about the recent Convention on Migrant Workers that Sri 
Lanka is to consider to become a signatory. He must bear 
in mind that it is futile simply for the labour exporting 
country to be signing these international conventions. The 
labour-receiving countries must also become signatories 
for it to take effect. Unfortunately, these labour-receiving 
countries are resisting and are not becoming signatories 
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to these conventions. Therefore, the effect and the 
salutary impact of all the provisions of these conventions 
cannot take effect and provide the relief to the migrant 
labour force, towards whose benefit these conventions 
have been put in place.  So, these matters have to be 
borne in mind. I must say that already the Government 
has undertaken a few reforms and I am sure that the Hon. 
Minister would explain all that.   

In addition to that, I must say, there are some issues 
concerning our migrant workers and the legal aid offered 
to them by our Missions and we must take steps, Hon. 
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare, 
to set up some legal aid programme to assist them in 
times of emergency. There is a need for the increase of 
the number of Arabic-fluent officers in the Middle-East 
Missions and also, if possible, to have lawyers with a 
knowledge of Islamic Sharia in each Mission with fluency 
in the Arabic language so that we would be able to 
provide the necessary assistance to migrant workers when 
they come into conflict with the law.  

I must say that I also tend to agree with alternative 
measures being introduced to reduce housemaids leaving 
for overseas. Together with that, there must be some way 
of addressing poverty alleviation. I am sure that poverty 
alleviation is one issue which would finally redress all 
these unfortunate incidents.   

But, having said that, we must also remember that 
Saudi Arabia is home to almost 500,000 migrant workers 
and when you have such a large number of migrant 
workers in a country, there is bound to be some who 
would come into conflict with the law in that country. 
When that happens, it should not be seen as an issue 
which would go to strain relations between countries, 
though this particular issue has its own peculiar problems, 
but not for the want of trying by our Government; we 
have taken maximum efforts in trying to plead for 
clemency for Rizana as well as to prove that, in fact, she 
was underage at the time she went to Saudi Arabia.  

In this particular event, the Ambassador for Saudi 
Arabia told me, the mother of the infant was responsible 
and was in the wrong for having got this girl to feed an 
infant because the housemaids are not sent to look after 
children; they are sent to do some other housework. So, it 
is not within their right to force these poor girls, who go 
there to do housework, to look after children because 
looking after children is a specialized job; it needs a 
different training. So, this girl, herself, should have not 
been engaged in caring for the infant. There again, there 
was negligence on the part of the mother. That is another 
issue that should have been canvassed, but, unfortunately, 
these issues had been overlooked in the Sharia Courts.   

I am sure when we point out these matters in a 
friendly manner to a country with which we are having 
such fine diplomatic relations and which had even come 

to our assistance when the Geneva Resolution was to be 
passed by the Americans, we could resolve those. 
Everybody knows that Saudi Arabia is a very close ally 
of the United States in the Middle-East. But despite that 
fact, His Excellency the President sent special envoys to 
various Middle-Eastern countries during the Geneva 
Resolution. I myself went to Kuwait and Qatar. Then, 
there were others who went to some other countries. The 
Hon. Minister of External Affairs went, I believe, to 
Saudi Arabia and we had their assurance and they upheld 
that assurance. So, despite the fact that the USA moved 
that Resolution against Sri Lanka, Saudi Arabia took it 
upon herself to vote against that.  

That was a very great help the Saudi Government did 
to our country. We cannot forget these things in this 
process, but in the meantime, we also cannot endorse this 
unfortunate tragic execution of Rizana Nafeek. We, as a 
Government felt unhappy and displeased about the way 
in which this had happened despite the fact that we were 
in the process of sending all these documents to prove 
that she was, in fact, underage at the time of the 
commission of this offence. Therefore, I must very 
clearly state here that all possible steps had been taken 
despite the fact that this unfortunate incident had taken 
place.  

If we are to remember the legacy of Rizana Nafeek, 
this unfortunate export of migrant labour without training 
has to be looked at and we have already taken steps to 
correct that situation. I am sure the Hon. Minister would 
explain these issues and therefore, with those comments, 
I conclude.  

Thank you very much.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  

එතුමාෙග් කථාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 
මූලාසනය සඳහා ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු තලතා අතුෙකෝරල 

මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா 
அத் ேகாரல  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සවුදි අරාබියානු නීතිය අනුව 

අධිකරණ ඝාතනයට ලක් වූ රිසානා නෆීක් දැරිය ෙවනුෙවන් 
නැවත වතාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්නයි අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. මම පළමුෙවන් රිසානා නෆීක් 
දැරියෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ඇයෙග් දයාබර ෙදමව්පියන්ට, 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට, පවුෙල් ඥාතින් ඇතුළු හැමෙදනාට 
අපෙග් සංෙව්ගය පළ කරනවා. නමුත් අප ෙම් සාකච්ඡාව 
කරන්ෙන් රිසානා නෆීක් දැරියෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් සංෙව්ගය 
පළ කරන ආකාරෙයන් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ඒ මරණය සිද්ධ වූ 
ආකාරය පිළිබඳව ලංකාෙව්දී කරන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් 
ආකාරෙයන් ෙහෝ නම් මා හිතන්ෙන් ඇයට යුක්තිය ඉෂ්ට වන්ෙන් 
නැහැ කියලායි. අප අද කරන ෙම් සාකච්ඡාවට ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් තිෙබන දරිදතාව නිසා, අෙප් රෙට් තිෙබන 
දුප්පත්කම නිසා, ජීවත් වන්න අවස්ථාවක් නැතිකම නිසා ෙහටත් 
විෙද්ශගත වන, වහල් ෙසේවයට යන රිසානා නෆීක්ලාට යුක්තිය 
ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකනකුට කියන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා රිසානා දැරිය අඩු වයසක් ලකුණු කරලා 
පාස්ෙපෝට් එක හදාෙගන රට ගිය එක වැරැදියි කියලා. තවත් 
ෙකනකුට කියන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා ඇය රට යවපු 
ඒජන්සිකරුවා වැරැදියි කියලා. හැබැයි අපට ෙමහිදී ඇත්තටම 
පැහැදිලි කරගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් රිසානා වැනි අයට -
රිසානාලාට- රට යන්න සිද්ධ වන්ෙන් ඇයි කියන කාරණයයි. 
වහල් ෙසේවයට ගිහිල්ලා, ඔබතුමන්ලාෙග් වචනෙයන්ම කියනවා 
නම් 'රට විරුවන්' බවට පත් ෙවලා පිට රටවලදී ශමය වගුරුවන්න 
කාන්තාවන්ට ඉඩ හරිනවාද; එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙට් 
පුරවැසියන් හැටියට වග කිව යුතු, ගරු කටයුතු රස්සාවක් කරන්න 
පුළුවන්කම ඔවුන්ට ලබා ෙදනවාද? අප ෙද්ශපාලන අර්ථෙයන් 
සිතනවා නම් රිසානා ඝාතනය කෙළේ අෙප් රෙට් තිෙබන 
දරිදතාවයි; දුප්පත්කමයි; බැරිකමයි; අසරණකමයි.  

හැබැයි ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දීලා විෙද්ශගත වූ රිසානා 
ෙවනුෙවන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න ඇත්තටම අපට බැරි වුණාද? 
අෙප් රෙට්ම සෙහෝදර පුරවැසියකු ෙවනුෙවන් කළ යුතු යුතුකම 
රටක් හැටියට අප ඉෂ්ට කළාද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  

අප කවුරුත් -විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා, විෂයය භාර ඇමතිතුමා ඇතුළු හැෙමෝම- අද 
ෙබොෙහෝ පසුතැවීමකින් යුතුව කියනවා, අපි සාධාරණය ඉෂ්ට 
කළා, අපි ෙමච්චර වැඩ කළා, අපි ෙම් ෙද් කළා, අපි අහවල් 
තානාපතිතුමා කැඳවා ගත්තා කියලා. දැන් හකීම් ඇමතිතුමා 
කිව්වා, මම Governor හමු වුණා, මම සමුළුවකට ගිය ෙවලාෙව්ත් 
අහවලා හමු වුණා, මම ඒ රෙට් විනිසුරුවන් හමු ෙවලා කථා කළා 
කියලා. එෙහම කියන්ෙන්ම අපට ඇය ෙවනුෙවන් යුක්තිය ඉෂ්ට 
කරන්න බැරිවීම පිළිබඳව හෘදය සාක්ෂියට එකඟව තිෙබන 
පශ්නය නිසාය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වයස අවුරුදු 18ට අඩු 
ළමයින් විසින් සිදු කරන වැරැදි කියාවක් සඳහා නිදහස ලබා දීෙම් 

හැකියාවක් ෙනොමැති අවස්ථාවක වුවද කිසිදු දරුවකු වද හිංසාවට 
ලක් ෙනොකළ යුතුවා ෙමන්ම මරණීය දණ්ඩනය ෙහෝ ජීවිතාන්තය 
දක්වා සිර දඬුවමක් පැනවිය ෙනොහැකි බවට පත ක්ෂ ෙලසම 
තිෙබනවා එක්සත් ජාතින්ෙග් ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පඥප්තිෙය්. සවුදි අරාබියත් 1996 දී ඒකට අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. කිසිදු කරුණක් නිසා ෙවනස්කමකට ලක් ෙනොකර ඒ 
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අපට ෙමොකක්ද කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුෙණ්? රිසානාෙග් ඝාතනය ගැන අද අපි කථා 
කරනවා. රිසානා දැරිය ඝාතනයට ලක් වීමට අදාළ සිදුවීම වන්ෙන් 
සවුදි අරාබියාෙව් මවක් තමන්ෙග් කුසින් උපන් දරුවාට කිරි  ෙනොදී 
මවකෙගන් ෙවන්න ඕනෑ යුතුකම පැහැර හැරීම නිසායි.  

දැන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව  කිව්වා, ඒක 
රිසානාට පැවරුණු රාජකාරියක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒක රිසානාට 
පැවරුණු  වැඩ ෙකොටෙසේ  කාර්යයක් ෙනොවුණා නම්, ඒක ඒ 
මවෙග් වගකීමක් පැහැර හැරීමක් වුණා නම්, ඒ මව  දරුවාට කිරි 
දිය යුතුව තිබියදී එෙසේ ෙනොදීම ඔවුන්ෙග්ම නීතිය අනුව බරපතළ 
වරදක් නම්, ඇයි අපට බැරි වුෙණ් ඒ වරද ඒ රජයට ඒත්තු 
ගන්වන්න? ඇයි අප එතැනදී අසමත් වුෙණ්? අෙප් ඒ වරද 
ෙවනුෙවන් අපි රිසානා වැරදිකාරියක් කර ගත්තාද?  අපි 
රිසානාෙග් වරද ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් පිළිගත්තාද? ෙම් දවස්වල පළ 
ෙවන මාධ  වාර්තා අනුව, විෙශේෂෙයන්  ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
කථා බහ අනුව මට නම්  ෙත්ෙරන්ෙන් එක ෙදයයි. කවුරුත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, රිසානා අවුරුදු හතක් සිරගත ෙවලා ඉඳිද්දී 
ඇය වැරදිකාරියක් බව පළමුෙවන් පිළිෙගන ඉන්පසුව ඇය 
ෙවනුෙවන් සමාව යැදීමයි. ඇය ෙවනුෙවන් සමාව යැදීෙම් 
කියාවලියක තමයි අපි නිරත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව 
ඇය නිවැරදිකාරියයි කියන පදනමින්, ඇය  වැරදිකාරියක් 
ෙනොෙව්ය කියන පදනමින් අපට කටයුතු කරන්න බැරි  වුෙණ් 
ඇයි? ඇය අතින් යම්  වරදක් සිදු වුණා නම්, එය ඔවුන්ෙග් නීතිය 
අනුව වරදක් නම්, ඊට වඩා බරපතළ වරදක් ඒ මියගිය සිඟිති 
දැරියෙග් මවෙගන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අපට  ඔප්පු කර 
ගන්න  බැරි වුෙණ් ඇයි?  අපි ඒ ෙවනුෙවන් ගත්ත කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද?  ඒ කියා මාර්ගය ෙනොගැනීෙම් වරද අෙප් අතින්  සිද්ධ 
ෙවච්ච නිසා, ඇය ෙවනුෙවන්  යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න බැරි ෙවච්ච 
නිසා ෙන්ද අද අපි ෙම් තරම් කෑ ගහන්ෙන්?  ඒක නිසා ෙන්ද අපට,
- [බාධා කිරීම්] මට ෙබො  ෙහොම ටික ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 
එතුමා සභාව ෙනොමඟ යවනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කමක් නැහැ. අපි ෙනොමඟ යවනවා. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හරි මග යවන්න. අපි ෙනොමග යවනවා නම් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙවලාව අරෙගන හරි මග යවන්න. අපට  ෙනොමග 
යැවීෙම් ඉඩ කඩ ෙදන්න ; ඔබතුමා හරි මග යැවීෙම් ඉඩ කඩ 
ගන්න. ඔබතුමන්ලා හරි මග  ගියා නම් රිසානා අද ෙමහාට එනවා. 
ඔබතුමන්ලා හරි මග ගියා නම් රිසානා ලංකාවට එනවා. 
ඔබතුමන්ලා වැරදි මග ගිය  නිසා තමයි රිසානාට එෙලොව යන්න 
සිද්ධ වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවශ  ෙදය තහවුරු 
කරන්න අපට  බැරි වුණා.  ඒ කියාවලිෙය්දී රටක් හැටියට අපි  
ෙමොන තරම් ෙනොසැලකිල්ලකින් කටයුතු කර  තිෙබනවාද 
කියනවා නම්, අඩු තරමින් ඇයට මරණ දඬුවම නියම කළාද 
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කියන එකවත් අෙප් රට දන්ෙන් නැහැ. අපට තිෙබන පශ්නය 
ඒකයි. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය, එහි විෂය භාර ඇමතිතුමා  හැටියට ගරු ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා දැනෙගන හිටිෙය් නැද්ද රිසානාට මරණ දඬුවම 
ෙදන්න ඒ  අධිකරණෙයන් දිනයක්, ෙවලාවක් තීන්දු කළාය 
කියලා?  එෙහම නම් ඒක පුදුම පශ්නයක්. ඒක දැනගන්ෙන් 
නැතිවද ගරු ඇමතිතුමා එදා උෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඉදිරි කාලය තුළදී, තව දින ගණනකින් රිසානා නිදහස් කර ගන්න 
අපට  පුළුවන් ෙවයි කියන සහතිකය ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දුන්ෙන්?  ඒ සහතිකය දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා ඒ සහතිකය 
දුන්නාට පසුවද ඒ රෙට් අධිකරණය රිසානාට මරණ දඬුවම ෙදන්න 
තීරණය කෙළේ? [බාධා කිරීමක්] ඒ  සිද්ධිය  ෙනොෙවන්න  පුළුවන්  
කියමුෙකෝ.  

හැබැයි, ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලෙය් ෙමොළය කළඳක් 
තිෙබන බෙබක් හරි, ෙපොඩි පැටිෙයක් හරි, මුරකාරෙයක් හරි  
හිටියා නම් රිසානාට මරණ දඬුවම ෙදන්න ඒ රෙට් අධිකරණය 
තීරණය කරලා, ෙවලාවක් දැනුම් දුන්නාය කියලා ඒ අය දැන 
ගන්ෙන් නැද්ද?  එෙහම දැන ගත්තාට පස්ෙසේ ඒක ලංකාෙව් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට, ඇමතිතුමාට ඒක දැනුම් ෙදන්ෙන් 
නැද්ද? ඒ බව දැනුම් දුන්ෙන් නැති නිසාද එතුමා ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා ඒ පකාශය කෙළේ. අපට අහන්න තිෙබන පශ්නය ඒකයි. 
ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඒෙකන්ම ඔප්පු ෙවනවා රිසානා ෙවනුෙවන් 
යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අපි  අසමත් වුණා කියලා; ආණ්ඩුව අසමත් 
වුණා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා අපට එකම එක 
ඉල්ලීමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙහටත් ෙම් ෙද් සිද්ධෙවනවා. ෙම් 
රෙට් තිෙබන වැරදි සමාජ කමය සහ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැරදි 
ආර්ථික පතිපත්ති නිසා, දරිදතාව නිසා, දුප්පත්කම නිසා, නැති 
බැරිකම නිසා, තමන්ෙග් දරු පවුල ජීවත් කරවන්න බැරිකම නිසා 
ෙහටත් තවත් රිසානලා ඒ රටට යන්න ගුවන් යානයට නඟිනවා. 
අපට දැන් කියන්න බැහැ ඒක නතර කරනවා  කියලා. 
ඔබතුමන්ලාට කියන්නත් බැහැ. ඒක නතර කරනවාය  කියන්න 
බැරි වුණාට අපි  ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, අඩුම තරමින් 
ෙමෙහම ෙදයක් සිද්ධ වන එක වළක්වන්නට ඔබතුමන්ලාට 
ගන්න තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා.  

දැන් නැවත වතාවක් කටාර් රාජ ය ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකුෙග් 
ජීවිතය  ඒ වාෙග්ම ඉල්ලනවා, ලක්ෂ 30ක වන්දියකට. අපි 
අහන්ෙන් ඔහු ෙබ්රා ගන්න ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විධිෙය් මිනිස් ජාවාරම් 
සිද්ධ වන එක නවත්වන්න ඕනෑ. ෙම් මිනිස් ජාවාරම් සිද්ධ වන 
එක නවත්වන්නට ඔබතුමන්ලාට තිෙබන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? එවැනි කියා මාර්ග නැතිව,- [බාධා කිරීමක්] අෙන් 
රතන හාමුදුරුවෙන්, ඊට කලින් කියන්න ඔබ වහන්ෙසේලාට 
රජයක් හැටියට තිෙබන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. ඔබ 
වහන්ෙසේ ඉන්න ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන්න. 
ෙබල්ල කැපුවාට පසුවත් ඒ බව දන්ෙන් නැතිව, ඇය ෙබ්රා 
ගැනීමට කටයුතු කරනවාය කියන ඇමතිවරු ඉන්න ආණ්ඩුවක් 
ෙම්ක. ෙබල්ල කැපුවාට පසුවත් ඒ බව පාර්ලිෙම්න්තුව දැන 
ගත්ෙත් නැති රටක් ෙම්ක. ෙම් රෙට් තිෙබන දුරිදතාව, දුප්පත්කම 
සහ හිඟනකම නිසා වහල් ෙසේවයට, ආදි ඉතිහාස යුගෙය් තිබුණා 
වාෙග් වහල් යුගයට අෙප් රට ෙගන යන පාලනයක් ෙම්ක. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති 

කාලය අවසානයි. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිසා අඩුම තරමින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් පඥප්තිෙය් තිෙබන 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන මට්ටෙම් මැදිහත්වීමක් ෙහෝ ඇස් 
ෙදක ඇරෙගන සිදු කෙළොත්, එය තමයි ෙහට දවෙසේ බිහි වන 
රිසානාලා ෙවනුෙවන් කරන්න තිෙබන යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම කියන 
කාරණය අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[4. 58 p.m.] 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 
Madam Chair, I would like to mention some of the 

things that my Ministry has been doing, not after Rizana's 
case, but which we have been continuing to do with 
regard to the Prisoner Transfer Agreements. I would like 
to mention that we have requested all the Middle-Eastern 
countries to sign a Prisoner Transfer Agreement with us 
so that once our people are sentenced in those countries, 
they could be transferred to Sri Lanka, to their country of 
origin. We have already signed PTAs with Hong Kong, 
New Delhi, Kuwait from among the Middle-Eastern 
countries, the Maldives, Pakistan and the United 
Kingdom, and with the UAE, Qatar and Iran, we have 
exchanged a text and will be signing it soon. The Hon. 
Minister of Justice has sent a draft Agreement to Iraq. So, 
to other countries also, we will be requesting to sign 
PTAs with us like those which have already done so that 
we can get the prisoners transferred to Sri Lanka to serve 
their sentence here.  

ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් වන ෙකොට 
ෙසෞදි අරාබිය, අබුඩාබි, ඩුබායි යන රටවල සිටින තවත් කීප 
ෙදෙනකුෙග් ජීවිත නැති ෙවන්න නියමිතව තිෙබනවා. They are 
expecting  blood money.  

Madam, two people from the Puttalam District, 
Chilaw, which is my Electorate, got involved in a crime 
and one lost his life and I was helpful in getting down his 
body.  The deceased and the other person who committed 
the crime were related. The parents and the relatives of 
the victim do not want to accept blood money from the 
convict's family and pardon him. This is the situation 
even in Sri Lanka. They take revenge.  Every religion 
teaches us to pardon all the sins, but, unfortunately, even 
our Sinhalese people do not give pardon. So, there are a 
few more days left for the family of the other convict to 
send an affidavit and save that Sri Lankan's life.  

Our Ministry, with the help of our Missions abroad, 
has gone out of way, going to India, Nepal  and so many 
other countries with affidavits and saving many people’s 
lives. The Saudi Arabian Government has also helped the 
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families of the Sri Lankan people who had been murdered 
and given them a lot of compensations. There are two 
compensation claims in my custody now, which were 
approved for a case where the husband and wife, while 
working in Korea, died inside a container under tragic 
circumstances. Rs. 4.8 million has been give for each as 
compensation. Though the husband did not have the 
necessary visa documents to stay there, our Mission was 
able to get  compensation for him. So, Rs. 9.6 million 
would be given to their families, the next of kin.  

There is also a case of an American, 67 years of age, 
who had married a Sri Lankan lady from Ampara and 
murdered her causing extensive injuries. She was 44 years 
of age at the time she died. The American who had been 
working for Aramco has been caught through a DNA test 
and he is serving a sentence. That lady’s parents have 
requested US Dollars 1 million as blood money for the 
release of the American. So, these things are happening. 
Even the Judiciary of the Saudi Arabian Government has 
been helping the Sri Lankan Mission to detect the 
American. Why I mentioned that he is an American was 
to show that irrespective of him being an American, he 
was convicted by Saudi Arabia though it is American-
backed country. They had caught him after several years 
and the family of the deceased from Ampara has 
demanded US Dollars 1 million as blood money from  
him, who is serving a sentence, for his release.  

Madam, now, I would like to mention several things 
we have done which people are not aware of. 

The Hon. Ranjan Ramanayake, the Hon (Dr.) Jayalath 
Jayawardana and many others have been accusing us.  I 
heard certain comments that no female had gone and 
made a request  from the child’s mother, as females are 
supposed to be very lenient and have kind hearts. I do not 
think so. All hearts are equal - men and women. -
[Interruption.] But we have done a lot. No previous 
governments have ever done so much or had the 
commitment that we had. We even tried to get the body 
released. Our Government made a request, but it was not 
granted. -[Interruption.]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Why not? -[Interruption.]  
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
That is the Saudi Arabian custom. -[Interruption.] 

According to Saudi Arabian custom they do not -
[Interruption.]  I am telling you -[Interruption.] In this 
case, as soon as we got to know, we made a request from 
the relevant authorities, but they did not agree.   

I would like to read out the sequence of events that 
took place.  

Miss Rizana Nafeek who was born on 4th of February, 
1988 to Mr. Mohamed Sultan Nafeek and Mrs. Seyed  
Ahamed Fareena  Nafeek of Saafi Nagar, Mutur, was sent  
to Saudi Arabia to be employed as a housemaid on 15th of 
April, 2005 through a recruitment agency in Maradana, 
Colombo 10.  

The Sri Lankan recruitment agent has altered her age 
in the Birth Certificate and arranged a forged passport to 
confirm that she was 23 years old at the time she was sent 
for employment in Saudi Arabia. However, the 
recruitment agent who forged her age was later charged 
by the police for the offence of forgery and a high court 
in Sri Lanka has sentenced two persons involved in the 
forgery to two years imprisonment after the forgery came 
to light.  

Of course, there was a court procedure. Without going 
into a court procedure, we cannot sentence them. So we 
had to wait until we got these documents approved  to be 
sent to Saudi Arabia. But before that, we informed the 
courts though humanitarian agencies that these 
documents had been forged to our knowledge and 
according to the affidavits that the parents had produced. 
Therefore, we provided the necessary information. The 
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment as well as to 
the Asian Human Rights Commission spent nearly Saudi 
Riyals 50,000 from the money provided by the Sri 
Lankan Government and made necessary representation 
and an appeal was also made despite the first judgment.  

She was employed as a housemaid under a Saudi 
employer namely Mr. Naif Jaziyan Khalaf al-Othaibi in 
Riyadh initially and after one month of employment in 
Riyadh, she was taken by the employer to work at their 
house in a village named Jemshed in Dawadmi 
Governorate, which is 500 kilometres away from Riyadh.  

According to Miss Rizana Nafeek, by the day of the 
incident, that is 22nd May, 2005, she had been in 
employment only for six weeks in total and had spent two 
weeks in the working environment of the remote 
Dawadmi area. The employer’s spouse had gone out for 
employment and had asked her to bottle-feed the four 
month old infant. According to our Member, the mother 
has to breastfeed the child at least for two years, but in 
this case, she has gone out for about six hours leaving the 
four-month old infant. She has not fed the infant but has 
got Rizana Nafeek to bottle-feed the infant three times a 
day and also to make meals for them. Miss. Rizana had 
done the first and the second feedings between 8.00 a.m. 
and 1.00 p.m. and had not realized that the baby had died 
during the third feeding due to choking. The employer 
and the spouse on their return had come to know that the 
infant had died and they had assaulted the housemaid 
repeatedly and forced her to convince to the offence of 
killing the infant. A few hours later, the employer had 
reported the matter to the police. 
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On 22nd of May, 2005, she was arrested by the police 
on the complaint that she had killed the six-week old 
infant while she was bottle-feeding the infant. The 
employer and the spouse had gone out for five to six 
hours, leaving the six-week old infant under the care of 
the housemaid, Miss Rizana Nafeek, who had been asked 
by the employer to do the dual work of a housemaid and a 
baby-carer. She was not sent for baby-care. She was only 
sent as a housemaid. So, the responsibility lies on the 
parents as well. 

The High Court in Dawadmi sentenced Miss Rizana 
Nafeek to death on 16th June, 2007. The Supreme Court 
reconfirmed the death sentence on 25th of September, 
2010 without reviewing the case in entirety. The expenses 
for the appeal case were met by the Asian Human Rights 
Commission based in Hong Kong. Mr. Kateb Fahd Al-
Shammery,  a Saudi Arabian lawyer, appeared in the 
appeal case on behalf of Miss Rizana Nafeek as arranged 
by the Embassy of Sri Lanka in Riyadh. 

The Foreign Employment Bureau initially had 
authorized Saudi Riyals 5,000 on 21.03.2007 as the legal 
fee for the lawyer and Saudi Riyals  50,000 had been paid 
by the Asian Human Rights Commission on 11th July, 
2007 and another Saudi Riyals 50,000, as arranged by the 
Embassy of Sri Lanka in Riyadh,  had been paid to the 
lawyer. 

The Ministry of Foreign Affairs made a formal request 
by a Third Person Note dated 13th July, 2007 informing 
the Saudi Government of the background of the case and 
requested the Saudi Government to grant pardon to Miss 
Rizana Nafeek on sympathetic grounds while the case 
was going on and the Government made several more 
appeals and provided the necessary documents to the 
Government of Saudi Arabia through the Governorate of 
Jemshed.  

