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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා භූ විද ා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 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. 

 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අතුරු 
වාර්තාව 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு வின் 
இைடக்கால அறிக்ைக 

INTERIM REPORT OF THE COMMITTEE ON 
PUBLIC ENTERPRISES 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
Mr. Speaker, in keeping with my pledge to this House, 

I wish to present the Second Interim Report of the 

Committee on Public Enterprises for the year 2014, 
covering the activities for the period 7th May to 26th 
September,  2014.  

Mr. Speaker, hitherto, on behalf of the COPE, I have 
presented, in all, five reports to this august Assembly. 
That is, two Final Reports and three Interim Reports 
during the period of the Seventh Parliament, commencing 
from June, 2010. In all, we have completed 598 
examinations within a period of four years. This is an 
unprecedented record in the history of our Legislature.  

Mr. Speaker, as you know, the need for a separate 
oversight committee, the COPE, arose with the expansion 
of the Public sector in our economy. If I take a glance at 
the history of the COPE since its inception in 1979, the 
COPE has covered 680 examinations during a period of 
31 years up to the end of the Sixth Parliament; whereas, 
under your leadership and within a period of four years, 
the COPE has covered nearly 700 examinations. 

Mr. Speaker, I am happy to report to this House, 
through you, that the COPE has accomplished its 
constitutional task of financial control effectively and 
expeditiously. The Final Report for the year 2014 is 
already under preparation, and I propose to table it 
towards the end of this year or at the beginning of next 
year.  

Mr. Speaker, the Second Interim Report I am tabling 
today, includes findings and recommendations of the 
Committee on Public Enterprises in respect of 46 
institutions examined during the period May to 
September 2014. The Report unveils the situations of non
-compliance with rules and regulations, inefficiencies and  
non-transparent transactions. The audit opinion expressed 
has also been included this time in the current Report. In 
this connection, Mr. Speaker, there were adverse opinions 
in respect of two institutions, and we were compelled to 
recommend even the removal of Chairmen and General 
Managers, and the Executive has complied with the 
request of the Legislature. This is also an unprecedented 
event. 

With regard to the financial status of the 16 strategic 
business enterprises examined during the period, three 
institutions have incurred losses while the rest have either 
turned profit-making or increased their profits.  

Mr. Speaker, in response to requests made by the 
Hon. Members at the last Debate on the COPE Report, 
the Committee took steps to appoint a follow-up 
Committee chaired by the Hon. Mahinda  Amaraweera to 
pursue and report whether  our  recommendations are 
being complied with and this innovation has been proved 
effective.  

Mr. Speaker, I am pleased to report to the House that 
there was a swift response received from the General 
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Treasury soon after the last