Hon. Hussain Bhaila, former Deputy Minister of 
Foreign Affairs, accompanied by Mr. I. Ansar, Director-
General of Middle East Division visited Saudi Arabia 
from 20th to 28th July, 2007 on the instructions of His 
Excellency the President. The Hon. Minister met the Vice
-Minister for Consular Affairs of Saudi Arabia, His 
Excellency Mohamed Abdul Rahman Salloum and 
handed over a personal letter addressed to Prince Saud Al 
Faisal, Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia from 
Hon. Rohitha Bogollagama, former Minister of Foreign 
Affairs, requesting pardon of Miss Rizana Nafeek and 
also seeking the assistance of Saudi Government to obtain 
pardon from the parents of the deceased infant. The 
delegation led by Hon. Hussain Bhaila also met the 
Islamic scholars and academics that included the 
Secretary-General of the World Muslim League, Sheikh 
Al-Turki, Deputy Minister of Haj and Umrah Affairs, the 
Dawadmi Police, the tribal leaders and  many other 
people as well.  

The delegation led by Hon. Hussain Bhaila introduced 
Dr. Mrs. Khifaya Ifthikar, a Sri Lankan doctor resident in 
Riyadh, to the Dawadmi Prison authorities in July 2007 
and arranged for Dr. Khifaya Ifthikar to visit Miss. 
Rizana Nafeek every month. That was done by the then 
Deputy Minister of Foreign Affairs with the assistance of 
the Embassy to visit and see her condition. That was done 
by the Government. Dr. Khifaya, on the request of the 
Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka and with the 
assistance of our Embassy in Riyadh, have been visiting 
Miss. Rizana every month from July 2007 till her 
execution and have been briefing on the welfare of Miss 
Rizana Nafeek to the Ministry, to the Embassy of Sri 
lanka in Riyadh and to the parents of Rizana Nafeek.  

The staff of the Labour Section of the Embassy of Sri 
Lanka in Riyadh has visited Miss Rizana Nafeek 
regularly while she had been in detention. 

The Hon. Minister Hussain Bhaila visited Saudi 
Arabia from 10th to 14th March, 2008 accompanied by 
Mr. I Ansar, who was the Ambassador of Sri Lanka to 
Egypt at that time, to assess the progress of the case and 
to have meetings with a wider section of the officials and 
the community that included Head of Women Welfare 
Camp, Chairman of the Human Rights Commission of 
Saudi Arabia and lawyers as well as other dignitaries, 
who could influence the judicial system in Saudi Arabia 
and the general public in Saudi Arabia to get her released.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Hon. Minister you have got another 

one minute. 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Madam Chairperson, please give me another ten 

minutes.  

Hon. Rohitha Bogollagama, former Minister of 
Foreign Affairs, also visited Saudi Arabia from 9th to 11th 
May, 2009 and discussed the issues with the Saudi 
Foreign Affairs officials and sought the intervention of 
the Saudi Royal Family at the highest level to convince 
the parents of the victim to grant the pardon required.  

Following the reconfirmation of the death sentence 
against Miss Rizana in the appeal case, His Excellency 
the President Mahinda Rajapaksa, through Hon. (Prof.) 
G.L Peiris, Minister of External Affairs, requested twice 
to the highest authority in Saudi Arabia to pardon her on 
humanitarian grounds and requested Saudi Government’s 
assistance for a Sri Lankan high level delegation to meet 
parents of the said victim.   

On 20th June, 2011, the Government of Sri Lanka 
informed the Saudi Government that the Government of 
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Sri Lanka is prepared to pay any amount of blood money 
in case the parents of the victim child demand such blood 
money to grant pardon for Miss Rizana Nafeek under the 
Sharia law of Saudi Arabia. According to the Sharia law 
of Saudi Arabia, granting pardon to Miss Rizana Nafeek 
is a private right of the victim’s family and in the case of 
Miss Rizana Nafeek, it was the father and mother of the 
deceased child who should grant such a pardon.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Why Mr. Kotelawala- 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Please follow the procedure. Kotelawala had enough 

money because he has got enough money from the 
innocent people of Sri Lanka. So, he had enough money 
to request her pardon. He would have done it to get 
sympathy.  

Thereafter, a delegation led by the Hon. Dilan Perera, 
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare, 
including the Secretary to the Minister of Foreign 
Employment Promotion and Welfare, Mr. I. Ansar, 
Ambassador of Sri Lanka to Egypt and Chairman of the 
Sri Lanka Foreign Employment Bureau - all these 
officials - met Miss Rizana Nafeek in prison and briefed 
her on the action taken by the Government to secure her 
release and all the people who could make the decision to 
release her and explained to them the sequence of events 
that took place.  

In October 2011, a delegation led by Hon. Alavi 
Moulana, Governor of the Western Province, visited 
Riyadh on the instructions of His Excellency the 
President. The delegation included Hon. A. H. M. Azwer, 
Member of Parliament, Hon. M. S. Thowfeek, Member of 
Parliament from her electorate and Mr. N. Wijeratne, 
Secretary, Ministry of Foreign Employment Promotion 
and Welfare and many others. The delegation visited 
Jemshed village in Dawadmi Governorate, where Miss 
Rizana Nafeek had  been employed and also met the 
village leaders, grandfather of the deceased child and the 
tribal leader of the area and made the request for pardon 
of Miss Rizana Nafeek. 

The Ministry of Foreign Employment Promotion and 
Welfare, in co-ordination with the Ministry of External 
Affairs, visited Saudi Arabia and met Miss Rizana Nafeek 
in March, 2008 and October, 2011. They met this girl on 
two occasions. 

The Government arranged for the parents of Miss 
Rizana to visit her in prison in Saudi Arabia in 2008 and 
to perform Umrah pilgrimage to Makkah to pray for her 
release. 

The Government arranged for the parents of Miss 
Rizana Nafeek to make a personal appeal, in person, to 
the tribal leaders and to the family (grandfather and 
uncles of the family) of the deceased child during the 
visit of the delegation led by Hon. Alavi Moulana in 
October, 2011. 

Following the request of His Excellency the President 
to the King of Saudi Arabia in October, 2010, the King of 
Saudi Arabia had ordered the Riyadh Governorate to 
negotiate with the parents of the deceased child and to 
convince the parents to grant pardon. The Riyadh 
Governorate informed us that the King of Saudi Arabia 
had offered three million Riyals to the family and had 
also offered treatment for the second child of the 
sponsor’s family, who is not well, in a European capital 
with a paid holiday for the parents for the period of stay 
for the treatment, in addition to the blood money. 

The Ambassadors of Sri Lanka who served in Riyadh, 
during the period from 2005 to 2012 had met the Saudi 
dignitaries from Crown Prince to Minister of Interior and 
top Government officials to seek release of Rizana.   

The Riyadh Governorate on the request of the 
Ministry of External Affairs and the Ministry of Foreign 
Employment Promotion and Welfare also arranged for 
female scholars and psychologists to meet the mother of 
the deceased child and to convince her to grant pardon. 

Hon. Prof. G. L. Peirs, Minister of Foreign Affairs 
visited Saudi Arabia in March, 2012 and met Deputy 
Crown Prince Mohamed bin Abdullah bin Abdul Aziz 
and His Royal Highness Prince Salman bin Abdul Aziz, 
Governor of Riyadh, briefed them of the concerns of the 
Government of Sri Lanka and requested the Government 
of Saudi Arabia to reconsider the personal intervention of 
the Royal Family at the highest level in seeking pardon 
for Miss Rizana Nafeek from the parents of the deceased 
infant. 

On the instructions of His Excellency the President, 
Hon. Palitha Fernando, Attorney-General of Sri Lanka, 
accompanied by Mr. I Ansar, Additional Secretary, 
Ministry of External Affairs visited Saudi Arabia from 
2nd to 6th December 2012, not long ago, only last month, 
and had meetings with the Deputy Governor of Riyadh, 
Prince Mohamed bin Fahd bin Abdullah Aziz and His 
Excellency Al Sheikh Mohamed bin Fahd. The Attorney-
General also met Mr. Al Shethri, Director General of the 
Public Rights of the Riyadh Governorate and discussed 
the legal matters related to the case and sought for Miss 
Rizana’s release on humanitarian grounds. 

On 7th December, 2012, Hon. Minister of External 
Affairs had a special meeting with the Saudi Ambassador 
in Colombo, His Excellency Abdul Aziz Abdulrahman Al
-Jammaz and handed over a further appeal addressed to 
His Royal Highness Prince Saud Al Faisal bin Abdulaziz 
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Al Saud. Further, the  Minister requested the involvement 
of the Royal Family in Saudi Arabia to negotiate with the 
parents again to seek release of Rizana. 

This year, a further appeal was made by  His 
Excellency the President on 6th of January, 2013 to His 
Majesty King Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud  
explaining to him of the outcry on the issue in Sri Lanka 
and abroad among all sections of people and requesting 
him to suspend the execution of Miss Rizana Nafeek to 
enable him to continue the negotiations with the parents 
of the deceased child through every possible channel. 

The Saudi Press Agency, which is an official news 
agency of the Government of Saudi Arabia made an 
announcement that the Ministry of Interior of Saudi 
Arabia has confirmed that Miss Rizana Nafeek was 
executed in Dawadmi just before the Lunar (mid-noon) 
prayers on 9th January, 2013 at 11.48 a.m., that is 2.48 
p.m. Sri Lanka time and not 9 o’clock, the time you 
mentioned in this House.  

The Government has gone out of the way.  No 
Government has done this previously.  

I would like to mention that not only in this matter, 
but Saudi Arabia has assisted to find many murderers who 
have murdered Sri Lankans in Saudi Arabia as well.  

Our officers will be signing prisoner transfers 
agreements, so that the prisoners will serve their sentence 
in Sri Lanka. 

 I thank all the officials who undertook this task 
although we could not save her life. 

Thank you. 
 
 
[අ.භා. 5.19] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඉතා දීර්ඝ වශෙයන් පැහැදිලි කෙළේ, "ඇයි 
අපට බැරි වුෙණ්?" කියලායි. කරපු ෙද්වල් අසාර්ථක බව තමයි 
එතුමා කිව්ෙව්. දැන් ඔය හැම ෙදනාම උත්සාහ කෙළේ සමාව ගන්න 
ෙන්. නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාම කියපු ආකාරයට-  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.  

එතුමාම කියපු ආකාරයට රිසානා නෆීක් කිසිම වරදකට 
වරදකරුෙවක් ෙනොෙවයි. රිසානා නෆීක් කර තිෙබන එකම වරද 
දරුවාට කිරි දීම විතරයි. රිසානා නෆීක් විසින් යම් කමයකට ෙමම 
දරුවා මරනු ලැබුවාය කියන්න ෛවද  විද ාත්මක සාක්ෂියක්; 
ෛවද  වාර්තාවක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයටත්, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයටත් රිසානා නෆීක් වරදක් 
කරපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙසෞදි අරාබිෙය් තිෙබන අධිකරණ 
කමය හරහා වරදක් ෙනොකරපු ෙකෙනක් වරදකරු කිරීෙම් 
තීන්දුවකට ගිහින් තිෙබනවා. ඒක ෙකොයි රෙට්ත් වන්න පුළුවන්. 
අහිංසක මිනිසුන්ව උසාවිවලින් වරදකරුවන් කරනවා. එවැනි 
අවස්ථාවලදී ඒ හානියට පත් වුණු පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් කියා 
කරන කණ්ඩායම් -ෙමතැනදී ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව- කියා කෙළේ 
ෙකොෙහොමද? සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපොට වරද්දා ගත්තා. යා යුතු 
මාර්ගය හරියාකාරව ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. රිසානා නෆීක් 
ෙවනුෙවන් සමාව ගන්න ඕනෑ, රිසානා නෆීක් වරදක් කර 
තිෙබනවා නම්; රිසානා නෆීක් දරුවකු මරා තිෙබනවා නම්. 
ආණ්ඩුෙව් සමහර නිලධාරින් කියනවා, දරුවා මරා දැමීෙම් වරදට 
වරදකරු වූ රිසානා නෆීක් කියලා, එෙහම නැත්නම් රිසානා නෆීක් 
මිනී මැරීෙම් වරදක් කළ නමුත් ඇය දරුවකු නිසා ෙබ්රා ගන්න 
උත්සාහ කළාය කියලා. නැහැ.  

රිසානා නෆීක්ෙග් වයස අවුරුදු 18ට අඩු වුණත්, අවුරුදු 18ට 
වැඩි වුණත් රිසානා නෆීක්ට දඬුවම් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
රිසානා නෆීක් වරදක් කර තිෙබනවා නම් විතරයි. ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය තමයි, රිසානා නෆීක් වරදකරුෙවක්ය, ඇය 
දරුවාව මැරුවාය කියා ෙසෞදි අරාබිෙය් පාලකයනුත්, ඒ 
පාලකයන්ෙග් හිතවතුනුත් කියන කථා විශ්වාස කරලා, ඒ පදනම 
මත සම්පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළ ෙගන ගිය එක. ඒකයි වැරදුෙණ්. 
ෙමොකද, ජාත න්තර නීතිය අනුව ෙසෞදි අරාබිෙය් අත්සන් කර 
තිෙබන පඥප්තියට අනුව ඒ කාර්ය පටිපාටිය තුළ ෙමතැන 
බරපතළ ෙදෝෂයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, එවැනි 
අවස්ථාවලදී නැවත නඩු විභාගයකට, -retrial එකකට- ඒ වාෙග්ම 
නැවත පරීක්ෂණයකට, proper investigation එකකට යන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. එවැනි උත්සාහයක් කෙළේ නැහැ.  

 මා ෙම් කාරණයත් කියන්න අවශ යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. රිසානා නෆීක් දන්නා එකම භාෂාව ෙදමළ 
භාෂාවයි. ෙම් දරුවාෙග් පාෙපෝච්චාරණයක් මත තමයි ෙම් සියලුම 
කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්.  
 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. මා ඔබතුමාට බාධා කෙළේ 

නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් ෙවලාව 
සීමිතයි. එෙහම නම් ෙම් ෙවලාව ආණ්ඩුවට නියමිත ෙවලාෙවන් 
අඩු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම රිසානා නෆීක් දැරිය 
දන්ෙන් ෙදමළ භාෂාව පමණක් නිසා ඇයෙග් පාෙපෝච්චාරණය 
පරිවර්තනය කරන්න උපෙයෝගි කර ගත්ෙත් මලයාලම් එ ෙඬ්ෙරක් 
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-shepherd. ඉන්දියාෙව් මලයාලම් පාන්තෙය් එ ෙඬ්රකු තමයි 
පාෙපෝච්චාරණය පරිවර්තනය කරන්න පාවිච්චි කෙළේ. මලයාලම් 
පාන්තෙය් ෙදමළ භාෂාවයි, අෙප් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙදමළ 
භාෂාවයි ෙහොඳටම ෙවනස්; උච්චාරණය ෙවනස්. කම්පනයට පත් 
ෙවලා, ෙනොකළ වරදකට වරදකරු ෙවලා, ඒ වාෙග්ම වරද පිළිගත් 
පරිදිම ඒ ෙදමවුපියන් විසින් පහර දීලා, තුවාල ෙවලා ෙපොලීසියට 
ෙගන ගිය රිසානා නෆීක්ෙග් පාෙපෝච්චාරණය ලියා ගන්ෙන් 
භාෂාව හරිහැටි ෙනොදන්නා, ෙකොටින්ම කියනවා නම් අණ්ඩර 
ෙදමළ දන්නා පුද්ගලයකු මාර්ගෙයනුයි.  

එතෙකොට තමන්ට සිදු වුණු ෙද් ගැන කියන්න, තමන්ෙග් 
කථාව කියන්න බැරි නම් ඒක වලංගු පාෙපෝච්චාරණයක් 
ෙනොෙවයි. අපට ෙපන්වා ෙදන්න තිබුණු පළමුවන කාරණය තමයි, 
ඇය දරුෙවක්, වයස අවුරුදු 18ට අඩුයි,  ජාත න්තර පඥප්තිෙයන් 
ආරක්ෂාව ලබනවා කියන එක. මුල් අවස්ථාෙව්දී අදාළ උප්පැන්න 
සහතිකය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා; පමාද වුණා.  

දැන් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
Asian Human Rights Commission  එක මැදිහත් වුණාය කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම එම ෙකොමිසම ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නිෙව්දනෙය් තිෙබනවා, ෙමයට මැදිහත් ෙවලා පිළිගත්, පධාන 
ෙපෙළේ නීතිඥයන් රඳවන්න ඔවුන් විසින් රජෙයන් මුදල් ඉල්ලා 
සිටියාම ආණ්ඩුව බැහැ යි කිව්වා කියලා. ආණ්ඩුව බැහැ කිව්වා 
කියලා සඳහන් වනවා. ඉතාමත්ම සුළු මුදලක් ආණ්ඩුව අන්තිමට 
දුන්ෙන්. ඉන් පසුව ෙපෞද්ගලිකව ෙවනත් අයෙග් ආධාර ගන්න 
සිද්ධ වුණා. ඒ කටයුතු හරියට වුෙණ් නැහැ. මුල් අවස්ථාෙව්දී 
නැවත නඩු විභාගයක් ලබා ගන්න - retrial එකක් ලබා ගන්න- 
තිබුණු  අවස්ථාව අහිමි වුණා. ඒ වාෙග්ම ඇත්ත වශෙයන්ම නැවත 
වතාවක් ඒ මරණය ඝාතනයක්ද, නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න 
තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වුණා. සම්පූර්ණෙයන්ම වරද්දා ගත්තා. 
රිසානා නෆීක්ෙග් මරණයට වග කිව යුතු වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුව, ෙම් රෙට් වග කිව යුතු නිලධාරින්, ෙම් විෂය භාර විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශය සහ විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 
අමාත ාංශයයි. එක පුද්ගලෙයක් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
කාලය තුළම නිසි කියාදාමය හරහා කිසි ෙකෙනක් ෙම්කට අවශ  
කරන නියම පෙව්ශය ලබා ගත්ෙත් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට කියන්නට අවශ  විෙශේෂ 
කාරණයක් තිෙබනවා. රිසානා නෆීක් මිය ගිය නිසා ඇති වුණු 
ෙව්දනාෙවන්  මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව  
කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම 
මැද ෙපරදිග රටවලට යවන ගෘහ ෙසේවිකාවන් විඳින දුක ගැන; 
ඔවුන්ට විඳින්නට ෙවන ලිංගික අඩන්ෙත්ට්ටම් ගැන; ඔවුන්ට 
විඳින්නට ෙවන දුක් ෙව්දනා ගැන. ඒ සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි දස 
දහස් ගණනක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ නිසා සත  වශෙයන්ම 
ෙගෞරවාන්විත ජාතියක් විධියට තවදුරටත් අෙප් අම්මලා, අෙප් 
සෙහෝදරිෙයෝ මැද ෙපරදිග ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් යවනවාද 
කියන පතිපත්තිමය තීරණය රජය ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමහිදී 
වුෙණ් ෙම්කයි. ෙම් පශ්නය මතු වුණු ෙවලාෙව් රජයට ෙම් 
ඒජන්තවරුන්ෙගන් උපෙදස් ලැබුණා, ලක්ෂ 6ක් වාෙග් ෙලොකු 
ගණනක් සවුදි අරාබිෙය් සිටිනවා; ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් ෙවලා 
සවුදිෙය් තිෙබන නීති කමෙය් දුර්වලතාව ෙහළිදරවු ෙවලා 
ගැටලුවක් වුෙණොත් ආණ්ඩුවට සවුදි අරාබියට රැකියා සඳහා 
යවන්නට තිෙබන අවස්ථාව නැති ෙවයි; එෙහම වුෙණොත් ආණ්ඩුව 
දුෂ්කරතාවට පත් ෙවයි කියලා. එම නිසා ෙම්කට අත ෙනොගසා 
ඉඳිමු;   එක ළමෙයක් මැරුණාට කමක් නැහැ;  ලක්ෂ 6කින්  එන 
ආදායම මහ වටිනවාය  කියන ඉතාම වැරදි සහගත උපෙද්ශය මත 
ආණ්ඩුව කටයුතු කළා.  අවසාන ෙමොෙහොෙත් උත්සාහ කරන්නට 
ඇති, මම නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ.  ෙම් නිලධාරින්, ඇමතිවරුන් 
උත්සාහ ෙනොගත්තාය කියා  මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ දැක් වූ 

ආකල්ප වැරදි නම්, උපකම වැරදි නම් අවසානෙය්දී අපට  
පරජයට පත් වන්නට සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්  දරුවා මරන්න 
ඔන්න ෙමන්න කියා තිෙබද්දී ලංකාෙව් පුවත් පත්වල  පළ වුෙණ් 
රිසානා නෆීක් නිදහස් කරනවාය කියායි. කවුරු ෙහෝ ලණුවක් 
දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි කියන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
මරන්න දවස් ගණනකට  කලින් රිසානා නෆීක් නිදහස් කරනවාය 
කියා සවුදි තානාපතිතුමා කිව්වාය කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  
දැන් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කියන්ෙන්   සවුදි ආරාබිෙය්   
ලංකා තානාපතිතුමා එෙහම කිව්වාය කියා? [බාධා කිරීමක්] 

       
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
කිව්වා.  සුමානයකට ෙපර,   රිසානා නෆීක්  නිදහස් ෙවනවාය 

කියා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] සවුදි අරාබිෙය් තානාපතිතුමා අෙප් 

අධිකරණ ඇමතිතුමාට දිරච්ච ලණුවක් දුන්නාම ලංකාෙව් 
ජනාධිපතිතුමා ලියුමක් යැව්වා  සවුදි අරාබිෙය් රජ්ජුරුවන්ට.  
ෙමොකද ෙහේතුව? යම් ෙහයකින්, ෙමොනවා ෙහෝ  වාසනාවක් පෑදිලා  
රිසානා ෙගදර එනවාය කියා ආරංචි වුණාම  ඒෙක් ලකුණු දමා 
ගන්න නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා.  සවුදි අරාබිෙය් රජ්ජුරුවන්ට  
ලියුමක් යැව්වා.  අෙප්  වාසනාවට  රිසානා නිදහස් වුණා නම්   
කියන්ෙන්,  ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්  මහිමය පරිදි ඒක සිද්ධ 
වුණාය කියායි.   [බාධා කිරීමක්] 

 
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.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, Please! Hon. Azwer, what is your point of 

Order? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම් ගරු මන්තීතුමා අතිශයින්ම වැරදි, ෙබො රු ෙද්වල් 

කියන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ලියුම යැව්ෙව්,  Ambassador  - [බාධා 
කිරීම්] ෙනොෙවයි. ජනාධිපති-[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් වැරදි උපකම මත 

රිසානා නෆීක්ෙග් පිහිෙටන් සැප ගත් ෙකෙනක් ගරු අස්වර්   
මන්තීතුමා. එතුමා සවුදි අරාබියට ගියා ෙබොරුවට. රිසානා  
නෆීක්ෙග් නාමෙයන්  ෙබොරුවට ගියා.  තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොරුවට 
සංචාරය කළ ෙකෙනක්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඊළඟ පශ්නය වුෙණ්,  ෙම් 
ආණ්ඩුව දැනුවත්ව  - [බාධා කිරීමක්] 

 
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.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, Please! Hon. Azwer, what is your point of 

Order? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,   ෙමතුමා  ෙබොරු පචාරය 

කරනවා.  අප හැඟීමකින්  සවුදි අරාබියට  ගිහින්  ඒ  වැඩ ටික  
කෙළේ. ඒක  හරි ගියා ද නැද්ද  කියන එක ෙවනම ෙදයක්. -[බාධා 
කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ජනාධිපතිතුමා  ආඩම්බරකාර තාත්තාය  කියනවා. හැබැයි  

ආඩම්බරකාර තාත්තා ෙම් අහිංසක දැරිවියෙග් ජීවිතය ෙබ්රා 
ගන්න ගත් උත්සාහය ෙමොකක්ද කියා කියන්න අවශ යි. [බාධා 
කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම කියන්න 
අවශ  කරන ෙදයක් තිෙබනවා. අවුරුදු හතක් තිස්ෙසේ ෙම් 
දැරිවියව ෙබ්රා ගන්නවා කියා ඇමතිවරු, නිෙයෝජ  ඇමතිවරු 
සංචාරවල ෙයදුණා. ෙම් පශ්නය සරල එකක් ෙනොෙවයි කියා අප 
පිළිගන්නවා.  ෙම් පශ්නය ෙබොෙහොම බරපතළ එකක්. රිසානාව 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් සවුදි රජතුමාට  නම්,  
ලංකාෙව් රජතුමා සවුදි  රජතුමාව හමු වන්නට  ඕනෑ.  ලංකාෙව් 
රජතුමා සවුදි රජතුමාව හමු වුණා ද? ලංකාෙව් රජතුමා ලියුම් 
ෙදකක් යැව්වාම  ඒ දැරිවිය ෙගදර යවනවා ද? එෙහම වන්ෙන් 
නැහැ.  ෙම් දැරිවියෙග්  මරණය ෙමච්චර හැඟීම් බර නම් , ෙම් 
දැරිවියෙග්  මරණය ෙමච්චර බරපතළ නම්  ලංකාෙව් නායකයා 
සවුදි නායකයා හමු වන්නට  ඕනෑ. ලියුම් යවලා හරි යන්ෙන් 
නැහැ.  [බාධා කිරීම්] මුහුණට මුහුණ - face-to-face - කථා  
කරන්නට  ඕනෑ.  ඒක තමයි වැදගත් ෙදය. ඒක තමයි ශක්තිය.  
එම නිසා උපකමිකව,   නීතිමය වශෙයන් ෙම් කියාවලිය වරද්දා 
ගත්තා වාෙග්ම  ඒ ගැන හැඟීමක් තිබුෙණ් නැහැ.  රිසානා  නෆීක් 
මැරිලා රට පුරාම ආෙව්ගයක් ඇති ෙවලා ජාති ෙභ්දයක් නැතිව, 
ආගම් ෙභ්දයක් නැතිව අප හැෙමෝෙග්ම ඇස්වලින් කඳුළු වැෙටන 
ෙකොට ෙත්රුම් ගත්තා ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්ය කියා.   ෙමොකද, 
ඒ විෂය සම්පූර්ණෙයන් අත හැරලායි තිබුෙණ්.   

ඇත්තටම  මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමියනි, ෙබොෙහොම සරල 
ෙදයක් තිබුෙණ්.  සවුදි රජතුමා  රිසානාෙග් ෙබල්ල  කපන්න 
ලැහැස්ති  වනෙකොට  විෂය භාර ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා  

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

ඇමතිතුමා කල්පනා කෙළේ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනි යෙග්  
ෙබල්ල කපන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියායි. එතුමාෙග්  priority  එක 
තිබුෙණ් එතැන.  එතුමාෙග් පමුඛතාවය තිබුෙණ්   එතැන.  රිසානා 
නෆීක් ෙබ්රා ගන්න එක එතුමාෙග්  ෙජොබ් එක. එතුමාෙග් ෙජොබ් 
එක පැත්තක තියලා එතුමා අග විනිසුරුතුමියෙග් ෙබල්ල 
කපන්නයි ලැහැස්ති වුෙණ්. අන්තිමට අෙප් රටට එක දැරියක් 
අහිමි වුණා.   

රිසනා නෆීක්ෙග් ජීවිතය ගැන  විතරක් ෙනෙවයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. අෙප්  රෙට් ආඩම්බරකම ගැන, දුක් විඳින ලක්ෂ 
ගණනක්  අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා ගැන පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  සංඛ ා ෙල්ඛනවල කියනවා ෙම්  රෙට්  
දුප්පත්කම සියයට 7යි කියා.  ෙම් රෙට් දුප්පත්කම තිෙබන්ෙන් 
සියයට 7 නම් නතර කරන්නෙකො රට යවන එක.  අප ඔබතුමා 
එක්ක ඒ පශ්නය ගැන කථා කරනවා. ගෘහ ෙසේවය සඳහා රට  
යවන එක පුළුවන්  නම් නතර කරන්න.  ඒ තීරණය ගන්න. ඒක 
පිලීපීනයට කරන්න පුළුවන්  වුණා නම්, ඒක බංග්ලාෙද්ශයට 
කරන්න පුළුවන් වුණා  නම්, අෙප් රටට වඩා දුප්පත් රටවලට ඒක 
කරන්න පුළුවන් වුණා නම්  ඒ ආඩම්බරකාර  බරපතළ තීරණය 
ගන්න.සවුදි සල්ලිවලට යටත් ෙවලා කයිවාරු ගහනවා, 
අවසානෙය්  ෙමොනවාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් කියන්න අවශ යි.  ෙම් සමස්ත කියා දාමය පුරා රජය 
උපකමික විධියට ගත්ෙත් වැරැදි පියවරයි. ෙම් පශ්නය ගැන 
නීතිමය වශෙයන් සලකා බලා කටයුතු කරන්නට තිබුණා. එම 
දරුවා මිය ගිෙය් හදිසි අනතුරකින්,  ඒ දරුවා මිය ගිෙය් කිරි 
හිරෙවලා, ඒ නිසා රිසානා නෆික් වරදක් කෙළේ නැහැ  කියන 
පදනම මත නැවත නඩු විභාගයක් ෙහෝ විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
කරා යන්න කියලා ඉල්ලන්න තිබුණා. අර ඇමතිතුමාත් පිළිගත් 
ආකාරයට මිය ගිය දරුවාෙග් අම්මාටත් දඬුවම් කරන්න කටයුතු 
කළා නම්, ඒ වාෙග්ම රිසානාෙග් උපන් දිනය වැරැදියට සඳහන් 
කරලා ෙහොරට passport  හදලා පිට රට යවපු ජාවාරම්කාරයන්ට 
ඉක්මනින් - පසුව කළා - දඬුවම් කරන්න කටයුතු කළා නම් ෙම් 
පශන්ය මතු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒක උපකමිකව වරද්දා 
ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රිසානා 
දැරිවියව මරන්න ඔන්න ෙමන්න කියලා තිෙබන ෙවලාවක  ඔය 
කියපු විධියටම සවුදිෙයන් දීපු ලණු කාලා, ඒ වාෙග්ම වැරැදි 
අවෙබෝධයක් අනුව  පමුඛතාව පෙසක තබලා කටයුතු කරමින්,  
ෙම් දැරිවියව මැරැවාට පසුවත් ෙම් දැරිවිය ෙබ්රා ගන්නවා කියලා 
කියපු නිසා,  විෂය භාර  ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත තුමාට විරුද්ධව 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
තීරණය කර තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය් දී  ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්ක ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාෙග් තනි පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාත් එක්ක කටයුතු කරන නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා හිතනවා නම් එතුමාට විරුද්ධවත් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ඕනෑයි කියලා, ඒත් ෙදන්න වටිනවා. නමුත් අපි 
කල්පනා කළා - 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එකක් ෙනොෙවයි දාහක් ෙගෙනන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔව්, තුෙනන් ෙදකක බලය තිෙබනකන් දිනන්න පුළුවන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තුෙනන් ෙදකක බලය පාවිච්චි කරලා 
වරදක් ෙනොකරපු ශිරානි බණ්ඩාරනායකව එළවන්න පුළුවන් 
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වුණා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔය විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
දිනන්නත් පුළුවන්. නමුත් එවැනි විවාදයක් තුළින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දුර්වලකම, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වැරැදි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තුළ තිෙබන පතිපත්තිවල 
දුර්වලකම, ඒ වාෙග්ම අරාබි සල්ලිවලට වහල්වීෙම් ඒ තරාතිරම,  
ලජ්ජා නැතිකම ෙපන්නුම් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම රිසානාව ෙපන්නලා,  පසු ගිය කාලය පුරා  -වසර හතක් 
තිස්ෙසේ- සවුදි අරාබියට trips ගිය කට්ටිය සිටිනවා. එක එක්ෙකනා 
ෙවන ෙවනම  ගිහිල්ලා ඒ අය ෙමොනවාද කෙළේ, ඒ අය කාවද 
හමුවුෙණ්, ෙමොනවාද කෙළේ කියන කාරණය අපට ෙපන්නුම් කර  
දිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රජය රිසානාෙග් ජීවිතය 
ෙබ්රා ගන්න පමාණවත් ෙලස කටයුතු කෙළේ නැහැයි කියලා මම 
කියනවා. ෙම් පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් සවුදි අරාබිෙය් 
රජ්ජුරුවන්ට කියලා කියනවා නම්, ලංකාෙව් රජ්ජුරුෙවෝ ඒ 
රජ්ජුරුවන්ව හමු වුෙණ් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ඇමතිවරුන් 
ඒ ගැන පමුඛතාවක් අරෙගන කියා කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ 
සහාය පමාණවත් ෙලස ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අවශ  ෙද් 
අවශ  ෙවලාවට  ලබා දුන්නා නම් ඒ දැරිවියව ෙබ්රා ගන්න 
තිබුණා. ඒ නිසා අපට අද කියන්න තිෙබන්ෙන් එක කරුණයි.  ඒ 
තමයි, ෙම් රෙට් අහිංසක දුක් විඳින මිනිසුන්ෙග් ෙව්දනාවන් ගැන 
ෙම් ආණ්ඩුවට සංෙව්දීකමක් නැහැයි කියන එක. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දුවන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙහොඳ නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් ගැහැණු, පිරිමි ෙභ්දයක් 
නැතිව අවුරුද්දකට ෙඩොලර් බිලියන 7ක්, 8ක් විෙද්ශ විනිමය ෙම් 
රටට එවනවා.  ඒෙක හයිෙයන් තමයි ෙම් රට දුවන්ෙන්. හැබැයි, 
"රට විරුවන්" කියලා ඒකට නම් ෙදනවා.  

හැබැයි, රට විරුවන්ෙගන් ෙකෙනක් මැෙරන්න යනෙකොට 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින්ෙන් 
ෙවනත් අරමුණකයි. ඒ රට විරුවන්ෙගන් ෙකෙනක් මැෙරන්න 
යනෙකොට  ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා  

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

සිටින්ෙන් ෙවනත් අරමුණකයි. ඒ රට විරුවන්ෙගන් ෙකෙනක් 
මැෙරන්න යනෙකොට විෙද්ශ ඇමති ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා 
සිටින්ෙන් ෙවනත් අරමුණකයි. ෙමොකක්ද පමුඛතාව? ෙම් 
දරුවාෙග් මරණය ඒෙගොල්ලන්ට පමුඛතාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
දරුවාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්නා ඒක ඒ අයට පමුඛතාවක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් මරණෙයන් දුක් වන්ෙන් 
ෙම් රෙට් කාන්තාවන් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් මරණෙයන් දුක් 
වන්ෙන්  මුස්ලිම් පජාව විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් මරණෙයන් දුක් 
වන්ෙන් ෙම් මුළු රටමයි. ඒ වාෙග්ම මුළු ෙලෝකයමයි.  

බලන්න, අවසානෙය් දී ෙම් දරුවාව මැරුවාට පසුව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. මා දැන 
ගන්න කැමැතියි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙම් තරම් 
උනන්දුවක් දක්වන ෙම් කාරණය ගැන ලංකාෙව් ආණ්ඩුව කළ 
බලපෑම ෙමොකක්ද කියලා.  සවුදි අරාබිය ඔය  නීති කමය ගැන මහ 
ෙලොකුවට කථා කළාට, එක ඇෙමරිකන් කාරෙයක් එල්ලලා 
තිෙබනවාද? එක ඇෙමරිකන් කාරෙයකුෙග් ෙබල්ල කපලා 
තිෙබනවාද? එක යුෙරෝපීය ජාතිකෙයකුෙග් ෙබල්ල කපලා 
තිෙබනවාද? නැහැ. ෙම්ක ඉතාමත් බරපතළ විධියට අර පහත් 
තැනින් ජලය බැසයාමක්. ෙම් අහිංසක දුප්පත් රටවල සිටින 
මිනිසුන්ෙග් විතරයි ෙබල්ල කපන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් සවුදි 
අරාබිෙය් සිටින දුප්පත් මිනිහාෙග් ෙබල්ල කපනවා. ඒක තමයි සිදු 
වන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා,  ෙම් රෙට්  අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින්න. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා, අවංකව කාර්යක්ෂමව ෙම් රාජකාරිය කරන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, විෂය භාර ඇමතිවරයා 
හැටියට ෙම් කාරණය තමන්ෙග් පමුඛතාවක් වශෙයන් 
හඳුනාගන්න. ඒක තමයි පරාජය.  කරුණාකරලා වරද භාර ගන්න. 
ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම් ඉල්ලා අස්වන්න.  
 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Madam Chairperson, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Yes, Hon. Neomal Perera?  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
ඉංගීසි එකට සිංහල translation එක කරන්න යන්ෙන්.  

One Slaten, an American working for Aramco, had 
slaughtered a Sri Lankan women by the name of 
Munasinghe Muhandiramlage Amaralatha. - 
[Interruption.] So, this American, for slaughtering a Sri 
Lankan woman, has been sentenced to death; an 
American has been sentenced to death. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මීට කලින් ෙමතුමා දීර්ඝ 

කථාවක් කළා. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු පූජ  අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින් වහන්ෙසේ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එකම කාරණයට ෙදවතාවක් කථා කරන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Madam Chairperson, I rise to a point of Order. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 Point of Order කිව්වාට ෙබොරුව  ෙන් කරන්ෙන් 

අමාත තුමා. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 

ෙවලාව පිළිබඳ  පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා එදා උෙද් වන තුරු දැන ෙගන හිටිෙයත් නැහැ. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Madam Chairperson, I am only requesting that names 

and things mentioned against the Standing Orders be 
expunged.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay. 
 

[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින රිසානාෙග් සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෙරන සාකච්ඡාවට 
සහභාගි වීමට ලැබීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා. 
ෙමොකද, ජාතික වැදගත්කමක් ඇති තත්ත්වයට රිසානාෙග් 
අනුෙව්දනීය සිද්ධිය අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී කරුණු 
ගණනාවක් අනාවරණය වුණා. මැද ෙපරදිග තත්ත්වය පිළිබඳ 
මූලික කරුණු ගණනාවක් ෙමහිදී අනාවරණය ෙවලා තිෙබනවා.  
මැද ෙපරදිග ගිය ශී ලංකා කාන්තාවන්ෙග් ඉරණම පිළිබඳ කරුණු 
කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරන්න කැමැතියි. කාන්තාවන් මැද 
ෙපරදිග යවන්න පටන් ගත්ෙත් 1977න් පසුවයි. 

විෙශේෂෙයන්ම  එහි වැඩි වීම පටන් ගත්ෙත් 1980න් පසුවයි. 
ඊට  පසු 1994, 1995 වන විට මැද ෙපරදිග ගිය කාන්තාවන්ෙග් ශම 
බළ කාය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ශී ලංකාෙව් 
කාන්තාෙවෝ මැද ෙපරදිග යන්ෙන් කන්න නැති, වහල්, හිඟන 
ජාතියක් හැටියට ෙනොෙවයි. ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. ඇයි ෙම්  කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග යන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳ සමාජ විද ාත්මක අධ යනයක් අපි ෙවනමම කර ගත යුතු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම 
විෙශේෂ කරුණු කිහිපයක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමතියි. මැද ෙපරදිග ගිය කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 30ක් අන්ත 
අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා මැද ෙපරදිග තානාපති 
කාර්යාලවල අද විශාල වශෙයන් ෙපොදි ගැහිලා ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මැද ෙපරදිග ගිය කාන්තාවන්ෙග් තත්ත්වය කුමක්ද? මැද 
ෙපරදිග ගිය කාන්තාවන්ෙග් ෙතොරතුරු අරෙගන බැලුවාම -අරාබි 
ඉස්ලාම් නීතිය අනුව අරාබි මනුෂ ෙයකුට  කාන්තාවන් කිහිප 
ෙදෙනක් කසාද බඳින්න පුළුවන්.  

නමුත් පළමුවන කසාදය බැඳපු අරාබි මනුෂ යාෙග් පළමු බිරිඳ 
ෙදවන බිරිඳ කසාද බඳිනවාට කැමැති නැහැ. -පිලිපීන ෙහෝ                
ශී ලංකා ෙහෝ ගෘහ ෙසේවිකාවන් අනියම් බිරිඳ හැටියට තියා ගැනීම 
සාමාන  පතිශතයක් හැටියට සැලකිය යුතු පමාණයක් තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා. රිසානාෙග් ඝාතනය පිටුපස තිෙබන තවත් 
කරුණක් ගැන, ඒ කියන්ෙන් මාස හයක් වන මැරුණු  දරුවාෙග් 

පියාෙග් අනියම් බිරිඳ බවට  රිසානා පත් ෙවලා හිටියද කියාත් අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  ලිංගික මානසික විකෘතියත් එක්ක අඩු 
වයස් කාන්තාවන් යැවීෙම් පවණතාවයක් අද පැන නැඟී 
තිෙබනවා. ෙම්වා පිළිබඳව ෙවනම අධ යනයක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් රාජ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ලියවිල්ලක් පළ කළා. ඒ ලියවිල්ෙල් හැම රටක් ගැනම 
-ඉතිෙයෝපියාව, පිලිපීනය ආදි රටවල් ගැන- තිබුණා. ලංකාව ගැන 
තමයි වැඩිෙයන්ම සිද්ධි වාර්තා කර තිබුෙණ්. ඉතාම අනුෙව්දනීය 
සිද්ධි, මානව හිමිකම් කඩ කිරීම්, ඝාතනයට ලක් කිරීම්, ඇණ 
ගැසීම්, අත පය කැපීම් ඇතුළු විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ෙග් සිද්ධි 
ගණනාවක් වාර්තා කර තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට මැද ෙපරදිග ගිය 
කාන්තාවන්ට ලැෙබන වැටුප ගැන බලමු. ෙමහි භයානක මිනීමරු 
ජාවාරමක් කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ඒජන්සිකරුවා විසින් එෙහ 
ඒජන්තකරුවාෙගන් විශාල මුදලක් ගන්නවා. ඒ මුදල 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙගදරට ෙදනවා. කාන්තාවට ලැෙබන වැටුප 
මාසිකව රුපියල් 30,000, 40,000 වුණත්  අන්තිමට රුපියල් 
25,000ටත් අඩු වැටුපක්  තමයි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිෙයන්ෙන්. ඒ අනුව අඩු වැටුප් ලබා දීම පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් සම 
ෙකොල්ලයක් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට වැඩ කරන කාලය 
පිළිබඳව ගනිමු.  උෙද් 3ට පටන් ෙගන රෑ 12 වන තුරු ෙම් 
කාන්තාවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් මුළු මැද ෙපරදිග 
කලාපයම. ෙසෞදි ආරාබිෙය් පමණක් ෙනොව, එක්සත් අරාබි 
එමිෙර්ට්ස්, බහෙර්න්, ෙලබනන් ඇතුළු ෙබොෙහෝ රටවල අති 
අමානුෂික මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් ගැන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අන්තර්ජාලයට ගිහින් ෙතොරතුරු බලන්න පුළුවන්. 
එහි ලක්ෂ සංඛ ාත ෙතොරතුරු වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් 
කාන්තාවන් විඳින අන්ත අසරණ තත්ත්වෙය් එක සාධකයක් 
පමණයි රිසානා කියා කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් 
ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ගනිමු. මාස පෙහේ හෙය් දහෙය් ෙදොළෙහේ 
දරුෙවෝ සිටින මව්වරුන් විෙද්ශ ගත ෙවනවා. එතෙකොට දරුවාට 
ආදරය අහිමි ෙවනවා. අවුරුදු  15ක්  16ක් ෙවලා දරුවා වැඩිවියට 
පත් වන විට තමන්ෙග් අම්මා ලංකාෙව්  නැහැ. ඒ නිසා දරුෙවෝ 
ෙනොමඟ යෑෙම් පවණතාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අවුරුදු 14, 15, 16 පිරිමි දරුෙවෝ මව ෙග් ෙසෙනහස ෙනොමැති 
නිසා, තමන්ෙග් ආත්තම්මාෙග් රැකවරණය යටෙත් සිටින නිසා 
ඔවුන් ෙනොමඟ යෑෙම් පවණතාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ අනුව අද ගාමීය මට්ටමින් ගංජා සහ ෙවනත් මත් දව වලට  
ඇබ්බැහි වුණු තරුණ පරම්පරාව ගත්ෙතොත්, ෙදමව්පියන් මැද 
ෙපරදිග යෑෙම් සාධකය ඒ ඇතුෙළේ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පියවරු 
විසින් තමන්ෙග් දරුවා දූෂණය කිරීම් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 
අම්මා මැද ෙපරදිග යැවීම ෙම්කට සෑෙහන්න මට්ටමකින් බලපා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙබ්බදුකම. අතිවිශාල ෙබ්බදුකමක් 
අද ගාමීය සමාජෙය් තිෙබනවා. තරුණ කාන්තාවක් කසාද බැඳලා 
ඉතා ෙකටි කලකින්, සමහර විට දුප්පත්කම නිසා ෙහෝ ෙවනත් 
සමාජයීය සාධක නිසා ෙහෝ තවත් කරුණු ගණනාවක් නිසා මැද 
ෙපරදිගට යන්න පුළුවන්.  ෙම් සාධක සියල්ල අරෙගන බැලුවාට 
පස්ෙසේ අද අෙප් රෙට් බරපතළ අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ෙමහි අවදානම් සහගත පැත්ත තමයි ලංකාෙව් සමාජ 
ෙරෝග පැතිරීම. දැනට  ලංකාෙව් 3,000කට වැඩි පිරිසකට ඒඩ්ස් 
වැලඳිලා කියලා හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 10,000කට වැඩි 
පමාණයකට ඒඩ්ස් වැලඳී  ඇති බවට අනුමාන කරනවා. ෙම් ඒඩ්ස් 
ෙරෝගය පිළිබඳ ෙතොරතුරු මූලය ෙහොයා බැලුවාට පස්ෙසේ 
ෙමොකක්ද ෙහළි වන්ෙන්? එක්ෙකෝ මැද ෙපරදිග ගිය 
කාන්තාවන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයන්ට ඒඩ්ස ් ෙබෝ ෙවලා. එෙහම 
නැත්නම් මැද ෙපරදිග ගිය කාන්තාව ෙම් සමාජ ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා.  
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අෙප් රෙට් තිෙබන සංස්කෘතික ආවරණය නිසා ෙමෙතක් කල් 
ඉන්දියාවට සාෙප්ක්ෂව, තායිලන්තයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් සමාජ 
ෙරෝග පැතිරීෙම් අවදානෙමන් අඩු තත්ත්වයක අෙප් රට හිටියා. 
සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ගත්ෙතොත් අදත් අෙප් රෙට් ඒ පවණතාව 
අඩුයි. නමුත් ෙම් ලක්ෂ දහයකට -මිලියනයකට- අධික 
කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය නමින් වහල් ෙසේවෙය් ෙයදීම හා එහි 
ගණිකා වෘත්තිෙය් ෙයදීම නිසා අද බරපතළ පශ්නයකට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා.  

අප ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ඉන්දියාව  ගාමීය 
වශෙයන්  අපට වඩා දුප්පත්කම, විෂමතාව, කුලහීනතාව, සමාජ, 
සංස්කෘතික පශ්න විශාල වශෙයන් තිෙබන රටක්. නමුත් 
ඉන්දියාෙව් කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග යවන්ෙන් නැහැ. පුරුෂයන් 
විතරයි මැද ෙපරදිග යවන්ෙන්. බංගලිෙද්ශයත් ආර්ථික වශෙයන් 
සංඛ ාත්මකව අපට පහළින් ඉන්ෙන්.  දකුණු ආසියානු කලාපෙය් 
ෙවනත් කිසිම රටක් කාන්තාවක් මැද ෙපරදිග රැකියාවකට 
යවන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් ෙම් ගෘහ ෙසේවය නමින් පවතින අඩු 
වැටුපට කාන්තාවන් මැද ෙපරදිගට යවන වහල් ෙසේවය වහාම 
නතර කළ යුතුය කියන ස්ථාවරයට අෙප් රටත් එන්න ඕනෑ.  

ෙමහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොන ස්ථාවරෙය් ඉන්නවාද 
කියලා අප දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මීට ෙපර කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා ඔවුන් ඒ ස්ථාවරය දරනවාය කියලා. අප 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඔවුන් ඒ මතෙය් 
සිටීම ගැන. මා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය ඇහුවා. එතුමා කියන විධියට නම් 
සමාජවාදය ඇති ෙවනකම් ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. 
නැතිබැරිකම නැති කරන්න ඕනෑය කියනවා.  එතුමා කියන 
විධියට සමාජවාදය ආවාම තමයි ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. මා එතුමාෙගන් ඇහුවා ඔබලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද 
කියලා. එතුමන්ලාට පතිපත්තියක් නැහැ. නමුත්  මැද ෙපරදිගට 
කාන්තාවන් ෙනොයැවිය යුතුය කියන ඒ ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තා නම් අප ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. 
ෙමොකද, අභිමානවත් රටක ගරුත්වයක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා බණ කියන්න විවිධ 
සංවිධාන හරහා මැද ෙපරදිගට -ඩුබායිවලට- ගිහින් තිෙබනවා.  
සමහර ෙවලාවට අෙප් මිතයන් විශ්වවිද ාල මට්ටමින් අපට හම්බ 
ෙවලා තිෙබනවා. අප කථා කරලා ඉවර ෙවලා ශී ලංකාෙව් කියලා 
කිව්වාම, "අෙපෝ, අර කාලකණ්ණි හිඟන ගෑනු ඉන්න 
රටද?"කියලායි ඔවුන් අහන්ෙන්.  අෙප් අභිමානය  ඒ තරම් පහළට 
වැටිලා තිෙබනවා. හැම දාම ෙකොළ පාටට තිෙබන ෙමච්චර 
ලස්සන රටක්, ෙමපමණ ගංගා ධාරා තිෙබන රටක්, ෙමච්චර 
වටිනා ඉතිහාසක් තිෙබන රටක් ෙම් තරම් කාලකණ්ණි 
තත්ත්වයකට වැෙටන්න ඕනෑ නැහැ.  

ෙපෙර්දා අෙප් ඇමතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ අප ෙම් 
ගැන විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී අනාවරණ කර 
ගත්තා වැදගත් තීන්දු, තීරණ ගණනාවකට එතුමන්ලා පැමිෙණන 
බව. ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට මැද ෙපරදිගට යැවීම සම්පූර්ණෙයන් 
අෙහෝසි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අප එළෙඹන්න ඕනෑය කියලා 
එහිදී කියා තිෙබනවා. එතුමන්ලා කිව්වා ඒ සඳහා විභාගයක් 
තියලා, දින 21ක පුහුණුවක් දීලා ඒ කටයුතු කරන බව. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. ඒ ගැන එක්තරා 
දුරකට අපට සතුටු ෙවන්න  පුළුවන්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ෙකොටසක්  වන අපි කියන්න ඕනෑ, ෙමවැනි තවත් සිද්ධියක් 
වාර්තා වුෙණොත් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොයි විධියට ඒක බලපායිද 
කියලා. ඒ ගැන ෙද්ශපාලනිකව අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
දැනටමත් ඒ විධියට සිරගත වුණු තවත් කී ෙදෙනක් ඒ රටවල 
ඉන්නවාද? ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අපට ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතිව 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අප ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අෙප් කාන්තාවන් මැද ෙපරදිගට 

යවන ෙම් වහල් ෙසේවය නවත්වන්න කියලා. ෙඩොලර් බිලියන 
4.1ක් තමයි  ෙම් හරහා අපට ලැෙබන ආදායම.  අප ඉල්ලා 
හිටින්ෙන් ගෘහ ෙසේවයට යැවීම නතර කරලා මැද ෙපරදිග ඉන්න 
කාන්තාවන් ලක්ෂ 10ම ලංකාවට ෙගන්වන්න කියලා ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු 3ක් යන තුරු ඒ ෙඩොලර් බිලියන 4.1ක මුදල අපට හම්බ 
ෙවනවා.  මැද ෙපරදිග ගෘහ ෙසේවයට යැවීම අද නැවැත්තුෙවොත් 
අපට ඒ බලපෑම එන්ෙන් තව අවුරුදු තුනකින්. එෙහනම් ඒ අවුරුදු 
තුන ඇතුළතදී මැද ෙපරදිගට ෙහෝ ෙවනත් රටකට පුහුණු 
ශමිකයන් යවන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඉතාලියට  ෙහෝ 
සිංගප්පූරුවට ෙහෝ ෙවන කිසිම රටකට කාන්තාවන් යවනවාට අප 
විරුද්ධ නැහැ. අප විරුද්ධ මැද ෙපරදිගට කාන්තාවන් යවන 
එකටයි.  

ෙමහිදී ඉතා වැදගත් ෙදයක් ෙහළිදරවු වුණා. ඒක තමයි ෂරි-ආ  
නීතිය.  උගත් මුස්ලිම් මිතවරු අපත් එක්ක කිව්වා, ඇත්ත 
වශෙයන්ම මැද ෙපරදිග නීතිය ගැන අප කම්පා ෙවනවා කියලා. 
නමුත් ඉස්ලාම් ආගෙම් ඇතැම් අන්තවාදී පූජකයන් විසින් පකාශ 
කළා ෙම් නීතිය සාධාරණයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ  අම්මාට 
බලපෑම් කළා ෙම් ගැන කථා කරන්න එපා කියලා. අද අපට ඒවා 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  නමුත් ඉස්ලාම් ආගෙම් පබුද්ධ පිරිස්, 
උගත් පිරිස් අපත් සමඟ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. මැද ෙපරදිග 
වහල් නීතිය, ෂරි-ආ නීතිය ෙකොයි වාෙග්ද කියලා  ෙම් සිද්ධිෙයන් 
ෙලෝකයට ෙහළිදරවු වුණා. මුළු මැද ෙපරදිග කලාපෙය්ම -ඒ 
ෙබොෙහෝ රටවල- අද තිෙබන්ෙන් වහල් නීතියක්. ලංකාෙව් 
කාන්තාවක් බුදු පිළිමයක් ළඟ තබා ගත්ත වරදට ඇයෙග් අත පය 
කපා තිෙබනවා; යකඩ ඇණ ගහලා තිෙබනවා.  

කිසිම ආගමික නිදහසක් නැති රටක්. ෙම් රෙට් ඉන්න ඉස්ලාම් 
බැතිමතුන් කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ෙම් මැද ෙපරදිග 
තිෙබන ඉස්ලාම් ආගම කියලා. අද සමහර ඉසල්ාම් අන්තවාදී 
කල්ලි උත්සාහ කරනවා, ෙම් රට සවුදි අරාබියක් කරන්න. සමහර 
කල්ලි උත්සාහ කරනවා, ඒ වහල් නීති ටික ෙම් රටට ෙගනැල්ලා, 
 කාන්තාවන්ෙග් ඔළුව වහලා, ෙම් රටත් සවුදි අරාබියක් කරන්න. 
ඒ  නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, ඒ අන්තවාදී කල්ලිවලට කිසිම 
ඉඩක් ෙනොදී අපි ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතිව ෙකළින් ෙපනී සිට ෙම් 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑය කියලා.  

ජනාධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධ සාකච්ඡාෙව්දී ඉතාම යහපත් 
පතිචාර දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම  විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබ 
සාධන ඇමතිතුමාත් සාධනීය ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙවනුවට වෘත්තීය මට්ටෙම් ෙසේවිකාවන් -
ෙහදියන් ෙමන්ම  විවිධ වෘත්තීය මට්ටෙම් ෙසේවිකාවන් - අපට 
යවන්න පුළුවන්. වාර්ෂිකව මැද ෙපරදිග යන කාන්තාවන් හා 
පිරිමින්ෙග් පමාණය 2,50,000 ෙහෝ 3,00,000ක් වුණා නම්, අෙප් 
රජෙය්ම වාර්තාවලට අනුව ෙම් අවුරුදු ෙදක තුෙන්දී කාන්තාවන් 
එහි යෑෙම් පවණතාව සියයට 50කට අඩු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ෙම් මිනීමරු, ෙල් උරා ෙබොන, කාලකණ්ණි ෙහොර 
ඒජන්සි,  - ෙම් රිසානාෙග් සිද්ධිය වාර්තා ෙවලා තිෙයද්දීත්-  
මුස්ලිම් ඒජන්සියක පුද්ගලෙයක් කින්නියා පෙද්ශෙයන් 
කාන්තාවන් ෙදන්ෙනක් පිට රට යවන්න අරෙගන ආවා. එක් 
ෙකෙනකුෙග් වයස අවුරුදු දහසයයි, අෙනක් එක්ෙකනාෙග් වයස 
අවුරුදු දහ හතයි. ඒ පුද්ගලයා මරදාන ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට 
ගත්තා.   

ලංකා ෙව් සියලු ජනමාධ  රිසානාෙග් සිද්ධිය ආවරණය කරලා 
තිෙයද්දීත් ෙම් විධියට අපරාධ කරන තත්ත්වයට ෙම් ඒජන්සි පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  නිසා ෙම් ෙහොර ඒජන්සි සියල්ලම වසා 
දමන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා සඳහා බරපතළ  නීති රාමුවක් 
සකසන්න ඕනෑ. යම් කිසි ශමිකෙයක් විෙද්ශ රැකියාවකට යවනවා 
නම්, ඒ ශමිකයා යැවීමට ඒ ආයතනය ලියා පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද, ඔවුන් සපුරන්න ඕනෑ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියන 
එක ගැන අෙප් ජනතාවෙග් දැනුම ඉතාම අඩු මට්ටමක 
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තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රැකියා ඒජන්සි 
සම්පූර්ණෙයන්ම පතිෙශෝධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න 
ඕනෑය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
පුරවැසිෙයෝ අයිති රාජ යට. ඒ නිසා රට යැවීම ඇතුළු 
කාර්යයන්වල සම්පූර්ණ වගකීම රාජ ය ගන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් 
ව ාපාරිකයන් ෙපෞද්ගලිකව මිනිස්සු රට යවන එක නවත්වන්න 
කියන එක ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ කටයුතු ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්, 
ලියා පදිංචිය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා රාජ යට 
අධීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක්  තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා 
අපි කල්පනා කරනවා, රිසානාෙග් සිද්ධිය ෙමතැනින්  නවත්වන්න 
ෙහොඳ නැහැ කියලා. අපි දන්නවා, පිලිපීනය ෙම් වාෙග්  සිද්ධි 
ගණනාවක් අන්තර්ජාතික මට්ටමට ෙගන ගියා කියලා.  

මා විෙශේ ෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
රංජන් රාමනායක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම  
පිළිබඳව.  ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ස්වාමීන් වහන්ස, එක පශ්නයක් තිෙබනවා.  

තුංගසිරි කියලා පුද්ගලෙයක් සිය නිවෙසේ බුදුන් වන්දනා කළ 
වරදට කස පහර 600ක් දීලා සිරෙගදර  තබා ෙගන ඉන්නවා. ඔබ 
වහන්ෙසේලා එතුමා ෙවනුෙවන් කිසිදු තීරණයක් ගන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
අනිවාර්යෙයන්ම ගන්න තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ එක 

සිද්ධියක් පමණයි. කස පහර 600ක් දීම පමණක් ෙනොෙවයි,  
මරලාත් තිෙබනවා. අද ඒවා වාර්තා ෙවලා නැහැ. ෙවසක් කාඩ් 
පතක් තබා ගැනීෙම් වරදට, කඩදාසියක බුදු පිළිමයක් තිබීෙම් 
වරදට, ෙබල්ල කපලා මරන කාලකණ්ණි  නීතියක්, මානව 
විෙරෝධී නීතියක් තමයි ෙම් රටවල තිෙබන්ෙන්. එවැනි සිද්ධි දස 
දහස් ගණනක් අද තිෙබනවා. අද මහ ෙලොකුවට ෙසෞදි අරාබිය 
මහා ෙක්තුමතී රාජධානිය කියලා, මැද ෙපරදිග හරිම ෙහොඳයි  
කියලා කථා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ෙව්ලාව අවසන් 

ෙවනවා. 
 

ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
තවත් තත්පර ෙදක තුනක් මට ෙදන්න.  

ෙම් රිසානාෙග් සිද්ධිය අනුෙව්දනීය සිද්ධියක් බවට පත් කර  
ෙගන, සිනමාව තුළින්, කලාව තුළින් ෙලෝකයට ෙම්  කාරණය  
අරෙගන ගිහිල්ලා ලංකාෙව් කාන්තාවන්ෙග් ඉරණම ෙවනුෙවන් -
අෙප් පමණක් ෙනොෙවයි, අපි වැනි තුන්වන ෙලෝකෙය් දුක් විඳින 
කාන්තාවන්ෙග් ඉරණම ෙවනුෙවන්- සංවිධානාත්මක හඬක් 
නැඟිය යුතුයි කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය.  
 
 
[අ.භා. 5.51] 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  2013 ජනවාරි 09 

වන දින මිය ගිය රිසානා නෆීක් දැරිය විෙද්ශගත වුෙණ් දුප්පත්කම 
නිසායි. එම දැරියෙග් ෙදමාපියන්ට, සෙහෝදර  සෙහෝදරියන්ට 
ෙහොඳ දවසක් උදා කර දීෙම් ෙච්තනාෙවන් තමයි ඇය විෙද්ශගත 
වුෙණ්. නමුත් එම දැරියෙග් මරණය ගැනයි අවසානෙය්දී අපට 
අහන්නට සිදු වුෙණ්. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම ඒ ෙදමාපියන්ටත්, එම 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ටත් මාෙග් කනගාටුව පකාශ කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
මා කියන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්තියක් 
ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් තමයි අද ෙම් රෙට් දිළිඳුකම වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් දිළිඳුකම වැඩිවීෙම් ෙහේතුෙවන් තමයි 
අෙප් දුප්පත් පවුල්වල අහිංසක ජනතාවට  විෙද්ශගත ෙවලා එවැනි 
විෙද්ශ රැකියාවලට යන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් රජය විෙද්ශගතවන අයෙගන් ෙඩොලර් ෙසොයා ගත්තාට, ඒ 
අයෙග් අනාගතය ගැන, ආරක්ෂාව ගැන, ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් 
පහසුකම් පිළිබඳව හරියාකාරව ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන 
කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අපි කනගාටු 
වනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර සිටිනවා. 

අපි දන්නවා, ඒ දැරිය සවුදි අරාබියට ගිෙය් 2005 මැයි මාසෙය් 
4වැනිදා කියලා. ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඇයව  අත් අඩංගුවට 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්  එම මාසෙය්ම 22වැනිදා. ඇයව සවුදි 
අරාබියට යවා තිෙබන්ෙන් ගෘහ ෙසේවිකාවක් හැටියටයි. ඇෙග් 
උප්පැන්නය ෙවනස් කරලා ගමන් බලපතය සකස් කර තිෙබනවා. 
ඒ දැරිය කිසිම ෙදයක් ෙනොදන්නා, හිත මිතෙයකු නැති, නෑ දෑෙයකු 
නැති, මඟක් ෙතොටක් දන්ෙන් නැති ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දමා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයකට ඇයට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වුෙණ්. මා හිතනවා,  ඒ වාෙග් වංචනික කියාවක් 
කරපු ඒ ඒජන්සියට මීට වැඩිය තදින් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ කියලා. පහු ෙවලා ෙහෝ නීතිය කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
නමුත් මා හිතන හැටියට ෙමය ෙබොෙහොම බරපතළ, ඒ වාෙග්ම 
නීති විෙරෝධී, වංචනික කියාවක්.  

අපි දන්නවා රිසානා නෆීක් විෙද්ශගත වුෙණ් ගෘහ ෙසේවිකාවක් 
හැටියට බව. රවුෆ් හකීම් අමාත තුමාත් කිව්වා, ඒ දැරිවිය ගිෙය් 
ගෘහ ෙසේවිකාවක් හැටියට වුණත් පසුව නිවෙසේ ෙසේවය කරනවා 
වාෙග්ම, ඒ කුඩා දරුවා බලා ගැනීෙම් කටයුතුත් කරන්න සිදු වුණා 
කියලා. ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙගදරක වැඩ කරනවා කියන 
එකත්, දරුෙවකු බලා ගන්නවා කියන එකත් අතර ෙබොෙහොම 
ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. දරුෙවකු බලා ගන්නවා කියන්ෙන් 
ෙල්සි පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. එවැනි ෙදයකට පිට රටකට 
යවන ෙකොට ඒ පිළිබඳව මනා පුහුණුවක් ඇතිව ඒ අයව යවන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණත් ඒ අයට ෙම් වාෙග් පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වනවා. අෙනක් කාරණය, රිසානා කියන්ෙන් 
ෙබොෙහොම බාල වයස්කාර දැරියක්. එවන් දැරියකට පුහුණුවක් 
නැතුව ගිහිල්ලා ඒ වාෙග් වැඩ ෙකොටසක් ෙකොෙහොමවත් කරන්න 
අපහසුයි. මා හිතන්ෙන් ඒ සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රජය කළ යුතුව තිබුෙණ් ඒ ආයතනවල බලපත අත් හිටුවීමයි;  
blacklist කිරීමයි. එය  අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු බවයි.  

අපි දන්නවා, ඒ සිද්ධිය නිසා 2013 ජනවාරි 9වැනිදා ඒ දැරිවිය 
ඒ රෙට් ෂරී-ආ නීතිය අනුව ෙගල සිඳ මරා දැමු බව. ජනවාරි 
මාසෙය් 9වැනිදාට කලින්, -ඒ සිදුවීමට කලින්.- ඒ දැරිවිය සිර 
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අඩස්සිෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී ෙම් රජෙය් මැති ඇමතිවරු අවස්ථා 
ගණනාවක් එෙහට ෙමෙහට ගියා. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළාය 
කිව්වා. නමුත් අපි අහන්න කැමැතියි, කාෙගත් එක්කද, ෙමොනවාද 
සාකච්ඡා කෙළේ කියලා. ෙමොකද, අධිකරණ අමාත තුමා  එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෂරී-ආ නීතිය ගැන කිව්වා. ඒ බව දැන ෙගන සිටියා නම් 
අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධව හමු වුණ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
ෙම් පිළිබඳව පශ්න කරන්න තිබුණා. ෂරී-ආ නීතියට අනුව අම්මා 
ෙකෙනකු අනිවාර්යෙයන්ම අවුරුදු ෙදකක් තම දරුවාට මවු කිරි 
ෙදන්න ඕනෑ.  

එෙහම නම්, අපි දකින විධියට ෙමතැනදී මුලින්ම වරදක් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ මියගිය කුඩා  දරුවාෙග් අම්මායි. එෙහම නම් 
ඒ දරුවාෙග් මරණයට මුලින්ම මාර්ගය විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඒ කුඩා දරුවාෙග් අම්මාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ කුඩා දරුවාට මවු කිරි ෙනොදී, කිසි 
ෙදයක් ෙනොෙත්ෙරන දැරියකට කිරි ෙබෝතෙලන් ඒ කුඩා දරුවාට 
කිරි ෙපොවන්න දීපු නිසායි ෙම් සිදුවීම වුෙණ්. එෙහම නම්, රිසානාට 
ෙනොෙවයි පළමුෙවන්ම දඬුවම් කරන්න ඕනෑ, ඒ මියගිය කුඩා 
දරුවාෙග් අම්මාටයි. සවුදි අරාබි රජයත් සමඟ ඒ පිළිබඳව මීට 
වැඩිය තදින් කථා කරලා රිසානාට සහනයක් ලබා ගන්න කටයුතු 
කරන්න තිබුණා. මම හිතන්ෙන්, එෙහම කළා නම් රිසානාට ජීවත් 
ෙවන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්න තිබුණාය කියායි.  

නමුත් ඒ විධියට සිදු වුෙණ් නැති එක ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම 
කනගාටු ෙවනවා. ෙම් රිසානා දැරිය ආපසු ෙම් රටට එන්න ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් සිටියා. ඒ රෙට් ජීවත් වන ශී ලාංකික දන්ත 
ෛවද වරියක් වන කෆියා ඉෆ්තිකාර් කියන මහත්මිය ෙම් 
දැරිවියට සිදු වුණු ෙද් ගැන පුවත් පත්වලින් දැකලා ඇයව හමු 
ෙවන්න ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ නිරන්තරෙයන්ම ඇයව 
මුණ ගැහිලා  කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ ගිය  අවස්ථාවකදී ෙම් 
රිසානා දැරිය ඇයට කියා තිෙබනවා, ආපසු ඇෙග් ෙදමවුපියන් 
ළඟට ගිහිල්ලා පුරුදු විධියට  ජීවත් ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටිනවා කියලා. නමුත් අවසානෙය්දී සිදු වුෙණ් එෙහම ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශමිකයන් පිට රට යැවීෙම් 
කමෙව්දය පිටුපස තිෙබන මාෆියාව සහමුලින්ම වළලා දමන්න 
ඕනෑ කියන කාරණය  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි.  අපි දන්නවා, අෙප් විෙද්ශගත වන උදවියෙග් මළ 
සිරුරු ෙම් වන විට ෙකොයි තරම් පමාණයක් අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් වන 
විටත් කටාර් රෙට් සුෙද්ශ්කරන්ට මරණ දඬුවම නියම ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ඒක තවත් ෙහේතුවක්. විෙද්ශ රටවල තිෙබන 
නීති ගැන හරි අවෙබෝධයක් නැතුව ගිහින් ඒ කරලා තිෙබන 
සිදුවීමක් නිසා තමයි ඔහුට මරණ දඬුවම නියම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
කුමන ෙමොෙහොෙත් තමන්ෙග් දරුවාට  මරණය උදා ෙවයිද කියලා  
ඒ අම්මා අද ෙබොෙහොම දුෙකන්, හිෙත් ෙලොකු ගින්දරක් ඇතුවයි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා  විෙද්ශ රටවලට ශමිකයන් යවන ඒජන්සි 
ගැන මීට වැඩිය ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ ඒජන්සි  කරන අය මුදල් 
ගැන පමණක් හිතන්ෙන් නැතුව විෙද්ශගත වන අයෙග් සුදුසුකම් 
ගැනත් ෙසොයා යා බලා -ඒ අය පුහුණු ශමිකයන්ද කියලා ෙසොයා 
බලා- කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද අද ෙම් වන විට අෙප් රෙට් හතු 
පිෙපනවා වාෙග් ඒජන්සි ඇති ෙවනවා. දිළිඳුකම නිසා පිට රට 
ෙගොස් මුදල් ෙසොයා ගන්න, තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන මුදල් ටික 
ෙමවැනි ඒජන්සිවලට දීලා රට යනවා. ඒ ඒජන්සි බලන්ෙන් මුදල් 
ගන්න එක ගැන විතරයි. ඉන් එහාට ඒ රට යවන අයට ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මීට සති කිහිපයකට විතර 
ෙපරදී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙයනුත් සවුදි අරාබියට ගිහින් ඉන්න 
ෙකෙනක් ගැන මට දැන ගන්න ලැබුණා. මම ඒ ගැන ගරු 
ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම සවුදි අරාබියට කාන්තාවන් යැවීම තහනම් කරන්න 
ඕනෑය කියන පතිපත්තිමය තීරණය අපි ගන්න ඕනෑ.  

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
තහනම් කළා. 

 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. නමුත් තවම ඒ ෙකනාව ෙගන්වා ගන්න 

බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ ගැනත්- 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒ ෙකනාව ෙගන්වා ගන්න උදවු කරන තුරු අපි ඒ තහනම 

අයින් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන්, ඒවා ගැනත් මීට 

වැඩිය අවධානයකින් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලායි.  

අපි දැක්කා පුවත් පත්වල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, 
රිසානාෙග් මරණෙයන් පසුව විශාල මිල මුදල් පමාණයක් ඒ 
පවුලට  දීලා තිෙබනවා කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබී ඇති කාලය අවසන්. 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

ෙකොයි තරම් මුදල් දුන්නත්, ෙකොයි තරම් පාරවල් ඒ දරුවාෙග් 
නමින් නම් කළත් ඒ අම්මාට ඒ දරුවා නැවත ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා නැවත ෙමවැනි මරණ ගැන අහන්න ෙනොලැෙබන්න 
වහාම මීට වඩා ශක්තිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නය 
කියන ෙයෝජනාව කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini 

Fernandopulle. Before she starts, will an Hon. Member 
propose Hon. Ajith P. Perera to the Chair?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா ) 
(The Hon. Dilan Perera) 
Madam, I propose that the Hon. Ajith P. Perera do 

now take the Chair.   

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

අනතුරුව ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல  
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  அஜித் பீ. 
ெபேரரா அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left 
the Chair, and THE HON. AJITH P. PERERA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  ෛවද   සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය. 

  
[අ.භා. 6.01] 

 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින සභාව කල් 

තබන අවස්ථාෙව් ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.   ජනවාරි 09 වැනිදා  
ඝාතනයට ලක් වුණු රිසානා නෆීක් නම් ශී ලාංකීය දියණියෙග් 
මවටත්, පියාටත්, පවුෙල් සියලු ෙදනාටත් අෙප් කනගාටුව 
පළමුෙවන්ම පකාශ කරන්න ඕනෑ. එය ඉතාමත්ම ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක්. මා හිතන විධියට ශී ලාංකිකයින් හැටියට පක්ෂ පාට, 
ෙද්ශපාලනයකින් ෙතොරව, ෙම්ෙකන් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගන්ෙන් නැතිව ෙම් සිදු වුණු කියාදාමය හරහා තිබුණු ගැටලු සහ 
අවදානම් තත්ත්වයන් හඳුනා ෙගන ඉදිරිෙය්දී තවත් කාන්තාවකට, 
තවත් අෙප් ශී ලාංකීය දියණියකට ෙමය සිදු ෙනොෙවන්න අපි වග 
බලා ගන්න ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කළ ගරුතර 
රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කිව්වා, 1977න් පස්ෙසේ  තමයි  මැද 
ෙපරදිගට, පිට රටට ශී ලාංකීය ශමිකයන් යවන්න පටන් ගත්ෙත් 
කියලා. එතෙකොට 1980 තමයි කම්කරු අමාත  ගරු සී.පී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පනතක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  මුලින්ම කිසිම රාජ  තාන්තික සබඳතාවක්, රාජ  
තාන්තික ගිවිසුම් නැතිවයි විෙද්ශ රටවලට ශමිකයන් යැවීම 
ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්.   

1980 ජූලි 08 වැනි අඟහරුවාදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ඇතුළත් 
එතුමාෙග් පකාශය අනුව, කම්කරු  ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟිනුත් 
ෙවනත් agencies මඟිනුත් ඒ ෙවන ෙකොට 30,000ක් විතර යවා 
තිෙබනවා. එයින් 6,000ක් කාන්තාෙවෝ. ඒ 6,000න්  2,000ක්ම 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික වශෙයනුයි.  රජෙය් අවසරය 
ලබා ෙගන ඇති ෙපෞද්ගලික ආයතන මඟින් 4,000ක් පමණ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුලින් තිබිලා තිෙබනවා agencies 
55ක්. එය ඒ ෙවන ෙකොට 460 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
ෙවලාෙව් එතුමාත් පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙම් agencies වැඩි 
පමාණයක් කටයුතු කරන්ෙන් ෙසේවා දායකයකු පිට රට යවා යම් 
කිසි  ෙකොමිස් මුදලක් ලබා ගන්නය කියන එක. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
කාන්තාවන්ට විශාල දුෂ්කරතා තිෙබනවා; අපි ෙම්වා අවම 
කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියා එතුමා පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ෙම් හදිසිෙය් අෙප් රජය යටෙත්  සිදු වුණු 
අසාධාරණයක් ෙනොෙවයි.  

ඊට පස්ෙසේ 1985 විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 
පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් යටෙත් ආරම්භ කරලා,  1994 තමයි ෙම් 

නීති-රීති හරියට නියාමනය කරලා කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්.  
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් තිබුණු ඒ පනත කියාත්මක 
කරලා, නියාමනය කරලා, ෙම් යවන ශමිකයන් ලියා පදිංචි කරලා, 
ඔවුන්ව පුහුණු කරලා ෙම් කමය විධිමත් කිරීමට කටයුතු ෙකරුෙව් 
එවකට කම්කරු අමාත තුමා හැටියට කටයුතු කළ ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් අපි කථා කරන්ෙන් 
අවුරුදු 17යි, මාස ගණනක වයෙසේ සිටි ළමයකු ගැන. නැත්නම් 
ළමා අයිතිවාසිකම් පඥප්තිය සහ ශී ලංකා නීතිය අනුව අවුරුදු 
18කට වඩා අඩු ළමයකු ගැන. එතෙකොට ෙම් ළමයකු තමයි වයස 
අවුරුදු 23යි කියලා passport එෙක් සඳහන් කරලා පිට රටට යවා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමොකද, එවකට නීතිය  අනුව වයස අවුරුදු 18ට වඩා 
අඩු ෙකනකු පිට රට යවන්න බැහැ. ෙමොකද, අවුරුදු 18කට වඩා 
අඩු ෙකනකු  කායිකව සහ මානසිකව සුදානම් නැහැ සමාජෙය් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න. 

ෙම් දරුවා ඉෙගන ගන්නා වයෙසේ ෙකෙනක්. නමුත් දරිදතාව 
ෙහෝ සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතවලට පෙව්ශයක් ෙවන්න පුළුවන්ය 
කියන ඒ විශ්වාසෙයන් ෙම් ෙදමව්පියන්ෙග් ෙනොදැනුවත්කම නිසා 
ෙම් දැරිවියෙග් වයස අවුරුදු 23ක් ෙලස හදලා ඇයව පිට රට 
යැව්වා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා. එම ෙදමව්පියන් දැනුවත්ව 
ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව එතැන ෙලොකු වරදක් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් යම් කිසි ෙකෙනක් පිට රට යන තීන්දුව ගන්න 
කලින්, පිට රට ගියාම ඇති වන තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනුවත් 
වනවා නම්, ෙගොඩක් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. යම් කිසි 
ෙකෙනකුට රැකියාවක් සඳහා පිට රට යන්න අවශ  වනවා නම්, 
වැඩිහිටියන්ට ෙහෝ කිසිම රජයකට එය නැවැත්විමට  අයිතියක් 
නැහැ. කිසි ෙකෙනකුට ඔවුන්ෙග් නිදහස සීමා කරන්න බැහැ. 
නමුත් පිට රට යාෙමන් සිදු වන්න පුළුවන් පතිවිපාක පිළිබඳව 
ඔවුන් දැනුවත් කිරීම ඉතාම වැදගත්.  

විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, එවකට ෙසෞඛ  
අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව කතිකාවතක් 
ඇති කරලා පුහුණුව සඳහා අවශ  කරන ඒ ෙපොත්පත් හදලා වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කළ බව මම දන්නවා. හුඟක් දුරට ඒ වැඩ 
කටයුතු සිද්ධ වුවත්, එය සියයට සියයක්ම සාර්ථක වුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් දැරිවිය සවුදි 
අරාබියට ගිහිල්ලා සති ෙදකක් ඇතුළත ඒ බලා ගන්න ගිය 
දරුවාට කිරි ෙපොවන්න ගිහිල්ලා සිදු වූ අත් වැරැදීමකින් ඒ 
දරුවාෙග් මරණය සිද්ධ වුණා. පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
මට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙම් සවුදි අරාබි 
කාන්තාව මවක් හැටියට තමුන්ෙග් යුතුකම් පැහැර හැරලා 
තිෙබනවා කියලා. නීතිෙය් ෙමොනවා තිබුණත්, මවක් විසින් තම 
දරුවාට අවුරුදු ෙදකක් වනකම් -අනිවාර්යෙයන් දරුවාට මාස 
හයක් වන තුරු-  මව් කිරි ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි ෙසෞඛ  
ක්ෙෂේතෙය්දීත් කියනවා. ඒ වාෙග්ම මවක් දරුෙවකු බලා ගන්න 
තව ෙකෙනකුට ෙදන ෙකොට ඒ වැඩ කරන ෙකනාට දරුෙවක් 
බලා ගැනීෙම් පළපුරුද්ද තිෙබනවාද, හැකියාව තිෙබනවාද, 
දක්ෂතාව තිෙබනවාද කියන එක ෙහොයා බලන්න ඕනෑ. ෙම් 
දැරිවිය ඒ රටට ඇවිල්ලා සති ෙදකයි, කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ, 
තමුන්ෙග් දරුවාව ඇයට භාර දීලා ඒ මව ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි අවස්ථාවක ඒ දරුවාට පමණක් ඒ වැරැද්ද, ඒ වගකීම 
පැවරීම ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි.  

ඒ රෙට් තිෙබන නීතිය ගැන අපි කනගාටු වනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රජය උපරිම ෙලස කටයුතු ෙකරුවා. ෙම් 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සෘජුව මැදිහත් වුණා. අෙප් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශය, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබ සාධන 
ඇමතිතුමා පමුඛ ඒ සියලු ෙදනා ෙම් සඳහා මැදිහත් වුණත්, ඇයව 
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ෙබ්රා ගැනීම අපට කරන්න බැරි වුණා. එය ඉතාමත්ම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මට කලින් කලින් කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්, ඒ ෙවලාෙව් මාස හතරක් වයෙසේ සිටි 
තමුන්ෙග් පවුෙල් එකම දරුවා ෙම් වාෙග් ෙනොහැකියාව තිෙබන 
ෙකෙනකුට බලා ගන්න දීම පිළිබඳව හරි නම්, ඒ මවටත් දඬුවම් 
කරන්න ඕනෑ. දරුවන් රැක බලා ගැනීම කියන්ෙන් ඉතාමත්ම 
වැදගත් භාරදූර කටයුත්තක්. ෙම් දැරිවිය ගිෙය් nanny ෙකෙනක් 
 හැටියටවත්, child carer ෙකෙනක් හැටියටවත් ෙනොෙවයි. ඇය 
පිට රට ගිෙය් ගෘහ ෙසේවිකාවක් - housemaid - හැටියටයි. ඒ නිසා 
ෙමතැනදි ඒ මවටත් ෙම් වග කීෙමන් ගැලෙවන්න බැහැ කියන 
එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙවන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජය සවුදි 
අරාබියට යාම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු වයස ්සීමාව වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. 2011 දී අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා වයස අවුරුදු 
18 තිබූ ෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 21 කළා. පසුව ෙම් අවුරුදු 21 
සීමාව අවුරුදු 25 කළා. ෙම් තුළින් කරන්ෙන් කමකමෙයන් පිට 
රට යන කාන්තාෙවෝ ටික අඩු කරන එකයි. එක පාරට ඒක 
නවත්වන්න බැහැ. එෙසේ කටයුතු කිරීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
වනවා. එවකට ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත  ගරු 
සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මැතිතුමිය විසින් අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් 
සිටින අම්මලා පිට රට යවන එක තහනම් කරන්න යනෙකොට, 
කාන්තා විමුක්තිය ගැන කථා කරන රාජ  ෙනොවන සංවිධාන - 
NGOs - ෙගොඩක් ඊට හරහට හිටියා. අපි ඒ ගැන කනගාටු වනවා.  

අෙප් රෙට් කාන්තාෙවෝ, අෙප් රෙට් දරුවන් ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙම් වගකීම අප සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා. පක්ෂ පාට 
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් 
වගකීම ඉෂ්ට කරමුය කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 6.09] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අෙප් රන්ජන් 

රාමනායක මන්තීතුමාට අද මම ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය පිළිබඳවත්, මැද ෙපරදිග පශ්න 
පිළිබඳවත් දිගින් දිගටම කථා කරපු ෙකෙනක්.  

එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වන ගමන්ම, ෙම් අතපසු වීම ගැන 
සහ ෙම් පශ්නෙය්දී නිවැරැදි කියා මාර්ග ෙනොගැනීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි. දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට 
එල්ල වන ෙදෝෂාෙරෝපණ පිළිබඳව ආණ් ඩුවට අද කථා කරන්න 
විධියක් නැහැ. ඒ ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. අවශ  ෙවලාෙව් 
නීති උපෙදස් දීලා, නීතිඥයින්ට ෙපනී සිටින්න දීලා, ආණ්ඩුව 
විධියට සකීය ෙලස ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වුණා නම්, ෙම් දැරිවියව 
ෙබ්රා ගැනීම සඳහා අවශ  වාතාවරණය සකස් ෙවන්න තිබුණා. 
අපි රිසානා නෆීක් ගැන කථා කෙළේ ඇය මුස්ලිම් කාන්තාවක් 
විධියට සලකා ෙනොෙවයි.  

ජාතිවාදී ෙලස හිතලා ෙනොෙවයි. ෙපොදුෙව් ෙම් රෙට් සාමාන  
ගෘහ ෙසේවිකාවක් විධියට ගිහිල්ලා වුණු සිද්ධියක් විධියට තමයි අපි 
ෙම්ක දකින්ෙන්. අපි දැකලා තිෙබනවා සිංහල කාන්තාෙවෝ ඇණ 
ගහලා එවනවා; සිංහල කාන්තාෙවෝ පුච්චලා එවනවා. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි, ඔවුන් විවිධ වධ හිංසාවලට භාජනය ෙවනවා. අෙප් 
ෙගෞරවණීය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේ කිව්වා ගෘහ 
ෙසේවිකාවන්ෙග් අත පය කපලා තිෙබනවා කියලා. එවැනි නීති 
කමයක් තිෙබන රටකට අෙප් අය යවන ෙකොට යම් කිසි 
කමෙව්දයක්, නැත්නම් ඒ ගෘහ ෙසේවිකාවන් බලා ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්න ගැන ෙසෞදි 
අරාබිෙය්, ෙජෝර්දානෙය් තානාපතිවරුන්ෙග් කාර්යාලවලට කථා 
කළාම සත පහකටවත් ගණන් ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තමයි 
ති බුෙණ්. ඔවුන් safe houses ගැන යම් කිසි විශ්වාසයක් තියා 
ෙගන වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. දැන් යම් කිසි පමාණයකට තත්ත්වය 
ෙහොඳ ෙවලා තිෙබනවා. ඊට කලින් තිබුණු තත්ත්වය ඔබතුමා 
දන්නවා. අපි දිගින් දිගටම ෙම් පිළිබඳව පශ්න කළා. කාන්තාෙවෝ 
ගැන, වැඩ කරපු අය ගැන සත පහකටවත් ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙජෝර්දානෙය් තානාපති කාර්යාලයට මම 
දිගින් දිගටම කථා කළා. අඩුම තරමින් ඒ රටට පණිවුඩයක් යවලා 
හිංසාවලට ලක් වන අය ෙබ්රා ගන්න අවශ  කටයුතු ටිකවත් එම 
තානාපති කාර්යාලවලින් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ දරු දැරියන් 
බලා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරහි ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඔබතුමාට වඩා වැඩි වගකීමක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට 
තිෙබනවා. 

ජනාධිපතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා අය වැය කථාෙව්දී ඔවුන්ව 
හැඳින්වූෙය්  "රට විරුෙවෝ" කියලායි. ඔවුන් අෙප් රටට රුපියල් 
බිලියන 6ක ආදායමක් ෙගෙනනවා.  දැන් රට විරුෙවෝ ඔටුෙවෝ 
වාෙග් තැන් තැන්වල මරලා දානවා. ඒකයි අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මුස්ලිම් පූජකතුෙමක් කියලා තිබුණා, ෙම් සිද්ධිය පිළිගන්න 
කියලා. මම කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාත් එක්ක ෙම් ගැන කථා කෙළේ 
ෙවනත් විධියකටයි. අෙනක් මුස්ලිම් මන්තීවරුන්ෙගන් මම 
ඇහුවා, රිසානා නෆීක් මරා දැමීම සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාට 
අමාරුවක් නැද්ද කියලා. ඒ අමාරුව අපට විතරද තිෙබන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලාට අමාරුවක් නැත්නම් අපි ෙමොකටද කෑ ගහන්ෙන් 
කියලා  එක පැත්තකින් මට අහන්න සිතුණා. ෙම්ක අපි සියලු 
ෙදනාටම අදාළ වන කාරණයක්. ෙම් නීතිය කෑර නීතියක්, ෙමය 
නීතියක් විධියට කියාත්මක ෙවලා නිවැරදිව ඒ වැෙඩ් ෙක රුෙණ් 
නැහැයි කියන කාරණය සාමාන  මන්තීවරු විධියට අපි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපන්වලා දුන්නා. ෙම්ක කාටවත් 
ෙනොෙත්ෙරන ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

ෂරී-ආ නීතිය අනුව අවුරුදු 18කට අඩු ෙකෙනක්ව මරන්න 
බැහැ. ෂරී-ආ නීතිය හරියට කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් අපට 
එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් මුස්ලිම්වරුන් විධියට 
"අපි ෂරී-ආ නීතිය පිළිගන්නවා, හැබැයි ෂරී-ආ නීතිය අනුව ෙම් 
සිද්ධ වුණු කාරණය පිළිගන්ෙන් නැහැ"යි කියලා කියන්න 
තිබුණා. එෙහම කියන්න පුළුවන්  ෙකොන්දක් තිෙබන මුස්ලිම් 
ජනතාවක් ෙම් රටට වුවමනායි. ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 
ජාතිවාදිෙයක් ෙනොෙවයි; ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 
අන්තවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. අද රට ඇතුෙළේ අන්තවාදී සංවිධාන 
ෙදකක් තිෙබනවා. එක පැත්තක් ෙබෞද්ධ අන්තවාදය, අෙනක් 
පැත්ත මුස්ලිම් අන්තවාදය. ෙම් ෙදෙගොල්ෙලෝම අද කරන්ෙන් 
ෙම්වා පාවිච්චි කර ෙගන රට විනාශ කරන වැඩ පිළිෙවළක්. 

දැන් "හලාල්" කියලා එකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මට ෙකෙනක් කථා කරලා කිව්වා, අද හාමුදුරුවරු 
පිරිසකුත් එකතු කර ෙගන ගිහිල්ලා,  ඌෙරකුෙග් photo එකක 
මුස්ලිම් වචන ටිකක් ලියලා තිෙබන ෙපෝස්ටරයක් කුලියාපිටිෙය් 
නගරෙය් අලවලා තිෙබනවාය කියා. කුලියාපිටි ය නගරෙය් ඒ 
විධියට ෙපෝස්ටරයක් අලවලා ෙම් කාවද අවුස්සන්න හදන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතෙකොට අපට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කියන්න පුළුවන්ද, ජාතික 
ෙහළ උරුමෙය් ගරු අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ ෙම් දැන් කිව්වා 
වාෙග් මුස්ලිම් අන්තවාදයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
එතෙකොට සිංහල අන්තවාදය ගැන ෙමොකද කියන්ෙන්? කවුද 
ඒවාට වග කියන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය. හලාල් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආගම කියලා සෙතක් 
කපන්න කියන එකයි ඒෙකන් කියන්ෙන්. කුකුෙළක් කපනවා නම් 
ආගම කියලා කපන්න, පිරිසිදු විධියට ඒ කුකුළාෙග් ෙල් ඉවත් 
කරන්න කියන එක තමයි හලාල් කියන්ෙන්. ඉතින් ෙම් නැති 
හලාල් එකක් අල්ලා ෙගන කටයුතු කරනවා. 

අද බලන්න, ලංකාෙව් මැලිබන් බිස්කට් සමාගම ගත්ෙතොත් 
මන්චි බිස්කට් සමාගම ගත්ෙතොත් බිත්තරවලින් හදපු එක එක 
නිෂ්පාදන පිට රටවලට යවනවා. ඒවායින් කාටද ආදායම එන්ෙන්? 
ලංකාවටයි ආදායම එන්ෙන්. අද ලංකාෙව් Hettigoda Industries 
(Pvt) Limited හලාල් සහතිකය ලබා ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්? ඒක අරෙගන ගිහිල්ලා ලංකාෙව් හලාල් 
විෙරෝධයක් කියලා අමුතුෙවන් එකක් හදා ෙගන, නැති 
මානසිකත්වයක් හදන්න තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්ක 
පටන් ගත්ෙත් ජාතික ෙහළ උරුමය. ඒකට අපි වග කියන්න ඕනෑ. 

හලාල්වලට කලින් ෙහළ උරුමය තමයි ෙම් සිංහල 
උත්තමවාදය පටන් ගත්ෙත්. ෙම් සිංහල උත්තමවාදය මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා පාවිච්චි කළා. සිංහල උත්තමවාදය පාවිච්චි 
කරලා යුද්ධය ජයගහණය කළා. අඩුම තරමින් තමන් පටන් ගත්ත 
වැරදි කියා මාර්ගය එතැනින් පස්ෙසේ නිවැරදි කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන්න ඕනෑ.  

අද ෙමොකද කරන්ෙන්? අද සිංහල අන්තවාදීන් ලවා මුස්ලිම් 
ජාතිකෙයෝ බය කරවනවා. බය කරලා මුස්ලිම් අන්තවාදයකට 
ඉඩකඩ හදනවා.  ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව ෙබ්රා ගන්න  කියනවා. 
සිංහල උත්තමවාදය පාවිච්චි කරලා, සිංහල උත්තමවාදෙයන් 
නැවත ෙම් රෙට් පශ්නය වහලා දමන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. 
ෙම්කට අහුෙවන මිනිසුන් කවුද? සිංහල අන්තවාදිනුත් අහු 
ෙවනවා. මුස්ලිම් අන්තවාදිනුත් අහු ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ ටික කර ෙගන යාවි. ඔය දැන් කෑ ගහනවාය 
කියපු මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ට  විවිධ රටවලින් තමන්ට අවශ  කරන 
මුදල් ටික හම්බ ෙවනවා. ෙබෞද්ධ අන්තවාදීන්ටත් ෙකොෙහන් හරි 
මුදල් හම්බ ෙවයි. සිංහල ෙල් කකියවලා ෙකොෙහොම හරි කියයි, 
ෙම්ක අපිට විතරයි තිෙබන්ෙන් කියලා.  

මට SMS එකක් ආවා, ෙකොළඹ මුස්ලිම් ජාතිකෙයෝ වැඩි 
ෙවලා කියලා. ඒක කාෙග් වැරැද්දක්ද? ෙකොළඹ මුස්ලිම් 
ජාතිකෙයෝ වැඩි නම් සිංහල කට්ටිය එකතු ෙවලා වැෙඩ් පටන් 
ගන්න ඕනෑ. අපි වැෙඩ් හරියට කරන්ෙන් නැතිව ෙමතැන කෑ 
ගහනවා, ෙමච්චර වැඩියි කියලා. ඊට පස්ෙසේ තව e-mail එකක් 
එනවා, පසු ගිය අවුරුදු දහෙය් ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. වැඩි වුණු පමාණය ෙපන්වනවා. ඒකට 
ඊර්ෂ ා කරලා වැඩක් නැහැ. සිංහල මිනිහාෙග් තිෙබන කුහකකම, 
සිංහල මිනිහාෙග් තිෙබන ආත්මාර්ථකාමී බව,  අනික් ආගම්වලට 
ගරු කරනවාද නැද්ද කියන එක ගැන සිංහල මිනිහාෙග් තිෙබන 
අන්ධභාවය තමයි ෙම්වාට ෙහේතුව. අපි කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ,  වැරැද්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, 
අපි අතින්ද කියලා. එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැති එෙක් 
පතිඵලය තමයි ෙම්  තිෙබන්ෙන්. ඒක පාවිච්චි කරන්ෙන් කවුද? 
ඒක පාවිච්චි කරනවා, සිංහල උත්තමවාදය පාවිච්චි කර ගන්න 
පුළුවන් ඔය ෙහළ උරුමය වා ෙග් සංවිධාන. සිංහල ෙබෞද්ධ ෙල් 
කකියවලා, සිංහල ෙබෞද්ධ ඡන්දෙයන් ෙකොෙහොම හරි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් නැවත අන්තවාදයක් හදන 
වැඩ පිළිෙවළකට තමයි අද යන්ෙන්.  

මහනුවර ගිහිල්ලා  බලන්න, මුස්ලිම් ෙද්වස්ථානය කඩා 
විනාශ කර දමා තිෙබන ආකාරය. "ෙනෝලිමිට්" ආයතනය බඩු 
විකුණන්න ඕනෑ. මුස්ලිම් මිනිෙහකුට බඩු  විකුණන්න විධියක් 
නැද්ද? එෙහම නම් බඩු ගන්නවාද නැද්ද කියන එකයි තීරණය 
කරන්න ඕනෑ. හරි වැඩක් ෙන් ෙම්ක. හැම මුස්ලිම් ජාතිකෙයක්ම 
අන්තවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. හැම සිංහල මිනිෙහකුම 
අන්තවාදිෙයකුත් ෙනොෙවයි. අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
හාමුදුරුවරු ගිහිල්ලා "ෙනෝලිමිට්" ආයතනය ඉස්සරහ ෙපළපාළි 
යනවා. "සමාව ගනින්, බඩු විකුණන්න එපා" කියනවා. ෙම්කද අපි 
 ෙම් රටින් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්?  

මමත් සිංහල ෙබෞද්ධෙයක්. මම ෙම්කට අත උස්සන 
මිනිෙහක් ෙනොෙවයි, ඩිලාන් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාත් ඒ වාෙග් 
තමයි. අපිත් සුළු ජාතිකයින් සිටින පෙද්ශවල ජීවත් වන අය. 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් තමයි සිංහල  බහුතරයක්  ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. සිංහල ෙබෞද්ධ නාය ක ෙයෝ විධියට, ෙම් වැෙඩ් වැරැදියි; 
ෙම් වැෙඩ් කරන්න එපා කියලා අපිට ෙකළින් කටින් ඉඳෙගන 
කථා කරන්න පුළුවන් නම්  ඔන්න  ඔතැන තමයි අපිට හරි යන 
තැන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, 
කරුණාකරලා ෙම් අන්තවාදය පාවිච්චි කරන්න එපාය කියලා. ෙම් 
මුස්ලිම් අන්තවාදයත්, ෙම් සිංහල අන්තවාදයත් ෙම් රට විනාශ 
කරන තැනකට අරෙගන යන එක වැඩි ඈතක ෙනොවන බව අපි 
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද අපි ෙදමළ අන්තවාදෙයන් බැට කාලා තිෙබන රටක්. 
ෙදමළ අන්තවාදෙයන් ෙදමළ ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත්, 
සිංහල ජනතාවත් බැට කාලා දැන් ෙහොඳටම ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් දැරිය ගැන අපි කථා කරනවා වාෙග්ම ෙම් සිංහල 
ෙබෞද්ධ අන්තවාදයත්, මුස්ලිම් අන්තවාදයත් ෙදකම පරාජය 
කරන්න අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ කරුණාකරලා සකස් 
කරන්න ෙවයි. මැද ෙපරදිග යවන අය සඳහා නීති කමයකුත් අපිට 
මීට පස්ෙසේ හදන්න ෙවයි. නැත්නම් ෙලොකු විනාශයකට අපි පත් 
ෙවනවා.  

ෙම් දැරියෙග් මරණය සම්බන්ධව මා දැඩි කනගාටුවට පත් 
ෙවනවා. පිට රට යවන සියලුම කාන්තාවන් ෙවනුෙවනුයි මම ෙම් 
කථා කෙළේ. ඒ වාෙග්ම සමස්ත රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවනුයි මම 
කථා කෙළේ. කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග ගෘහ ෙසේවය සඳහා යෑම 
පිළිබඳව යම් කිසි කමෙව්දයක් හදලා, ෙම් කමය හරියට රට තුළ 
ස්ථාපිත කරලා අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන 
විධියට වැඩ කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. 

 
 

[6.20 p.m.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, listening to my good Friend, 
the Hon. Dayasiri Jayasekara, I think there is a new 
thinking developing. I am very happy about it.  

Extremism, from whichever corner it emanates, we 
are opposed to. There is nothing called “Islamic 
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extremism” in Islam. Even in Buddhism and other 
religions, it is so. It is certain people who are making use 
of religion as a tool in order to exploit the situation for 
their own ends, maybe for political and other resons. I 
hope the Hon. Jayasekara would give his mind and 
influence the thoughts of the Members of his party also. I 
am happy to tell you that I happened to meet the Hon. 
Ranil Wickremasinghe, the Leader of the Opposition, 
today in the lift, and told him what is happening. He said 
they will also take a stand and issue statement.  

Halal is not a new thing. On the day Islam came into 
being, halal had been prescribed on Muslims. No Muslim 
in the world would eat anything that is non-halal. 
Therefore, it is not a new thing; it is nothing to be afraid 
of. Anybody who wants to eat halal food, can eat it - you 
have been doing that - and anybody who does not want to, 
can eat whatever he wants. We have seen how pigs are 
being slaughtered. How? In a most pernicious, inhuman 
way. If you want to have pork, you can have it, but the 
doctors have said that millions of germs are there in that 
flesh. That way of slaughtering will only erase off the 
human race from the earth when they consume that.  

I must also say that outside Parliament, they, including 
my good Friend, the Hon. Lakshman Kiriella, are blaming 
the Government for all the extremist activities that are 
taking place. What has the Government got to do with it? 
The Government is governing, which, under His 
Excellency Mahinda Rajapaksa, had won the war and 
defeated terrorism, the worst terrorism that was there on 
earth. After doing that, he is now building up the country 
economically, and he wants to build a united Sri Lanka. 
Would a President be so naive as to give in to these 
extremist elements? No. He is trying his best to do justice.  

I must place on record that all the Muslim Ministers 
and other Members of Parliament met His Excellency the 
President at the Temples Trees this morning. He assured 
us that that they are taking all steps possible. They know 
the people who are behind this. These elements wanted to 
make an inferno of this country once again because these 
foreign elements led by Mossad - I accuse them - and 
certain other international organizations are trying to 
create differences, a rift between the Sinhalese and the 
Muslims. That will never happen, Sir, because the 
Sinhalese and the Muslims have lived together in this 
country for years. It was the Muslim leaders who, as 
commanders of the army of King Mayadunne of 
Sitawakan, drove back the Portuguese up to 
Thuththukkudi at this battle. It is Kunji Marikkar, Pitchai 
Marikkar and Ali Marikkar who fought at the battle.  

Then, during the time we received Independence, it 
was that great national leader, the Hon. (Dr.) T.B. Jayah, 
who stood up in the State Council and said, “We, the 
Muslims, are national-minded. If it is for national 
freedom, we spare nothing and give our unconditional 
support. You, Britishers, can entrust things to the 

Sinhalese because we can trust them." Those are the 
words of a great statesman. Dr. Jayah said, "We can trust 
the Sinhalese leaders and will settle our own issues 
between us. We are brothers in this country. You, 
Colonial Master, leave this country!"  The late Hon. 
S.W.R.D. Bandaranaike, at the Debate on the Dominian 
Bill, which he proposed in Parliament, said, “If the credit 
should go to any Member for the passage of this Bill, it 
should go to none other than the Hon. (Dr.) T.B. Jayah.”  

Sir, we are proud; we are a proud race. That is the 
way we have been living in Sinhalese villages. During the 
festival months, we give them wattalappam. You eat 
wattalappam and biriyani. During your Sinhala New 
Year  Festival, we go for cycle races and other festivities 
and eat your kevum, kokis, athirasa, asmi and other 
sweetmeats.  

Sir, that is the band of friendship we have cultivated 
throughout history.  

Today, Sir, I want to speak on the main subject. But, I 
am so sorry to say that, in his true celluloid style, my 
Friend, the Hon. Ranjan Ramanayake, moved this 
Adjournment Motion. I do not know whether he 
considered this a  "බයිසේකෝප් මඩුව". No, this is not a 
"බයිස්ෙකෝප් මඩුව". You are a good actor; you are “One 
Shot” actor, but you do not know where to direct your 
shot. That is the problem. Your aim is missing. Direct the 
shot in the proper way.  

By proposing this Motion, are you going to re-enact 
Rizana’s case? No. Everything had been done. Sir, the 
Hon. Neomal Perera related the whole story from A to Z. 
No stone had been left unturned by the Government to 
obtain a pardon to Rizana. From President Mahinda 
Rajapaksa down to the Hon. Minister Dilan Perera, 
everybody took all steps in order to save the life of this 
child. We were very sorry to hear the Hon. Ajith Perera, 
not you, saying that we went for tamashas to Saudi. No. 
Hon. Member, after all, it was one of our lives. So, we 
went there; we spoke to them. Who led that delegation? It 
was sponsored by this Government. Who gave Rs. 1 
million to Rizana’s father and mother? It was the 
President who gave that money. අතින් දුන්නාලු. අතින් 
තමයි දුන්ෙන්, කකුෙලන් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. 
ඒක කවුරු දුන්නත් ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් තමයි දුන්ෙන්.  

Then, Sir, I must - 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Ranjan Ramanayake, what is the point of Order? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Could you tell me whether the money was given from 

the Fund or -   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
No, no. That is all right. Did you give them a single 

cent? Did your leader give a single cent? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Whose money was it? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
You went there to exploit the situation. You went and 

met Rizana Nafeek’s parents in Nugegoda. Who brought 
them there? It was the Hon. M.S. Thowfeek, the Hon. 
Member for Trincomalee, who brought them there. We 
took them to the Temple Trees. On that occasion, Sir, 
there were tears in the eyes of His Excellency the 
President. He wanted to speak, but when Rizana's mother 
cried, he could not do anything. He was choked with 
emotion and told them that he wrote to the King of Saudi 
Arabia with affectionate love, as it was his own daughter. 
He wrote to the King twice. We met Prince Salman, the 
second-in-command of the Royal Kingdom, in Kuwait 
and the President also placed before him this case. I also 
went with him to Kuwait in that delegation.  

The thing is, you should know the law. Why are you 
hiding it? According to the Islamic law, the aggrieved 
party must pardon the person who committed the crime. 
Then only clemency could be granted. Up to the last 
moment, that women, the mother of the dead infant - I am 
joining you in order to condemn that - did not have the 
mind to pardon Rizana.    

Hon. Ranjan Ramanayake, you said in this House the 
other day, “මෘග නීතිය” කියලා. අත කපනවා, කකුල කපනවා, 
ඇඟිලි කපනවා, කෲර නීතිය; මෘග නීතිය; ම්ෙල්ච්ඡ නීතිය - 
brutal law කියල කිව්වා  You said, Sharia is a brutal law. 
You said that. I think the companion who went with you, 
Azam Ameen, explained the whole issue and put into you 
some wisdom. You went to - I know the whole thing - 
Nafeek’s house in order to extract some more information 
in order to sling mud at our Government. But, I think 
Azam opened your eyes. You stand up now and say that 
you are sorry for what you said about Sharia Law in the 
House the other day. You withdraw that! Sharia Law is 
the God’s law; Allah’s law. That cannot be called a 
barbaric law.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Today, what is happening in this country? ළමා 

අපචාරය, තාත්තා දුවට, මාමා ෙල්ලියට ෙම් වාෙග් අපචාරයක්, 
ෙම් වාෙග් ම්ෙල්ච්ඡකමක් ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
තිෙබනවාද? අන්න ඒක නවත්වන්නත් ඕනෑ. එක මිනිෙහක් Galle 
Face එකට ෙගනිහිල්ලා ෙගල සිඳ දමන්න. නැත්නම් මහර, 
වැලිකඩ සිර ෙගවල්වල දී එල්ලා මරා දමන්න. එතෙකොට ෙම් 
අපචාර ඔක්ෙකොම නවතිනවා. අන්න ඒක කරන්න.    

Sir, I have with me a book titled “Shari’ah in Britain: 
The biblical forbidden fruit?” written by Dr. M. Haris Z. 
Deen, Ph.D, MBA, B.Sc., FRICS, wherein he deals with 
Rizana's case also, which I table* to be placed in the 
Library, so that all Members can have an indepth 
knowledge of the subject.  

Dr. Haris Deen has given a detailed and 
comprehensive report on all aspects of Sharia Law in this 
book. It was printed in Austria and has now found the 
bookshelves of the world.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, give me one more minute as this is such an 

important subject and then I will finish my speech.  

Sir, Dr. Deen also had written an article to "The 
Island" of 12th January, 2013 titled "The Rizana Nafeek 
case, Did the Saudi Judges Act According to Islamic 
Law?" According to that, there are five categories of 
homicide, which you must know about, in Sharia: Qatl 
amd - intentional homicide; Shibh amd - quasi-intentional 
killing; Qatl khata - accidental homicide; Majra’al-kha - 
something similar to accidental homicide and then, Qatl 
bi sabab - indirect killing. 

Then, Sir, another article written to the "The Island" 
of 23rd January, 2013 by Dr. M. Haris Z. Deen tititled 
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"The Rizana Nafeek case, In the Shades of Qur'an and 
Ahaadith", states, I quote: 

"It must also be clearly taken into account that although God 
gave the victim’s family the ‘carte blanche’ right to demand 
Qisas, Allah in his absolute wisdom and mercy, urged them 'to 
move forward and forgive'. (Quran 2:178; 42:40)."   

Sir, I would also ask your permission to table* the 
article of 23rd January, 2013 to be placed in the Library 
and the Arabic translation of that verse of Quran 2:178 to 
be included** in Hansard. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I will finish, Sir. This is very relevant. His article goes 

on to state, I quote: 

" Allah has beautifully described forgiveness as being better 
than revenge or punishment..."  

Allah had said that. He is all powerful; he is the God; 
he is the Creator; he is the Supreme Divine Power! Sir, 
the article further states, I quote: 

" ...and have extolled the virtues of forgiveness extensively 
in the Holy Qur'an (42:40; 5:45; 2:37; 24:22; 2:109). Allah 
has promised a reward for those who forgive..."  

Then, Sir, Dr. M. Haris Z. Deen continues to say in his 
article, I quote: 

“Another important gift of God under the Shari’ah is the 
alternative right of the family to seek monetary reward ..." 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම  සත්ුතියි. ඔබතුමාට ෙවන් කළ 

කාලය අවසානයි.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Please, Sir, - 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා විනාඩි  ෙදකක් වැඩිපුර කථා කර තිෙබනවා. 

සෑෙහන්න පමාද ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මීළඟට ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I am only placing the aspects of the Sharia Law 

before the House.  

Then, we went on the 11th of November, 2011 to 
Dawadmi and met the grandfather of the child and his 
tribal group and pleaded for clemancy from the mother. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද පරිච්   ෙජ්දය: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட வாக்கியம் : 
   Verse tabled: 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය කථාව ආරම්භ කරන්න.  
      
 
 

[අ.භා. 6.31] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිසානා නෆීක්ට සිද්ධ වූ ෙද් 

ගැන අපි ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙම් කාරණය ගැන  ෙකොච්චර 
කනගාටුෙවන් කථා කළත්, අෙප් අස්වර් මන්තීතුමා හැම තිස්ෙසේම 
අල්ලා ෙදවියන්ෙග් පිහිට පාර්ථනය කරමින් ජීවත් වන ෙකනකු 
නිසා අල්ලාෙග් නාමෙයන්වත් ඔය දඟලන එක ෙපොඩ්ඩක් අඩු කර 
ගන්න කියලා මා එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, රිසානා නෆීක් දැරියෙග් 
මරණය පිළිබඳව අෙප් ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

———————————— 
**කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
* *  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
** Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වන ගමන්ම, රිසානාෙග් මරණය පිළිබඳව ඇයෙග් 
ෙදමවුපියන්ටත් නංගිලා ෙදෙදනාටත් මල්ලීටත් අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ම කනගාටුව මුලින්ම පුද කරන්නට කැමැතියි.  

ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් සිදු වන්ෙන් අපි වාෙග් 
දුප්පත් රටක දිළිඳුකම උරුම කර ගත් අයටයි. අෙප් දිළිඳුකම නිසා 
තමයි රිසානා වැනි අයට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ගරු පූජ  
අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී කිව්වා. ඒ අය 
අප හඳුන්වන්ෙන් හිඟන රෙට් හිඟන කාන්තාෙවෝ හැටියට කියලා 
උන්වහන්ෙසේ කිව්වා. ෙම්ක තමයි අපි මුහුණ දී තිෙබන යථාර්ථය.  
මැද ෙපරදිග රටවල ෙසේවය සඳහා කාන්තාවන් යැවීම පිළිබඳව, 
''ෙම් ෙගොල්ෙලොයි ඇරිෙය්, අර ෙගොල්ෙලොයි ඇරිෙය්, ෙම්කයි 
කෙළේ, ෙමෙහමයි  වුෙණ්'' කියලා වාද ෙභ්ද කරනවාට වඩා, ඒ 
උදවියටත් ෙම් රෙට් ෙහොඳින් ජීවත් වන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
නිර්මාණය කරනවා නම් අපි කවුරුත් කැමැතියි.  

එදා 1977 පිහිටවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට පින් සිද්ධ  
ෙවන්න අද ලක්ෂ ගණනක් තරුණිෙයෝ ෙම් රෙට් ඇඟලුම් 
ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවය කරනවා. ඒකවත් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැත්නම් 
ඒ අයටත් සිද්ධ වන්ෙන් නන්නාඳුනන රටකට ගිහිල්ලා, 
නන්නාඳුනන ජනතාව අතර  ඔය වාෙග් විශාල දුක් කන්දරාවක් 
තුරුලු කර ෙගන, හැම වධ හිංසාවකටම මුහුණ ෙදමින් දුකට පත් 
වුණු ජීවිත ගත කරන්නයි. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව - ෙම් රජය - මීට වඩා වගකීමක් ඇතිව 
කටයුතු කරලා, නාස්තිය, දූෂණය, ෙපෝඩාව, ෙකොමිස් ගැහීම, 
සල්ලි හම්බ කිරීම කියන ෙම් හැම එකක්ම නවත්වලා රෙට් 
ජනතාවට ෙම් වාෙග් ඉරණමකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන්ෙන් 
ඇයි කියන එක ගැන ෙබොෙහොම ෙහොඳින් කාරණා ෙසොයලා බලලා, 
දුප්පත්කම නැති, අතට එන මුදලට අනුව වටිනාකමක් තිෙබන 
ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය 
කරන්නය කියලායි.  ෙකටිෙයන් කියනවා නම් අෙප් කාන්තාවන් 
ෙම් විධියට වධ හිංසා විඳින්න මැද ෙපර දිග රටවලට ෙනොෙවයි, 
ෙමොන රටකටවත් යවන එක නවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි 
ෙහොඳම කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිසානා ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කළ ආකාරය සඳහන් කරමින් අෙප් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා දින වකවානු සහිතව ෙබොෙහොම ෙලොකු කතන්දරයක් 
කිව්වා. හැබැයි, රිසානා නෆීක්ට ෙම් සිද්ධියට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණත්, ඒ සිඟිති දරුවාෙග් මර ණය සම්බන්ධෙයන් මරණ 
පරීක්ෂණයක් කර තිෙබන බව අපි  දැක්ෙක් නැහැ. ෙම් වාෙග් 
මරණයක් සිද්ධ වුණාම ඒ සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි මරණ 
පරීක්ෂණයක් සිදු විය යුතුයි කියලා නීතිඥවරයකු හැටියට, නීතිය 
ෙහොඳින් හදාරපු ෙකනකු හැටියට අෙප් උගත් ඇමතිතුමා දන්නවා. 
ෙම් දරුවා ස්වාභාවිකව මැරුණාද, කිරි හිරවීෙමන් මැරුණාද, 
එෙහම නැත්නම් ඇත්තටම ඒ අම්මා දරුවා ෙග් ෙබල්ල මිරිකලා 
මරලා  ෙතොටිල්ෙල් තියලා ගියාද කියන එකවත් අපි දන්ෙන් නැහැ.  

ෙමොකද, රිසානා නෆීක්ෙග් කට උත්තරෙය් හැටියට ඇය කියා 
තිෙබන්ෙන්, ''ඒ දරුවාෙග් අම්මා  දරුවා ෙතොටිල්ෙල් තියලා ගියා, 
ඉස්ෙකෝෙලට ගිහින් ආපහු ඇවිල්ලා  දරුවා ෙගෙනන්න කිව්වාම  
දරුවා ෙගනාවා, ඒ ෙගෙනනෙකොට සද්දයක්වත් කෙළේ නැහැ,  
දරුවා ඇහැෙරන්ෙන් නැහැ''  කියපු බවයි.  ඉතින්, ඒ ගැන  මරණ 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවාද? ඒ ෙවලාෙව් සවුදි අරාබිෙය් පිහිටි අෙප් 
තානාපති කාර්යාලෙයන්  - අෙප් Mission එෙකන්-  ඒ ගැන ගත්ත 
කියා  මාර්ගය ෙමොකක්ද?  [බාධා කිරීමක්]  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය කථාව කර ෙගන යන්න. 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ෙබොෙහොම ෙහොඳට අහෙගන හිටියා, මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමනි. Post-mortem එකක් කළාද  කියන එක නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා කිව්වාද නැද්ද කියන එක තමයි මා ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා  බාධා කරන්න එපා.   
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Post-mortem එකක් කළාද කියන එක ගැන ඔබතුමා 

උත්තරයක් ෙදන්න. කවුරුවත් රට ගිය දවස්, ආපු දවස් අපට 
වැඩක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමා 
කරුණාකරලා කියන්න මරණ පරීක්ෂණයක් කළාද කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මරණ පරීක්ෂණය ගැන කියන්න.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this Hon. Member might be ignorant of the law of 

Saudi Arabia. I am asking her whether she is challenging 
the law of Saudi Arabia. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
That is not a point of Order. I am asking you whether 

there was a post-mortem done. Please, do not jump the 
gun. You sit down. 
      

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔෙහොම තමයි අස්වර් 

මන්තීතුමාට මා ෙපෙනනෙකොටත් ෙමොකක්ද වාෙගයි.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි  අහන්ෙන් ෙමතැනදී රටක් හැටියට 
අෙපන් සිදු විය යුතු කාර්ය භාරය හරි  හැටි සිද්ධ වුණාද කියන 
එකයි. ෙම් වන ෙකොට අෙප් තානාපතිවරයාෙග් ෙසේවය අවසන් 
ෙකොට ආපසු කැඳවලා තිෙබනවා. තානාපතිතුමා ආපසු කැඳවන්න 
තීරණය කෙළේ ෙම් කටයුත්ෙත්දී  අනුගමනය කළ යුතු කියා 
මාර්ගය හරි හැටි කෙළේ  නැති නිසාද? ෙම්වා තමයි අපට අහන්න 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ රෙට් භාෂාව දන්ෙන් නැති, දවිඩ භාෂාව විතරක් 
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දැන ෙගන හිටපු,  නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් ඉතාම  දුෂ්කර පෙද්ශයක 
ඉපදුණු, සිංහල වචනයක්වත් කථා කරන්න බැරි, ඉංගීසි  භාෂාව 
ෙහෝ අරාබි භාෂාව  ෙකොෙහත්ම ෙනොදන්නා  රිසානාට විරුද්ධව 
තිබුණු  මූලික පරීක්ෂණෙය්දී නීතිඥ සහායක්වත් ලබා ෙදන්න 
අඩුම තරමින්  පුළුවන්  වුණාද?  ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපි අහන්න 
ඕනෑ පශ්න.  

  
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
රිසානා ගියා.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
 (The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රිසානා ගිහිල්ලා ඉවරයි.  [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ඔබතුමා 

අපට කියන්න -   
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
උත්සාහ ගත්තා.  

 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
උත්සාහ ගත්ත එක ෙවනම කථාවක්. නමුත් ෙම් වනෙකොට 

ෙවන්න ඕනෑ ෙද් ෙවලා ඉවරයි.  [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ඉන්න. අපි ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරන්නම්. ෙම් 
ඇමතිතුමා 2005 දී ෙම් තනතුෙර් හිටිෙය්ත් නැහැ; එතුමාට ඒ 
ෙවලාෙව් ඒ ගැන වගකීමක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් ඒ සවුදි 
දැරියෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් රිසානා නෆීක් වැරදිකාරියක්  
කරනෙකොට ඒ පිළිබඳ කවුද අභියාචනයක් ක ෙළේ?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අපි අභියාචනයක් කළා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
 (The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එෙහම නිකම් ලියුම් ලිව්වාට හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ 

සම්බන්ධ ෙයන් අභියාචනයක් කෙළේ සිංගප්පූරුෙව්  - 
 
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. 

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

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Singapore-based  ආසියානු මානව හිමිකම් ෙකොමිසම තමයි  

ඒ සම්බන්ධ ෙයන් අභියාචනයක් කෙළේ. ෙම් රෙටන් ෙනොෙවයි ඒ 
අභියාචනය කෙළේ.  ඒ දීපු තීන්දුවට විරුද්ධව අභියාචනයක් කෙළේ 
ඒ අයයි. දැන් ඒ කථාවලින්  වැඩක් නැහැ. ෙවන්න තිබුණු ෙද් දැන් 
ෙවලා ඉවරයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් 

එක ෙදයයි. විෙශේෂෙයන්ම  කාන්තාවක් හැටියට මාත් නිතරම 
කථා කරනවා මැද ෙපරදිග  රැකියා, ඇඟලුම් කර්මාන්තය සහ වතු 
ක්ෙෂේතය  තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට වැඩිෙයන්ම දායක 
ෙවන්ෙන් කාන්තාවන් කියලා. හැබැයි, ඒ කාන්තාවන්ෙග් 
අසරණභාවය ෙවනුෙවන්, කාන්තාවන් වශෙයන් අප ඒ අයට  දිය 
යුතු රැකවරණය ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම් අපට ඒ පිළිබඳව ෙලොකු  
අභිමානයකින් කථා කරන්න බැහැ.  ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
උගත් ඇමතිවරයකු වන,  විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් දුක  දන්නා 
ඇමතිවරයකු  වන  ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, පිට රට 
යවන  කාන්තාවන් විතරක් ෙනොෙවයි හැම ෙකෙනකුෙග්ම 
ආරක්ෂාව  පිළිබඳව  විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරන්න  කියලා.  ගරු ඇමතිතුමා  කිව්වා දැන් ඒ  
ෙවනුෙවන්  වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා කියලා.   

අවුරුදු 25ක්-30ක් තිස්ෙසේම ෙම් රෙට් උදවිය පිට රටවල 
ගිහින් රැකියා කරනවා. ෙම් වනෙකොට ෙමවැනි සිද්ධීන් 
ගණනාවක් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි රිසානාට වුණ සිද්ධිය හැම 
ෙකෙනකුටම ෙහොඳ eye-opener එකක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ අයෙග් ආරක්ෂාව, සුරක්ෂිතභාවය 
පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගන්න.  අපි  ෙම් ගැන  කරපු කථා  
අහෙගන හිටියා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් ගැන විස්තර  පුවත් පත්වලින් 
කිෙයව්වා. තව විශාල  පිරිසක් ඒ රටවල හිරගත ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒ අයට විවිධ දඬුවම් ෙදනවා. අත් ෙදක කපනවා. බුදු පිළිමයක් 
තියා ෙගන හිටියාය කියන තුංගසිරි  නමැති අය මරන්න නියම 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අය හැටියට අපි ඒ හැම ෙකෙනක් 
ෙවනුෙවන්ම කථා කරන්න  ඕනෑ.   

අෙප් රෙට් මුදල් වියදම් කරලා ඒ රටවල තානාපති කාර්යාල 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන් අන්න ඒ අවශ තාව ඉෂ්ට කරන්නයි. ඒ 
වාෙග්ම මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම් රෙට් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙටන් විෙද්ශ රැකියාවලට කාන්තාවන් යැවීමට 
අවශ  කටයුතු සැලසුනාට පසුව, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණයක් හා මැදිහත්වීමක් කරලා ඒ 
අමාත ාංශෙය් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි කියන නිර්ෙද්ශයක් 
ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අවශ  නීති රීති සකසන්න කියා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දුප්පත්කම නිසා, තමන්ෙග් 
නංගිලා, මල්ලිලාට උගන්වන්න තිෙබන ඕනෑකම නිසා  රිසානා 
ෙම් වාෙග් රැකියාවකට යැව්වත්, මා අද ඒ රිසානාෙග් අම්මාට ගරු 
කරනවා. එතුමිය ෙමොන තරම් දුප්පත්කම, දිළිඳුකම තුරුලු කර 
ෙගන සිටියත් කාෙග්වත් මුදල්වලට  රිසානා පාවා ෙදන්න සූදානම් 
වුෙණ් නැහැ. සවුදි අරාබිෙය් රජය ඒ රෙට් සියලුම ෙද් ෙමෙහේට 
ෙගනත් ෙදන්න සූදානම් වුණත් එතුමිය ෙබොෙහොම කාරුණිකව 
ඒවා පතික්ෙෂේප කළා. ඒ ගැන ලාංකික කාන්තාවක් හැටියට මා 
ආඩම්බර ෙවනවා.  

 මා අවසාන වශෙයන්  මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ඕනෑම කාන්තාවක් තමන්ෙග් දරුවාට පළමුෙවනි අවුරුදු ෙදක 
තුළ මවු කිරි දිය යුතුයි කියන Sharia Law එක ගැන සවුදි 
ආරාබිය දැනුවත් කරලා, ඒ අම්මා සම්බන්ධවත් ඒ නීතිය 
කියාත්මක කරවන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒක සවුදි අරාබිෙය් ආණ්ඩුවට කියන්න. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ. 

1143 1144 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.41] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලබා දී ඇති කාලය ඉතාම 

සීමිත බැවින් මා පථමෙයන්ම ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල  ෙබෞද්ධ 
ඇතුළු සියලුම ජාතීන්ට මෙග් ස්තුතිය සහ පශංසාව පකාශ කරන්න  
ඕනෑ. රිසානා මරණයට කළාට පසුවත්, ඊට ෙපරත් හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියන් රිසානා මුස්ලිම්ද, සිංහලද, 
ෙදමළද කියා ෙනොබලා ඇය ෙවනුෙවන්  විෙරෝධතා පවත්වමින්, 
කථා කරමින්, මුදල් එකතු කරමින්, උදවු පදව් කරමින් දිගටම ඒ 
සටන ෙගනිච්චා. ඒෙකන් අපට විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා. අපි 
සියලු ෙදනාටම ශී ලාංකිකයන් හැටියට එකතු ෙවලා අප ආරක්ෂා 
කර ෙගන ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවාය කියන 
විශ්වාසය ඇති ෙවනවා. පළමුෙවන්ම ඒ කාරණය  පිළිබඳව  මාෙග් 
පසංශාව හා ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට 
ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා 
ෙගන එන ලද ෙමම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්. ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කථා කළ මන්තීවරු ඉදිරිපත් 
කළ කරුණු අනුව, රජය සතු වගකීම රජය පැහැර හැර 
තිෙබනවාය කියන එක සහතික කළා. සවුදි අරාබියට ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් යැවීම හරිද, වැරදිද කියලා අපි කථා කළා. අෙප් මතය 
නම් එය තහනම් කළ යුතුයි කියන එකයි. ඒක ඉතා වැදගත්. සවුදි 
අරාබිෙය් ආගමික නිදහසක් නැත්නම්, ෙසේවක නීති කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැත්නම්, නීතිෙය් අයිතිය කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැත්නම් අෙප් ෙසේවිකාවන් එහාට යැවීෙම් වරද තිෙබන්ෙන් අෙප් 
අෙත්යි. ඒ නිසා රජයක් හැටියට  ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා මාත් 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ පකාශ කළා මැද 
ෙපර දිග රටවල ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන අතර- 
 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 

 
අනතුරුව ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா அவர்கள் அக்கி 
ராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH P. PERERA left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ 

පකාශ කළා ෙම්   නීතිය ඉස්ලාම් ධර්මෙය් නීතියක් කියලා. ඒක 
වැරදියි. සවුදි අරාබිෙය් කියාත්මක  නීතිය සවුදි අරාබිෙය් නීතියක් 
මිස ෂරී-ආ නීතිය ෙනොෙවයි කියන කාරණය පැහැදිලි කිරීම තමයි 
මෙග් පධානම කාර්ය භාරය. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු එෙහේට ගිහින් ඒක ෙපන්වලා දුන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියලා. 

The tragic and shocking news of Rizana’s death 
reverberates throughout the world. The Saudi Arabian 
government chose to ignore the appeal of our leaders, our 
people, civil society organizations. human rights groups 
and international groups. 

 
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. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 
  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, my Friend, the Hon.  Kabir Hashim, has been 

thoroughly misled. It is the law of Sharia that Saudi 
Arabia is following.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Azwer, you sit 

down. Hon. Kabir Hashim, you carry on with your 
speech. 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
My colleagues from the Opposition clearly proved 

that our Government too has failed in allowing Rizana to 
be executed or may I put it as allowing Rizana to be 
killed. While I condemn the way that Saudi Law has been 
implemented and that there has been a serious 
miscarriage of justice by the Saudi Arabians, my 
intention today is to make it clear that the Saudi Judges 
have not followed the Sharia Law because a 
misconception has been created about the Islamic Sharia 
Law amongst our non-Muslim brothers here in Sri Lanka 
and the world over. 

The Sharia Law does permit capital punishment such 
as hanging, beheading and electrocution for murder. This 
comes under the Quranic doctrine of Qisas. The doctrine 
of Qisas is the same as what comes in the Bible; Exodus 
21.24, Leviticus 24.20 and Deuteronomy 19.20. 
Contemporary Egyptian Jurist Abu Zahrah holds the view 
that the purpose of Qisas is to preserve life. All Islamic 
Jurists such as Abu Hanifa, Shafi, Malik and Hanbal are 
of the consensus that the murderers' execution has the 
long-term effect of preserving the life of the community. 
This means that capital punishment acts as a deterrent to 
others who want to kill. That is the reason for a public 
killing. Permitting capital punishment does not mean that 
like in Saudi, they can do it in any way that they want. 
Islamic Law has its own checks and balances called 
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"Dhawabit". The punishment cannot be imposed if the 
due processes have not been observed in a fair trial and all 
extenuating circumstances fully considered. The Sharia 
law provides a special protection for the weak and the 
underprivileged. In criminal law context, it protects the 
interest of both the accused and the victim.   

The presumption of innocence is the fundamental 
principle of the Islamic Law of criminal evidence. 
Prophet Muhammad - peace be upon him- has in many 
instances referred to this and said that the accuser has to 
present positive proof beyond any doubt. In criminal 
cases under Islamic Law, the prosecution has the overall 
burden of proof and it goes beyond the standard set out by 
common laws’s “beyond reasonable doubt.” Under the 
Islamic Law, not only the prosecution has to prove the 
charged offence beyond all reasonable doubt but, it has to 
be proven beyond all shadows of doubt.  

Pieces of so-called evidence and the judgment in 
Rizana’s case raise some serious issues and questions 
which need clear, unambiguous answers. The questions 
are: 

1. Whether the said act attributed to Rizana is 
intentional or unintentional? 

2. Was Rizana given the opportunity to refute her 
charges against her in a free and fair manner? 

3. Why did the Saudi Courts not take Rizana’s age 
into consideration before the death penalty was 
passed? 

Under Islamic Law, crimes fall under two categories; 
intentional crimes and unintentional crimes. Under 
Islamic Law, no death penalty will be given for a killing 
which was done by mistake or without intention. Clearly, 
Rizana's case falls under this category. Did the Sri Lankan 
Government Ministerial delegation  that went back and 
forth not realize this? Or was it only a fun trip?  

In addition, according to Islamic Law, “ confession 
must be made without any coercion or compulsion. It 
must be with free consent. The confession given under 
threat/inducement or promise is not admissible and 
moreover and importantly, it should be made in the open 
court and extra-judicial admission/confession carries no 
legal weight.” 

In Rizana’s case, the confession was forced, not in 
courts but in a police station. What were the Sri Lankan 
Government advisers doing? The Quran differentiates 
between the two kinds of offenders clearly and says, 
“And there is no blame on you concerning that wherein 
you made a mistake, what counts is the intention in your 
hearts - Verse 33.5." 

Prophet Muhammad, peace be upon him, said, “My 
people are not accountable for what they do by mistake 
and inadvertently”. 

There are exceptions for criminal liability such as 
insanity, self-defense, duress and also immaturity, which 
is for minors. Rizana was a minor and our Government 
had all the documents to prove it. Therefore, she could 
not be executed under the Islamic Law. Then, what law is 
Saudi Arabia following? Why did the Sri Lankan 
authorities not question these issues? 

The Islamic adjective law excludes forced confession 
in hadd - capital punishment - and Qisas cases. The 
coerced or forced confession of guilt or confession taken 
under duress is not admissible and similarly, a forced 
compromise is not lawful. On the other hand, obtaining a 
confession under duress, coercion or any other kind of 
illicit pressure is a crime under Sharia. "The Rights of the 
Accused in Islam, Arab Law Quarterly, Vol. 10" speaks 
of this - the judge should permit a person who makes a 
confession or even admission to retract in case of doubt, 
based on the maxim of the Prophet, which said “set aside 
punishment when there is doubt”.  

According to the reports, her statement that she was 
born in February, 1988 was ignored on the basis that her 
passport indicated that she was born in February, 1982. 
Further according to the reports, the authorities did not do 
anything seriously to ascertain her real age. Under the 
Islamic Law, a child would not be given capital 
punishment for a crime committed by him or her. In the 
case of a child-offender, the judge has the restricted right 
to impose some restrictions on the offender, which would 
help to reform him or her or to prevent him or her from 
committing further crimes in future. Rizana’s case raised 
a serious doubt whether all elements of “Mens rea” were 
proved or disproved. It has been said that the first 
statement made by Rizana was translated by a Malayali 
translator who had no fluency in Tamil.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Sir, I will wind up in a minute.  

It is also said that Rizana had retracted her initial 
statement which, she said, she was made to make under 
duress and coercion. This was definitely not the Sharia or 
the Islamic Law. The Islamic Law would never have 
allowed this judgment. It was the barbaric Saudi Law that 
was implemented by the Saudis. I hope one can now see 
the distinction. 

Sir, this is the heartbreaking story of the thousands of 
our women folk who go to the Middle-East due to abject 
poverty and the Government is talking about a per capita 
income of over US Dollars 2,000. What a joke! They 
should be held accountable. The Sri Lankan Government 
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had also failed to present its case successfully, as you can 
see from the facts I have given. The delegation of 
Ministers and higher-ups, shockingly, had simply been 
either gallivanting in Saudi Arabia or are simply brainless 
and spineless. So, you are equally accountable. If you do 
not ban our workers from going to Saudi Arabia, then 
Rizana would have died in vain. Hon. Minister, I hope 
this pricks your conscience forever.  

May Rizana’s soul rest in eternal peace and attain the 
abode in Jennathul Firdhouse!      

Thank you. 
 

ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසරයි! මට ෙකොපමණ 

කාලයක් තිෙබනවාද කියලා දැනගන්න කැමැතියි.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have 10 minutes.  

 
[අ.භා. 6.51] 

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කාන්තාවන්ට ඍජුවම 

බලපාන පශ්නයක් ගැන කාන්තාවක හැටියට හඬක් නඟන්න මට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
රිසානාට හිමිවූ ෙඛ්දනීය මරණය ගැන මෙග් කනගාටුවත් මම 
පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දක්වන්න ෙමවැනි අවස්ථාවක් ෙගනැවිත් දුන්නාට. ෙමොකද, 
එමඟින් රජයටත් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා රජය දරපු උත්සාහය මුළු 
රටටම දැෙනන්න පකාශ කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මන්තීතුමාෙගන් මා දැනගන්න කැමැතියි, සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න කලින් basic information ෙහවත් 
මූලික ෙතොරතුරු ලබා ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ෙමොකද, 
එතුමා කිව්වා රිසානා මුණගැෙහන්න යන්න ඇෙග් පවුෙල් 
ඥාතියකු වන කවුරුන් ෙහෝ සිටිය යුතුයි කියලා. Delegatesලා, 
මුස්ලිම් පූජකතුමන්ලා ඇතුළු සියලුෙදනා යද්දී ඒ ෙදමාපියන් 
ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ පවුල මුණගැෙහන්න අකමැති වූ එකයි 
ගැටලුව.    

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir. I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ranjan Ramanayake, what is the point of Order? 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සිරෙගට යන්න බැහැ ෙල් ඥාතියකු නැතිව.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Please, let her speak.   
 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ෙකෙසේ ෙවතත්, මුණ ගැෙහන්න ලැබුෙණ් නැති ලු. රිසානාට 

එවැනි ඉරණමක් අත්වන්න අවසාන වශෙයන් ෙමොකක්ද බලපෑ 
ෙහේතුව? ඒ තමයි, අර නැතිවූ දරු පැටියාෙග් අම්මා සමාව දුන්ෙන් 
නැති එක. තාත්තා සමාව දුන්නා කියලා අපට ආරංචි මාර්ග 
තිෙබනවා. නමුත් අම්මා සමාව දීලා නැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එක්ෙකෙනක් සමාව දුන්නත් ඇති. නමුත් වරද අම්මාෙග්.  

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ඒ, පශ්නෙය් අවසානය ෙන් ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අම්මා කිරි ෙදන්ෙන් නැතිව- [බාධා කිරීම්] ඉස්ලාම් ධර්මයට 

අනුව අම්මා තම දරුවාට කිරි ෙදන්න ඕනෑ අවුරුදු ෙදකක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ඒ තමයි පශ්නෙය් අවසානය. නමුත් අපි ෙම් පශ්නෙය් මුලට 

යමුද? අප ෙම් පශ්නෙය් මුලට ගිෙයොත්- [බාධා කිරීම්] සමා ෙවලා 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න මන්තීතුමා. කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
ෙන් ෙම් කථා කරන්ෙන්. මමත් කාන්තාවක්. කාන්තාවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකමක්. [බාධා කිරීමක්] අප ෙම් පශ්නෙය් මුලට ගිෙයොත්, 
රිසානා ෙම් රටින් පිට වන්ෙන් තමන්ෙග් පවුෙල් අයෙග් අනුමැතිය 
ඇතිවයි; සහෙයෝගය ඇතිවයි. රිසානාෙග් අම්මා සහ තාත්තා කරපු 
වැරැද්ද ගැන ෙම් සභාෙව් එක මන්තීවරෙයක්වත් කථා කෙළේ 
නැහැ. ඇයි රිසානා යැව්ෙව්? ඒක නීති විෙරෝධි වැඩක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව්දී රිසානා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රජය දරපු උත්සාහයට නිසි ගරුත්වය ලබා 
ෙදමින්  විස්තරාත්මකව කරුණු දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටියත් මම එෙසේ කරන්ෙන් නැහැ, ෙමොකද, ඒ සියලු ෙද් ෙමතැන 
කථා වුණු නිසා. විපක්ෂය ෙබොෙහොම බුද්ධිමත් ජනතා 
නිෙයෝජිතවරුන් හැටියට ඒ සියලු ෙද්ට කන් දුන්නා කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. නමුත් ඒවාට පුංචි ෙදයක් එකතු කරන්න මම 
උත්සාහ කරනවා.  

අෙප් ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමිය, අෙප් ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ මන්තීවරු අද 
අදහස් දැක්වූවා. ගෘහ ෙසේවයට යන කාන්තාවන් නිසා                     
ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපට යම්කිසි අපසාදයක් ලැබිලා 

1149 1150 

[ගරු කබීර්  හාෂීම්  මහතා] 
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තිෙබනවා, නූගත්, පහත් වර්ගෙය් ජනතාවක් ඉන්න රටක් කියලා. 
මම නම් ඇත්තටම අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අප එතුමා දරන 
උත්සාහය  අගය කළ යුතුයි. එතුමා NVQ සහතිකය ලබා ෙදන්න, 
ඒ කියන්ෙන් නිසි අධ ාපනයක් ලබපු නැති අයට යම්කිසි පුහුණු 
සුදුසුකමක් ලබා ෙගන පුහුණු ශමිකයන් හැටියට ෙම් රටින් පිටව 
යන්න අවස්ථාවක්, අවකාශයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙමතැනදී පුනපුනා කියැවුණා agencies ගැන. රිසානා යවපු 
agency එක තහනම් කළා. ෙම් වන විට ෙදෙදෙනක් සිරගත ෙවලා 
ඉන්නවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අවුරුදු 4කට පස්ෙසේ.  

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ඉතින් ඔබතුමා සතුටු ෙවන්න, ඒ ෙද් කළා කියලා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අවුරුදු 4කට පස්ෙසේ තමයි- [බාධා කිරීමක්]    

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali) 
ඉතින්? ෙකොෙහොම හරි ඒක කියාත්මක වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

ලංකාෙව් අද ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන 808ක් වූ agenciesවලින් 
පන්සිය ගණනක් තාවකාලිකව අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ගිය අවුරුද්ෙද් agencies විසි ගණනක් තහනම් කරලා තිෙබනවා. 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා agencies යම්කිසි standard 
එකකට ෙගන ඒම සඳහා -තරු ලබා දීලා, සම්මානයක් ලබා දීලා- 
යම් වර්ගීකරණයකට ලක් කරනවා.  

ඒ ෙද් වුණත් ලබන්න agencies  උනන්දු වන්ෙන් ඇයි? ඒ 
ලබා ගන්නා ජයගහණෙයන් තමන්ෙග් agency එක market 
කරන්න පුළුවන්. එය දීර්ඝ කාලීනව හිතලා කළ කටයුත්තක්. ෙම් 
සියලුම ෙද් අගය කරන්න කියා විපක්ෂෙය් සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා බැගෑපත්ව ඉල්ලීමක් කරනවා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සමහර මැති ඇමතිවරුනුත් ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරනවා මදිද කියලාත් මට ෙවලාවකට හිෙතනවා. මා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිය කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. නමුත් 
අහෙගන සිටින ෙපොඩ්ෙඩන් මට නම් හිෙතන්ෙන්, ආණ්ඩුවට 
පක්ෂව සිටින සියලුම ෙදනා ආණ්ඩුව කියන ඕනෑම ෙදයක් හරියි 
කියා අත උස්සන අය හැටියට සහ විපක්ෂෙය් සිටින සියලුම ෙදනා 
ඕනෑම ෙදයක් වැරැදියි කියා අත උස්සන අය හැටියටයි. නමුත් අපි 
වාසනාවන්තයි. ඒ රැල්ලට අහු ෙවන්ෙන් නැතුව ඍජුවම තීරණ 
ගන්න මැති ඇමතිවරු අතෙළොස්සක් ඉන්නවා.  

අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් "රට විරුවන්" කියන 
සංකල්පය ගැන විෙශේෂෙයන් යම් කිසි ෙදයක් මා සඳහන් කළ 
යුතුමයි. මෑතක දී මා පිට රට ගිය ෙවලාෙව්, ඩුබායි රාජ ෙය් 
අවුරුදු 32ක්  රැකියාව කරපු සාලි කියලා සෙහෝදරයකු මට මුණ 
ගැසුණා. ඔහු මට ඍජුවම පකාශ කෙළේ, විෙද්ශ රැකියාවලට යෑම 
තහනමට ලක් කරන්න කියා ඉල්ලීමක් ෙහෝ පකාශයක් කරන්ෙන් 
නම් ඒ අදහස පකාශ කරන්ෙන් රජයට පමණක් විරුද්ධව 
ෙනොෙවයි කියලා. ඒ ෙකනහිලිකම කරන්ෙන් රජයට විරුද්ධව 
ෙනොෙවයි; අද මිලියන 1.6ක් පිට රට ගිහින් තමන්ෙග් ජීවිතය 

සාර්ථක කර ෙගන, තමන්ෙග් පවුල් ජීවිතය සාර්ථක කර ෙගන, 
රටට ශක්තියක් වන ඒ සියලුම ෙදනාට විරුද්ධව කරන පකාශයක් 
හැටියටයි  ඒ මහතා එය දකින්ෙන් කියලා එතුමා මට කිව්වා. ඒක 
මා සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා.  

විෙද්ශ රැකියාවලට යෑම තහනම් කළ යුතුයි කියා පක්ෂ, 
විපක්ෂ සියලුම ෙදනා කිව්වත්   මා නම් අවංකව කියන්ෙන් එෙහම 
විය යුතු නැහැ කියලායි. ෙමොකද, මා ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස 
කරන්ෙන් එෙහම තහනම් කිරීමක් කෙළොත් එය මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීමක් හැටියටයි. ෙමොකද, ඔවුන් යන්ෙන් 
රැකියාවකටයි; නීති විෙරෝධි ෙදයක් කරන්න ෙනොෙවයි. 
ආයතනයක වුණත් යම් කිසි ෙකනකුෙගන් යම් කිසි වැරැද්දක් 
වුෙණොත් ඒ වැරැද්දට නීතිමය කියා මාර්ගයක් ගන්නවා මිසක්, ඒ 
රැකියාව තහනම් කරන එක සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි මා නම් 
හිතන්ෙන්.  

 අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය සහ ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා, ෙම් case එක appeal කෙළේ නැහැ 
කියලා. නමුත් මා දැනුවත් විධියට නම් case එක appeal කළා. ඊට 
පස්ෙසේ 2010 දී තමයි reconfirm වුෙණ්. [බාධා කිරීම්] ගරු ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මෙග් හෘදයංගම ආශීර්වාදය හා සහෙයෝගය 
මා පළ කරනවා. විපක්ෂෙයනුත් මා ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් -මෙග් 
සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්- ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන හැම ෙදයටම නිකරුෙණ් බැණබැණ ඉන්ෙන් 
නැතුව ඒෙක් යම් කිසි ෙහොඳක් තිෙබනවා නම් ඒකත් සඳහන් 
කරන්න කියායි. ෙම්වා අසා ෙගන සිටින ජනතාවෙගන් සහ 
මාධ ෙයන් මා අහන්ෙන් ෙම් බණින සියලුම ෙදනා කියන ෙද්වල් 
අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙම් රජය තමයි මුළු 
රටක් පාලනය කරන්ෙන්. ෙම් රජය ෙහොඳක් කරන්ෙන්ම නැද්ද? 
ඔබතුමන්ලා හැම ෙදයම පතික්ෙෂේප කරනවා. ඒක විහිළුවක්. 
එතෙකොට ඔබතුමන්ලා කියන හැම ෙදයම අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? හැම ෙදයටම ඔබතුමන්ලා බණිනවා ෙන්.  

අනික් කාරණය, ශී ලාංකිකයන් බණින්න හරිම ආසයි, අගය 
කරන්න පසු බසිනවා. එය ෙබොෙහොම ෙඛ්දනීය කාරණයක්. අද 
විපක්ෂෙය් ඉන්න බහුතරයක් මන්තීවරු ජනතාව ෙනොමඟ යවන 
විධිෙය් පකාශ කරනවා. ඒ ගැන මා ඉතාමත් කනගාටු වනවා. 
විෙශේෂෙයන් රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාෙග් කථාෙව් 
කරුණුවලින් සියයට 90ක්ම අසත  කරුණු හැටියටයි මා 
දකින්ෙන්. එවැනි පකාශ ෙනොකර ජනතාවෙග් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් අවංක අදහස් පකාශ කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith Kumara. You have 

seven minutes.   
 
 

[අ. භා. 7.01] 
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  රිසානා සෙහෝදරියට දඬුවම් නියම 
කිරීම පිළිබඳව ෙම් රෙට්ත්, ෙම් ගරු සභාෙව්ත්  විශාල සංවාදයක් 
ඇති වුණා. නමුත් අවසාන පතිඵලය වුෙණ් රිසානා ඝාතනය 
කිරීමයි.  ෙදවියන්ෙග්  නීතිෙය් ෙහෝ  බුදුන්ෙග් ෙද්ශනෙය් ෙහෝ 
තිෙබන්ෙන් මිනිසුන්  ජීවත් කරවීමද නැත්නම් මරා දැමීමද කියා 
මම දන්ෙන් නැහැ. එක අතකින් ෙදවියන් ෙවනුෙවන්  ෙපනී සිටින 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය නැත්නම් ෙම් රෙට්  බුදුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අය 
ෙබොෙහොමයක් කථා කරන්ෙන් මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න ෙනොෙවයි, 
මිනිස්සු මරන්නයි; මිනිස්සු මරන එක සාධා රණීකරණය 
කරන්නයි.  ඒ ගැන මුලින්ම මෙග්  දැඩි  විෙරෝධය  හා අපසාදය   
පළ කරනවා. අප කථා කළ යුත්ෙත් මිනිසුන් ජීවත් කරවීම ගැනයි, 
මිනිස්සු මරන එක සාධාරණීකරණය කරන්න  ෙනොෙවයි.   

රිසානා කියන්ෙන් ෙලොකු කථාවක අවසාන පතිඵලයක්  ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් රෙට් ආර්ථික ෙද්ශපාලන  
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?  ඒ ආර්ථික ෙද්ශපාලන පතිපත්තිෙය්   එක 
පකාශනයක් තමයි  රිසානාෙග් ඝාතනය. අද අප රිසානා ගැන කථා 
කරනවා. ෙහට අපට  පියවතී ෙකෙනක් ගැන කථා කරන්නට 
ෙව්වි;  එෙහම නැත්නම් සාලිය ෙකෙනක් ගැන කථා කරන්නට 
ෙව්වි; ෙම් රෙටන් බැහැරව විෙද්ශයකදී තමන්ෙග් ෙල්, කඳුළු, 
දහඩිය කැප කරන ෙම් රෙට්  සිංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ මුස්ලිම් ෙහෝ 
සෙහෝදරෙයක්, සෙහෝදරියක්,  අම්මා ෙකෙනක්  ගැන කථා 
කරන්න ෙව්වි.  ෙම් විධියට කථා කරන්න ගිෙයොත් අප ට ෙම් වාෙග්   
සභාව කල් තැබීෙම්  ෙයෝජනා සිය ගණනක් ෙගෙනන්න ෙව්වි.   

අප හිතනවා, අප කථා කළ යුත්ෙත්  ෙම් රෙට් ආර්ථික 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය ගැනයි කියා. නමුත් ඒ පතිපත්ති 
පකාශනෙය් පතිඵලයක් තමයි  රිසානාෙග් ඝාතනය. රිසානා 
ගැනත්, එවැනි කරුණු ගැනත් ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළ  
නිසා මමත්  ඒ කාරණය ගැන මතක් කරනවා. ෙම් නව ලිබරල් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන  ෙම් සභාෙව් කථා  වුණා. 1977න් පස්ෙසේ 
1978 දී ව වස්ථාවක් හදලා බලහත්කාරෙයන් ෙම් රටට  ෙගොඩ 
බැස්සූ  පතිපත්ති  එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා කියාත්මක 
කළා.  ඒවාට නීති හැදුවා. ඒකට මූලික වන ව වස්ථාදායකය,   
අධිකරණය ඇතුළු සියලු පද්ධතීන් සකස් කර ගත්තා.   අද මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඒෙක් ඊළඟ පියවර ෙගන යනවා.  
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. ඒ  පතිපත්ති  
ඉස්සරහට ෙගන යනවා.   

අප ෙම් රෙටන් පිට රටට   යවන්ෙන් ෙමොනවාද?  නිෂ්පාදනද? 
නැහැ. අප නිෂ්පාදන පිට රට යවන්ෙන්  නැහැ ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. අප යවන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනිස්සු.  ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු නිෂ්පාදනය කළ වී, මාළු, එළවලු, එෙසේ නැත්නම් 
කර්මාන්තයකින් ෙකෙරන නිෂ්පාදන අප පිට රට යවන්ෙන් නැහැ.  
ඒ ෙවනුවට ෙම් රෙට් ශමිකයන්  -ෙම් රෙට් වැඩ කරන්නට පුළුවන් 
කාන්තාවන්,  පුරුෂයන්- විශාල  පමාණයක්  අප පිට රට යවනවා. 
ඒ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ෙඛ්දනීය ඉරණමට තමයි රිසානා,  
පියවතීලා වාෙග්  අම්මලා ඇතුළු ෙම් රෙට්  ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  අද 
ෙගොදුරු වී ඉන්ෙන්. අද ලක්ෂ 16කට වැඩි පිරිසක් පිට රට   ෙසේවය 
කරනවා. එයින් වැඩිම පමාණයක් සවුදි අරාබිෙය් ෙසේවය කරනවා. 
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම්ක සම්පූර්ණ වහල් ෙවළඳාමක්.  ෙම් 
ආර්ථික ෙද්ශපාලන කමයට පුළුවන් ද  ෙම් වහල් ෙවළඳාෙමන් 
ගැලෙවන්න?   

ඔවුන්ෙග් ආර්ථික කෙමෝපායන්  සකස් කර තිෙබන්ෙන් ඒ 
වහල් ෙවළඳාම, ශරීර විකුණන සූදුව තවදුරටත්  කර ෙගන  
යන්නට  ෙනොෙවයිද?  ෙම් රට අද ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙගන යන 
රටක්. ඒ ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙගන යන එක පකාශනයක් තමයි ෙම් 
වහල් ෙවළඳාම.  ඔවුන් රට ගිහින්  හම්බ කරන සල්ලිවලින්, ඒ 
තුට්ටු ෙදෙකන් ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට, ඔවුන්ෙග් පවුලට, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙසේවයක් ෙවනවාද?  නැහැ, ගරු නි  ෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. මතක තබා ගන්න. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බාල් නටන්ෙන්, කාර් ෙර්ස් දුවන්ෙන්, නගර 
අලංකාර කරන්ෙන්, සංදර්ශන කරන්ෙන්, ෙලෝකයට ණය 
ෙගවන්ෙන්, ණයට ෙපොලී ෙගවන්ෙන්, ෙපොකුණු හදන්ෙන්, 
ෙලෝකෙය් උසම කුළුණු හදන්ෙන් ෙම් රෙට්  අම්මලාෙග් දරුෙවෝ, 

අෙප් සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයෝ විෙද්ශ  රටකට  ගිහින්  ඇඟ 
විකුණලා වහල් ෙමෙහයක් කරලා එවන සල්ලිවලින්. ඒ  තිරස්චීන 
ආර්ථික කමෙය් පතිපත්තිවලින් ෙම් රටට පෙයෝජනයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ෙල්, කඳුළු දහඩිය තමයි  ෙම්  රෙට්  
ෙම් පාලක ෙයෝ අද භුක්ති විදින්ෙන්. ඔවුන්ට ඒ හැර ෙවන 
විකල්පයක් නැහැ. 

ෙම් රෙට් තරුණ  තරුණියන් මුහුදු හතක් තරණය කරලා 
ඉතාලියට, ඕස්ෙට්ලියාවට යන්ෙන් ඇයි? ඒ යන්ෙන් ෙම් ජරා 
ජීර්ණ ආර්ථික කමය නිසායි. තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්න.  
ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?  ඒ ආර්ථික ෙද්ශපාලන කමය 
ෙවනස් කරන  එකද ෙම් ර ජෙය් පතිපතිය? නැහැ. දැන් බලන්න 
ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා,  අවුරුදු 25ට අඩු අය  සවුදියට යන එක 
තහනම් කරනවාලු. අවුරුදු 25ට අඩු  අය  ගිය එකද  පශ්නය?  
රිසානා යවන ෙකොට අවුරුදු  දහහෙත් අය යවන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා ද? නැහැ.  උප්පැන්න සහතිකය ෙහොරට හදලා යැව්ෙව් 
ඇයි?   

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි  මන්තීතුමිය අහනවා,  ඒ අම්මාට 
ෙන්ද වරද කියන්න ඕනෑ කියා.  ඒ  අම්මාටද වැරදි කියන්න ඕනෑ? 
රිසානාටද වැරදි කියන්න  ඕනෑ? නැහැ.  ඔවුන්ට  රට යන්න  සිද්ධ 
ෙවච්ච ෙම් කමය ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  කල්පනා 
කර බලන්න.  ඒ සවුදි රජයට ෙහෝ   කාට ෙහෝ  ෙදොස්  කියන්න 
කලින්   ඔවුන්ට   විෙද්ශගත ෙවන්නට වුෙණ් ඇයි කියා කල්පනා   
කර බලන්ෙන් නැහැ.  අවුරුදු 25ට අඩු  අය   සවුදියට  යවන එක 
නවත්වලා  ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබනවාද?  

අර ඇණ ගහලා ලංකාවට එව්ෙව් වයස අවුරුදු 25ට අඩු අයද? 
නැහැ. අවුරුදු 40, 50 වයස්ගත අය ෙපට්ටිවලින් ලංකාවට ආවා; 
ඇණ ගහලා ලංකාවට එව්වා. එෙහම නම් ඔවුන්ට විෙද්ශගත 
වන්නට හදපු පතිපත්තිය, ෙම් රෙට් අම්මා තාත්තාව රට පටවන 
පතිපත්තිය ගැනයි අපි පශ්න කරන්නට ඕනෑ. දැන් නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ජනතාව ෙපත්සමක් අත්සන් කරලා ජනාධිපතිතුමාට භාර 
ෙදන්න හදනවා. එතුමාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? පතිපත්තිය තව  
තවත් පිරිස රට යවන එකයි. රට විරුවන් කියලා ඒ අයට ෙබොරු 
ෙල්බල් ගහලා, ඒ අයව ආපසු රට යවන්න තමයි උනන්දු 
කරන්ෙන්. 2013 අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් දී 
ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 2012 ෙනොවැම්බර් 08 වැනිදා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 11 වැනි තීරුව කියවා බලන්න. එහි සඳහන් 
වනවා, "විෙද්ශ රැකියාවලින් ලැෙබන ආදායම ෙඩොලර් බිලියන 
10ක මට්ටමකට ෙගන ඒමට අෙප්ක්ෂා කරනවා" කියලා. දැන් 
ලැෙබන ආදායම ෙඩොලර් බිලියන 6යි. ඒ පමාණය ෙඩොලර් 
බිලියන 10ක් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන්  පිට රට 
යවන ශමිකයන් පමාණය තවත් සියයට 40කින් 50කින් වැඩි 
කරනවා කියන එකයි. එෙහම නම් ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද?  ෙම් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය පැහැදිලියි. ඒ 
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය තමයි - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
විශාම වැටුප් ෙදනවා, පුහුණු ෙසේවකයන් යවනවා, රක්ෂණ 

වන්දි ෙදනවා කියලා කිව්වා. ෙහොර ඒජන්සි තහනම් කරනවා 
කියලා කිව්වා. ඇයි එවැනි ඒජන්සි තහනම් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ෙහොර ඒජන්සිවලට පවතින්න ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙම් රටට වැඩිම 
විෙද්ශ ආදායමක් ෙගන්වන ඔවුන්ව පවත්වා ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිවල තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්මය, 
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[ගරු  අජිත් කුමාර  මහතා] 
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ධීවර කර්මාන්තය, කුඩා කර්මාන්ත, වැවිලි කර්මාන්තය සඳහා  
වියදම් කිරීම ෙනොෙවයි; එම කර්මාන්ත නැංවීම ෙනොෙවයි. ඒවා 
සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් ඉතාම අඩු මුදලක්.  
රිසානා ෙබ්රා ගන්නට අවශ  මැදිහත් වීම ෙනොකෙළේ ඒකයි. 
රිසානා ෙබ්රා ගැනීමට අවශ  මැදිහත් වීම ෙනොකෙළේ,   විෙද්ශ 
රටකට අෙප් සෙහෝදරියක් ගිහිල්ලා මැරිලා හරි කමක් නැහැ, අෙප් 
රටට සල්ලි ෙසොයලා දීපන් කියන ෙම් රෙට්  ආර්ථික පතිපත්තිය 
නිසායි.  

මම තව එක පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි, ඇමතිතුමනි.  සවුදි 
අරාබිෙය් රජුෙග් බිසවෙග් ෙල්කම්වරයා හිස්බුල්ලා ඇමතිතුමාෙග් 
අතට රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් දුන්නා. මම අහනවා,  ඒ මුදල 
භාර ගත්ෙත් ඇයි කියා. ඒ භාර ගත් මුදලට ෙමොකද කෙළේ? එෙහම 
භාර ගන්න ලජ්ජා නැද්ද? රජය ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්  
රිසානා ඝාතනය "හරි" කියන එකයි.   එම මුදල භාර ගැනීෙමන්  
ෙම් රජය තමන්ෙග් ආර්ථික පතිපත්තියත්, රිසානා වරදක් කළා 
කියලාත් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න 
කියලා අපි ඉල්ලනවා. සවුදි අරාබිෙයන් ලබා දුන් එම රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක මුදල භාර ගැනීෙම් අවස්ථාවට අදාළ ඡායාරූප 
කිහිපයක් මම සභාගත* කරනවා.  
 
 
 

[අ.භා. 7.09] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අජිත් කුමාර ගරු 

මන්තීතුමා විසින් රජයට දුන් අභිෙයෝගෙයන් පසුව මට කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. පැය තුනහමාරක් තිස්ෙසේ ෙම් 
විවාදය සිදු ෙකරුණා. ෙමම විවාදය ෙකොච්චර වැදගත්ද කියලා 
කියනවා නම්, අෙප් සභානායකතුමා අද දවල් වරුෙව් ඉල්ලීමක් 
කළා, Adjournment Motion  විවාදයට ගන්නා  අවස්ථාවල  
මාධ ෙව්දීන් නැහැ, ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ අවස්ථාවටත් 
මාධ ෙව්දීන් රැඳී සිට ඒ කටයුතු කරන්නය කියා. ඒ හරහා 
ෙපෙනන්ෙන්, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙම් ෙයෝජනාව 
විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ එකක් වුණත් ගරු සභානායකතුමාත්, 
රජයත් එයට වැදගත්කමක් ලබා දී තිෙබන බවයි. ගරු 
සභානායකතුමා මට කෙළේ ෙලොකු උදවුවක්. ෙමොකද  ෙහේතුව, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මට ඒ පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නත් අවස්ථාවක් 
ලැබුණා. ෙබොෙහෝ විට සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයකදී 
පැන නඟින පශ්නවලට  ෙදන පිළිතුරු වාර්තා වන්ෙන් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මුලින්ම ෙම් කාරණය 
ගැනත් මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් ෙනොනැවතී මට විරුද්ධව විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්නට ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව ගරු අජිත් 
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එම විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාව ෙගන එන තුරු මා ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් බලා 
ෙගන සිටිනවාය කියන කාරණාවත් මා එතුමාට දන්වන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අද පක්ෂ විපක්ෂව ෙබොෙහෝ මත ඉදිරිපත් වුණා. 
සමහර අය ආදරණීය රිසානා සෙහෝදරියෙග් මරණය 
සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම මට, රජයට ෙචෝදනා එල්ල 
කළා.  සමහර අය  එම  කාරණයට අදාළව  මිය ගිය බිළිඳු 
දැරියෙග් මවට ෙචෝදනා එල්ල කළා.  ෙම් විවාදය තුළ දී සමහර 
අය,  ජාතිවාදී ෙකෝණවලින් පශ්න දිහා බලන්ෙන් නැතිව, ජාතික 
සමඟිය  ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්නට ඕනෑය කියන කාරණය 
ඉස්මතු කළා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා වාෙග් උදවිය එෙහම 
පකාශ කළා. කබීර් හෂීම් මන්තීතුමා ජාතිවාදයට උඩ ෙගඩි ෙදන 
සමහර කථාවලදී උඩ පැන පැන අත්පුඩි ගහනෙකොට, දයාසිරි 
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබන්නට ඕනෑ, නැඟිටලා 
ජාතිවාදයට එෙරහිව ෙම් ගරු සභාව තුළ අදහස ්මතු කරන්නට. 
සාමාන ෙයන් සුපුරුදු විධියට ෙකෙරන  ආණ්ඩුවට සුදු හුනු ගාන 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්, විපක්ෂයට සුදු හුනු ගාන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කියන කාරණාවලට පරිබාහිරව  පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙමම පශ්නය පස්තුත කරෙගන, 
පශ්නයට පිළියම් ෙසොයන ආකාරය පිළිබඳව ෙයෝජනා ෙගන 
එන්නට කිහිප ෙදෙනකු හරි උත්සාහ කිරීම ගැන මා සතුටු වනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙයෝමාල් 
ෙපෙර්රා  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා රජයක් හැටියට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවලා කරපු වැඩ කටයුතු රාශියක් ගැන 
කියන්නට ෙයදුණු නිසා මා ඒවා ගැන නැවත නැවත කියන්නට 
යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒවා කිව්වාට පසුවත් මතු වුණු සමහර 
කාරණා පිළිබඳව තමයි මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රිසානා නෆීක් 
සෙහෝදරිය ෙහොර passport  එකකින් තමයි ගිෙය්. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා ෙහොර passport  එකක් හැදීම කියන 
කාරණෙය්දී වරද තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාව පැත්ෙත්යි. රිසානා නෆීක් 
සෙහෝදරිය රස්සාවට යන විට ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙනොෙවයි. රිසානා නෆීක් සෙහෝදරිය 
රස්සාවට යන විට ගිෙය් ෙහොර passport  එකකිනුයි. එතෙකොට 
ෙම් රෙට් මැද ෙපරදිග යන ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් අවම වයස් සීමාව 
හැටියට තිබුෙණ් අවුරුදු 18. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඉඳලාම ගෘහ ෙසේවිකාවන් විෙද්ශ ගත ෙවනවා. අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ ගියා. රිසානා නෆීක් සෙහෝදරිය විෙද්ශ ගත වන 
විටත් ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට යන අවම වයස සීමාව තිබුෙණ් 
අවුරුදු 18. අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18 හැටියට තිබුණු නිසා 
ෙහොර passport  එකකින් අවුරුදු 17ක ෙකල්ලක් යවන්නට ෙහොර 
passport  හදපු අයට පහසු වුණා. ඒ passport හැදීෙම් කර්තව යට 
රිසානා නෆීක් සෙහෝදරියෙග් නිවෙසේ සිට ගාම නිලධාරි 
මහත්මයාෙග් සිට පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සිට passport 
කන්ෙතෝරුව සිට passport කන්ෙතෝරුෙවන් ඔබ්බට සිට 
GAMCA කියන සංවිධානය පවා දායක වුණා.  GAMCA කියා 
medical reports ෙදන ෙදොස්තරවරු සිටින සංවිධානයක් 
තිෙබනවා. ඒ GAMCA සංවිධානය medical reports දීෙම්දී 
විශාල ඒකාධිපති පාලනයක් ෙගන යනවා. මම ඒකට විරුද්ධව 
ෙම් දවස්වල විශාල සටනක් කරනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් සටන 
කරන විට GAMCA සංවිධානය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් කවුද? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමායි. නමුත් මම ඒකට විරුද්ධව  සටන් කරනවා. ඒ අය 
කරන්ෙන් medical එකක් ෙදන එකයි. හරියට medical එක 
කරනවා නම් නිවැරදි වයස හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අද නවීන 
තාක්ෂණෙය් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා පළමුවන 
කාරණය ඇය ගිෙය් ෙහොර passport එකකිනුයි. ඒ නිසා ෙහොර 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

passport එකකින් ගිය අය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන විට, 
ෙහොර passport එකකින් යවන්නට සම්බන්ධ වූ මෙග් අමාත ාංශය 
යටතට ගැෙනන්නාවූ ඒ ඒජන්සිකරුවන්ට විරුද්ධව අධිකරණෙය් 
නඩු දමා දඬුවම් කරන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. රන්ජන් 
රාමනායක මන්තීතුමා කියන්ෙන් කල් ගිහින් දඬුවම් කළාය 
කියායි. ඔව්. කල් ගිහින් දඬුවම් කළා. ස්තී දූෂණ වරදට උසාවි දමා 
දඬුවම් කරන්ෙන් නැතුව අද ලංකාෙව් කී ෙදෙනක් සිටිනවාද? 
තමාෙගන් මාධ යකදී පශ්න ඇසුවාම ඒ මාධ ෙව්දීන්ට 
දුරකථනෙයන් කථා කර තර්ජනය කර දඬුවම් කරන්ෙන් නැතුව 
අද ලංකාෙව් කී ෙදෙනක් සිටිනවාද?  අහිංසක තරුණියන්ට ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු දීලා ඒ තරුණියන්ෙග් මුළු ජීවිතයම කඩා වට්ටලා 
දඬුවම් කරන්ෙන් නැතුව අද ලංකාෙව් කී ෙදෙනක් සිටිනවාද? 
තමන් හිටපු ගුරු වෘත්තිෙයනුත් අයින් කරලා යන එන මං නැතුව 
අතරමං වූ සමහර කාන්තාවන් අද අර්බුදයට ලක් වී සිටිනවා.  
එෙහම කර තිෙබන අය කී ෙදෙනක් සිටිනවාද? ඒ අයෙග් නම 
අල්ෙපොන්ෙසෝද අල් නැති ෙපොන්ෙසෝ ද කියන එක ෙනොෙවයි 
පශ්නය.  එෙහම ඉන්න යුගයක,  පරක්කු ෙවලා ෙහෝ ඒ වරද කළ 
ඒ ඒජන්සිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. 
අද ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිරබත් කනවා. සමහර කාන්තාවන්ට අෙශෝභන 
ආකාරෙයන් කථා කළ, තර්ජනය කළ උදවිය, ස්තී දූෂණ 
ෙචෝදනාවට ලක් වුණු උදවිය හිරබත් කනවා ෙවනුවට අද සියලු 
වරපසාද භුක්ති විඳිමින් සමහර ෙවලාවට ෙම් ගරු සභාවටත් ඇවිත් 
කුඩු ගහපු අය වාෙග් කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් රජයක් හැටියට - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Rajan Ramanayake, what is your point of Order? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අගමැතිතුමාෙග් අත්සන ෙහොරට ගහලා-  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, it is not a point of Order. මන්තීතුමා, කලබල වන්ෙන් 

ඇයි ද දන්ෙන් නැහැ. මම ෙමොකුත් කිව්ෙවත් නැහැ. කලබල 
වන්ෙන් jack-in-the-box වාෙග් සමහර අය ෙතොප්පිය හරියන විට 
නිකම් නැඟිටිනවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා ගැන මම ෙමොකුත් 
කිව්ෙව් නැහැ. මම ෙමතුමා ගැන ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ෙමතුමාට ඒක 
බලපාන්ෙන් නැහැ. මම කිව්ෙව් අල්ෙපොන්ෙසෝ ෙහෝ අල් නැති 
ෙපොන්ෙසෝ ෙකෙනක් ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] කලබල ෙවන්න 
එපා. ෙතොප්පිය දමා ගන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම කවදාවත් ගරු 
රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාට අපහාස කෙළේ නැහැ. ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී තවත් ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා. තලතා අතුෙකෝරල 
මන්තීතුමිය ෙචෝදනා කළා, අපි ඇපෑලක් කෙළේ නැහැ කියා. අපි 
appeal එකක් කළා. Appeal එකක් කළා විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙප් 
එෙහේ තානාපති කාර්යාලෙයන් advance එකක් හැටියට මුදල් 

එවන්න කියා  ඉල්ලීම් කර රජයට එවූ fax පණිවුඩය මම  
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ කිරීම සඳහා සභාගත*කරනවා. 

ෙම් සඳහා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ රෙට් සමහර නීතිඥ සමාගම් 
ෙම් නඩුවට ෙපනී සිටින්න බැහැ කියා තිෙබනවා, ෙම්ක black 
case එකක් කියා. මම කියන්ෙන් එෙහන් කියපු එක. ඊට පසු 
නීතිඥ සමාගමක් අල්ලා ෙගන ඒකට අවශ  මුදල සඳහා ඉල්ලීමක් 
කළ ඒ  fax පණිවුඩය සභාගත කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් හිටපු DGM (Foreign Relations), 
එල්.ෙක්. රුහුණෙග් මහත්මයා විසින් රියාල් 5,000ක මුදලක් ඒ 
සඳහා ලබා දීෙම් කාරණය පිළිබඳ ලිපියත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළු කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

ඒ සියලු කාරණා කෙළේ අර ඇපෑල පටන් ගන්නයි. ඒ 
ඇපෑෙල්දී අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කියපු  කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් සෙහෝදරිය බාල වයස්කාර දැරියක් කියන කාරණය, 
මරණ පරීක්ෂණයක් හරියට පැවැත්වූවාද කියන කාරණය, ඊළඟට 
ෙපොලීසිෙය්දී බලහත්කාරෙයන් ගත්ත ඒ ෙපොලිස් පකාශනය 
ගැනීෙම්දී නිවැරැදිව පරිවර්තනය කළාද කියන ෙම් සියලු කාරණා 
ඇපෑෙල් ඇතුළත් කළා. නමුත් ඒ ඇපෑල පිළිගත්ෙත් නැහැ.  ඒ 
නිසා තමයි මම කියන්ෙන් කබීර් හාෂිම් මන්තීතුමා කියන විධියට 
ෙම් ෂරී-ආ නීතිය කියාත්මක වුණා ෙනොෙවයි, ෂරී-ආ නීතිය 
නිවැරැදිව කියාත්මක ෙනොවීම හරහා තමයි ෙම් පරීක්ෂණෙය් 
සමහර අංග කියාත්මක වුෙණ් කියලා.   

ඔබතුමා නිවැරැදිව කිව්වා වාෙග්, ඔබතුමාෙග් වචනවලින්ම 
කියනවා නම්, ෙම්ක ෂරී-ආ නීතිෙය් එන හැටියට ෙනොෙවයි - 
සමහර අයට - ඔබතුමාම කියපු විධියට "barbaric Saudi law" 
කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ law එක එෙහේ කියාත්මක 
වීම හරහා රිසානා සෙහෝදරියට දඬුවම් ලැබුණාට පස්ෙසේ කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අර appeal එක දමලා අර කියන කා රණා 
හරි ගිෙය් නැති ෙකොට, ඊට පසුව කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒ නීතිය 
යටෙත්ම සමාව ගන්න පුළුවන් ඊළඟ කාරණා කටයුතු කරන 
එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2010 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් තමයි මම ෙම් අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් 
දිවුරුම් දුන්ෙන්. මම අමාත වරයා වශෙයන් දිවුරුම් දීලා ඉන්න 
අතෙර් ෙම් පශ්නය මතු වුණාම, ෙම්ක විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශයට අයත් විෂයක් වුණත් මම භාර ගත්තා. ෙම් 
විෂයෙයන් මිනී මැරුමක් සම්බන්ධව ෙකෙනක් ආෙවොත් මම 
කියන්ෙන්, මිනියක් මරලා තිෙබනවා, මිනී මැරුම්, jail cases, 
අයිති වන්ෙන් Ministry of External Affairs එකට කියලායි.   

හැබැයි මම හිතන හැටියට -මෙග් හෘදය සාක්ෂිෙය් හැටියට- 
ෙම්ක මිනී මැරුමක්  ෙනොෙවයි. ඒ නිසා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශයට අයිති වුණත්, මම ෙම්ක කරට ගත්ෙත් ඇයි? ෙම්ක 
මිනී මැරුමක්  ෙනොෙවයි. මිනී මැරුමක්  නම්, jail case එකක් නම් 
ඒක විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට යි පවරන්ෙන්. නමුත් මම ෙම්ක 
භාර ගත්ෙත් මිනී මැරුමක් ෙනොවන නිසායි. ෙම්ක මිනී මැරුමක් 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ඒ සියල්ල මෙග් අමාත ාංශයට 
භාර අරෙගන ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය සහ 
ඒ විවිධ පාර්ශ්ව එකතු කරෙගන සමාව ගන්න විශාල උත්සාහයක් 
ගත්ෙත්. ඒ සමාව ගැනීම ඒ ෙවලාෙව් කළ යුතුයි. ෙමොකද ඒ 
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* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ෙවලාෙව් ෙවන කරන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. කරන්න තිබුෙණ් 
ෂරී-ආ නීතිය යටෙත් සමාව ගැනීම සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළට 
යන එකයි.  ෂරී-ආ නීතිය යට ෙත් ඒ ෙවලාෙව් තිබුෙණ් 
රජතුමාටවත් සමාව ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඔබතුමා ඒක 
පිළිගනීවි. ඒ යටෙත් රජතුමා සමාව ෙදන්න නම් ඒ මැරුණු 
බිළිඳියෙග් අම්මාෙගයි, තාත්තාෙගයි කැමැත්ත ඕනෑ. ඒක තමයි 
හරි කතන්දරය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා කබීර් හාෂිම් 
මන්තීතුමා කියන barbaric Saudi law  එක ෙනොෙවයි, නමුත් 
barbaric Saudi law එක කියලා හඳුන්වන්ෙන් නැති, ෙදවියන්ෙග් 
නීතිය යටෙත් තිෙබන Sharia law එෙක් හඳුන්වන හැටියට ඇය 
වැරැදිකාරිය වුණාට පස්ෙසේ රජතුමාට ඊට සමාව ෙදන්න බැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ මැරුණු අයෙග් පවුෙල් කැමැත්ත ඕනෑ. අප උත්සාහ 
කෙළේ ඒකටයි. ෙම් කාරණයට විසඳුමක් ලබා ගන්න අෙලවි 
මවුලානා මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව අස්වර් මන්තීතුමා 
ගියා. රිසානාෙග් ගෙම්  ඉන්න තව්ෆීක් මන්තීතුමා ගියා. රිසානාෙග් 
ගෙම් පල්ලිෙය් පූජකතුමා ගියා. රිසානාෙග් අම්මා ගියා. රිසානාෙග් 
තාත්තා ගියා. මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ගියා. ඒ ෙමොකටද 
ගිෙය්? ඒ ෙදමව්පියන් හම්බ ෙවලා සමාව ඉල්ලන්න. ඒ 
ෙදමව්පියන් හම්බ ෙවන්නත් බැහැ කිව්වා. පසුව කිෙලෝමීටර් 
400ක් දුර ඉන්න  ඒ ෙදමව්පියන්ෙග් පියා -මැරුණු බිළිඳියෙග් සීයා- 
හම්බ වුණා. ඒ ඥාතීන් හමු වුණා. මම ෙම් කියන්ෙන් අප ෙම් 
ෙවනුෙවන් කළ කාර්ය භාරය. ඒ අය හම්බ ෙවලා ඒ අය හරහා ෙම් 
ෙදමව්පියන්ට ඉල්ලීමක් කළා, සමාව ෙදන්න කැමැති ෙවන්න 
කියලා. අප ඒ කාර්යය කළා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් 
කාර්යෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙමොළයක් තිෙබන ෙමොන 
මිනිහාද සවුදි අරාබියට විෙනෝද ගමන් යන්ෙන් කියලා. විෙනෝද 
ගමන් යන්න තැන් තිෙබනවා. සවුදි අරාබියට විෙනෝද ගමන් 
යන්ෙන් කවුද?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒක තමයි අපත් අහන්  ෙන්.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙම් අසත  ෙන් කියන්ෙන්. සවුදි අරාබියට විෙනෝද ගමන් 

යනවාද? නැහැ. ෙම් ඇමතිතුමන්ලා, ෙම් මන්තීතුමන්ලා, ෙම් 
නිලධාරින් ගිෙය් ඒ ෙවලාව ෙවන  ෙකොට ෙම් ෂරි-ආ නීතිය යටෙත් 
අපට එයාව ෙබ්රා ගන්න තිබුණු කාරණය සම්බන්ධෙයන්  ඒ 
ෙදමව්පියන්ෙගන් කැමැත්ත ගන්නයි. ඒ අය ඒකට ගියා. ඒ සඳහා 
ගිහින් අප උත්සාහයන් ගණනාවක් ගත්තා. ඒ උත්සාහයන් පිටුපස 
තිබුණු සාධාරණ කතන්දරය මම කියන්නම්.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Hon. Minister, can I ask you a question?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
No, I have no time. I have only ten minutes. -

[Interruption.] I did not disturb you. I listened to you 
patiently. Be a sport, you are a Royalist.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
He is a Trinitian.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
You were clapping when the Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero was speaking. So, listen.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රජයක් හැටියට රිසානා 
ෙබ්රා ගැනීම සඳහා අපි ගත්ත කියා මාර්ගය ෙසොයලා බලන්න. 
සාමාන ෙයන් සවුදි අරාබිය තුළදී ෙකනකු මරණ දණ්ඩනය 
නියම ෙවලා, ෙදෙවනි නඩුෙව්දීත් මරණ දණ්ඩනය  නියම වුණාට 
පස්ෙසේ අවුරුද්දකට වැඩිය තියා ගන්ෙන් නැහැ, මරණ දණ්ඩනය 
කියාත්මක ෙනොකර. නමුත් අවුරුදු හතක් රිසානාෙග් මරණ 
දණ්ඩනය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඇයි ඒ? රිසානා අතින් දරුවා 
මිය ගියාය කියලා උසාවිෙයන් කිව්වත්, "රිසානා මිනී මරුෙවක් 
ෙනොෙව්ය, ඒ සිද්ධිය මිනී මැරුමක් ෙනොෙව්ය" කියන සැකය සවුදි 
අරාබිෙය් ඒ බලධාරින්ට තිබුණා. සවුදි අරාබිෙය් රජු එකපාරක් 
ෙනොෙවයි ෙදපාරක් ෙම් රිසානා ෙසේවය කළ ෙගදර පවුෙල් 
උදවියෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, සමාව ෙදන්න කියලා. සමාව 
ෙදන්න ෙමච්චර ගණනක් ෙදන්නම්  කියලා, -ඒ රෙටන් රියාල් 
මිලියන 03ක්-  ඒ රජු offer කළා, ඕනෑම වන්දියක් ෙදන්න අපි -
ලංකාව- සූදානම් කියන පකාශය කරනෙකොට.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි  ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ගත යුතු සියලුම කියා මාර්ග ගත්ත නිසා තමයි, ෙකනකුට මරණ 
දඬුවම නියම කරලා අවුරුද්දක් ඇතුළත කියාත්මක වුවත්, රිසානා 
නෆීක්ට අවුරුදු හතක කාලයක් ලැබුෙණ්. ඒ කාලය තුළ අපි 
උත්සාහ කෙළේ ඇය ෙබ්රා ගැනීමට පමණයි. ඒක තමයි අපි ගත්ත 
උත්සාහය. ඒ උත්සාහය අසාර්ථක වුණා. ඒ උත්සාහය සාර්ථක 
වුණා නම් අද රිසානා නෆීක් ලංකාවට එනවා ෙන්. අපි ඒ 
උත්සාහය  කළා. නමුත් උත්සාහ  අසාර්ථක වුණා. උත්සාහ  
අසාර්ථකවීම පිළිබඳව සමහර අයට තිෙබන්ෙන් කාලකණ්ණි 
සතුටක්. ඒ කාලකණ්ණි සතුට ෙකොච්චරද කියනවා නම් - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා අස් ෙවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒ කාලකණ්ණි සතුට ෙකොච්චරද කියනවා නම්, අ ෙප් රිසානා 

නෆීක් සෙහෝදරියට ෙම් සිද්ධිය වුණු දවෙසේ මෙගන් රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවා. 
ඇහුෙව් රිසානා නෆීක්  ගැන ෙනොෙවයි, ෙවන කරුණක් ගැන. 
අහලා තුන්වන අතුරු පශ්නෙය්දී එතුමා මෙගන් ෙමෙහම ඇහුවා. 

I quote Column 267 of the Hansard dated  09th 
January, 2013 which states:   

"ගරු ඇමතිතුමනි,  රිසානා නෆීක් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අද පත්තරවල ඇය ගැන වාර්තාෙවලා තිෙබනවා.  
පරස්පර මතයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ... අද කියනවා,  'Imminent 
hanging will take place'  කියා."  

ඔබතුමා ඒ ගැන ෙමොනවාද දන්ෙන් කියලා අහනවා. මා 
උත්තර ෙදනවා  ෙමෙහම: 

1159 1160 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට අදාළ වුණත් මා ඒ 
කාරණය පැහැර හරින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ලියා 
පදිංචි ෙවලා ගිය ෙකෙනක් නිසා." 

මා එෙහම  අෙප් වැඩ පිළිෙවළ කියලා අවසානෙය්  ෙම් විධියට 
කියනවා.  

"ලංකාෙව් ඉන්න සවුදි  තානාපතිතුමා  පුවත් පත්වලට කියලා තිබුණා, 
සවුදි  ආරාබි රජතුමා රිසානාට සමාව ෙදනවා කියලා, ගරු රවුෆ් හකීම් 
අධිකරණ ඇමතිතුමා හම්බ වුණු  ෙවලාෙව්"  

එෙහම කියලා මා කියනවා,  

"සමහර  websites වල මීට පතිවිරුද්ධ වාර්තාවක් තිබුණා. හැබැයි  අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, සවුදි ආරාබිෙය්  තානාපතිතුමා එෙසේ කියපු  නිසා  
රිසානාට සමාවක් ලැෙබ්වි'' .  

අද අෙපන් අහනවා, සවුදි අරාබිෙය් තානාපතිතුමා කියන ෙද් 
අහන්ෙන් ඇයි කියලා.  සවුදි අරාබිෙය් සිදු ෙවන වැඩක් ගැන 
කුෙව්ට් තානාපතිෙගන් අහලා හරියනවාද? සවුදි අරාබිෙය් සිදු 
ෙවන වැඩක් ගැන චිතපට නළුවකුෙගන් අහලා හරියනවාද? සවුදි 
අරාබිෙය් සිදු ෙවන වැඩක් ගැන ඇෙමරිකාෙව් තානාපතිෙගන් 
අහලා හරියනවාද? අපි දන්නා විධියට සවුදි අරාබිෙය් සිද්ධියක් 
සම්බන්ධෙයන් ගන්න පුළුවන් ෙහොඳම පවෘත්තිය, ආරංචිය          
ගන්න තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ඉන්න සවුදි අරාබිෙය් 
තානාපතිතුමාෙගන්. ඒ නිසා අපි එතුමාෙගන් ඇහුවා. අපි එතුමා 
කියපු ෙද් පිළිගන්ෙන් නැතුව ෙවන කට්ටිය කියන ඒවා  පිළිගන්න 
බැහැ.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තානාපතිතුමා ඇමතිතුමාට ෙබොරු කිව්වා කියලා ගත්ත පියවර 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අෙනක් පැත්තට ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දයාසිරි 

ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඉතා නිවැරදිව කිව්වා, ෙම් රෙට් සමහර අය 
අද මුස්ලිම්  ජාතිවාදය අවුස්සන්න හදනවා, සිංහල ජාතිවාදය 
අවුස්සන්න හදනවා කියලා. ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන කථා 
කළ දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්ව ෙද් ඇත්ත. ෙම් සිද්ධිය 
විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම සිද්ධියක්ම අල්ලා  ෙගන විවිධ ජාතිවාදී 
ෙකොටස් අවුස්සන්න හදනවා.  

දැන් ෙම් ළඟදී, නීති විද ාලෙය් results සම්බන්ධෙයන් යම් 
පශ්නයක් වුණා. එතැනට ගිහිල්ලා ජාතිවාදී පශ්නය  මතු කරන්න 
උත්සාහ කළා. හැබැයි, ඒ පශ්නෙය් මුලින් ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් 
රෙට් නීති විද ාලයට ඇතුළු වන ළමයින්ෙග් නීති පෙව්ශ විභාගයට 
උගන්වන tuition mastersලා ඉන්නවා. සමහර tuition 
mastersලාෙග්  ශිෂ යන් ෙහොඳට pass ෙවනවා. සමහර අයෙග් 
ශිෂ යන්  fail ෙවනවා.  

එක tuition master ෙකෙනකු ඉන්නවා. ෙම් පාර එතුමාෙග් 
class එෙක් අයෙගන් භාගයක් fail. ඒ නිසා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙය් වරපසාදය අරෙගන 
තමන්ෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා කියලා, 
Law College results ගැන නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒ 
නිෙව්දනය අල්ලා ෙගන තමයි නීති විද ාලෙය් පශ්නය 

ජාතිවාදයක් හැටියට පැතිරුෙව්. ඒක කෙළේ ෙවන කවුරුත් 
ෙනොෙවයි, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.  

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

[බාධා කිරීමක්] එතුමා Law Entrance classes කරනවා. එයාෙග් 
ශිෂ ෙයෝ fail වුණාම ඒ පිළිබඳව- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නීති විද ාල 

විභාගෙය් වුණු අසාධාරණ ගැන CID එක පරීක්ෂණයක්- 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry, Hon. Member, that is not a point of Order. 

Hon. Dilan Perera, you carry on with your speech. 
ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් හැම ෙකනාටම 

තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික න ාය පතයක්. ඒ න ාය පතය 
උඩ තමයි රිසානා නෆීක්ෙග් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

මා කියන්නම් ඊළඟට,- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඔබතුමාත් කථා 
කළා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2000, 2001, 2002 
ඉඳන් පිට රට ගිය ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්, 2000 දී සියයට 67ක් පිට 
රට ගියා. 2001 දී කාන්තාවන් සියයට 67.5ක් පිට රට ගියා. 2002 
දී ගියා සියයට 65.39ක්. 2003 දී ගියා සියයට 64.49ක්. 2005 දී 
ගියා සියයට 59.4ක්. හැබැයි ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට 
2011, 2012 වසරවල තමයි අපි  කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින් ෙම් 
රටින් පිට රටට යැවුෙව්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් නම කියැවුණා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙම්ක Law Entrance class එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.  
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් ෙවලාව ෙවන ෙකොට පිට රට 

යන ගෘහ ෙසේවිකාවන් සඳහා අවම වයස තීරණය කර තිෙබනවා. 
අද උෙද් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා සවුදි අරාබියට යන 
ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් අවම වයස අවුරදු 25ක් විය යුතුයි කියලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, NVQ අනිවාර්යෙයන් pass ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මා කියනවා, ෙම් විවාදයට අදාළ නැතිව ෙපෞද්ගලිකව මෙග් 

නම සඳහන් කරපු සියලු කාරණා කපා හරින්න කියලා. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged. You carry on, Hon. Member.     
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අද උෙද් කැබිනට් මණ්ඩලය මෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව, සවුදි 

අරාබියට යන ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 21 
සිට 25ට ෙගනාවා. අවුරුදු 18 සිට 21ට ෙගනාෙව්ත් අපි. අවුරුදු 
21, 25ට ෙගනාෙව්ත් අපි. 

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

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera)      
Please give me one more minute.     

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සවුදි අරාබියාට යන ගෘහ 
ෙසේවිකාවන්ෙග් අවම වයස අවුරුදු 25 වුණාට මදි. NVQ Level 3 
පාඨමාලාව හදාරලා සහතිකය ගන්නත් ඕනෑ. නැත්නම් යවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම සවුදි අරාබිය ෙනොවන අෙනකුත් රටවලට යන 
අයෙග් අවම වයස අවුරුදු 21 සිට 23ට ෙගනාවා. ෙකොෙහොමටත් 
ෙහොංෙකොං සහ සයිපස්වලට යන අවම වයස් සීමාව  අවුරුදු 21 
හැටියට තමයි තිබුෙණ්. ඒ සියලු කාරණා කරපු නිසා තමයි 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අපට හැකියාව ලැබුෙණ් 2011 සහ 
2012 කියන වර්ෂවල කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින් පිට රට යවන 
පමාණය වැඩි කර ගන්න. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ ෙකොරියාෙව්. ෙකොරියාෙව් හා මැෙල්සියාෙව්. මැද ෙපරදිග 

ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ, ෙකොරියාවට යැවුෙව් 20,000යි. දන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dilan Perera, please wind up now. Your time is 

over.  
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවසාන වශෙයන් 

තව එක කරුණක් කියන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

රවි කරුණානායක මන්තීතුමා එදා, නව වැනිදා, රිසානා ගැන 
පශ්නය අහන ෙකොට ලංකාෙව් ෙවලාව පස්වරු 1.50යි. [බාධා 
කිරීම්] රිසානා නෆීක් නව වැනිදා ඝාතනය වුෙණ් සවුදි අරාබිෙය් 
ෙවලාෙවන් 11.40ට. එතෙකොට ලංකාෙව් ෙවලාව පස් වරු 2.10යි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 මැරුවාට පස්ෙසේ. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒක නිසා රිසානා නෆීක්ෙග් මරණය සිද්ධ වුෙණ්,- [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මැරුවාට පස්ෙසේ. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මා කථා කළාට පස්ෙසේ. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dilan Perera, please wind up now. Your time is 

over.  
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
013.01.11 වැනිදා "ලක්බිම" පත්තරය මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 

ෙවනින් කවුරුත් ෙනොෙවයි, රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාම 
අන්තිමට කියනවා, "11.40ට තමයි රිසානා නෆීක් ඝාතනය 
වුෙණ්" කියලා. දැන් කියනවා ෙවන කතන්දරයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ ලංකාෙව් ෙවලාෙවන්. ලංකාෙව් ෙවලාවයි සවුදි අරාබිෙය් 

ෙවලාවයි අතර difference එක පැය ෙදක හමාරයි.   
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
11.40ට රිසානාෙග් මරණය සිදු වුණා. එවිට ලංකාෙව් ෙවලාව 

පස් වරු 2.10යි. ඒ නිසා ඒක දැන දැනම කරුණු වටහා ෙගන මඩ 

ගහන්න කරන පකාශයක්. ඕනෑම මඩක් ගහන්න. හැබැයි රිසානා 
නෆීක් පාවිච්චි කරලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් අයුතු වාසි ගන්න 
එපාය කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
 
 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිලි: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் : 
  Documents tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙපබරවාරි මස 06 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 

அப்ெபா , பி.ப.7.30 மணியாகிவிடேவ  கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 ெபப்ரவாி 06, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர  

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 06th February, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.     
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 



 

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 අවශ   
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                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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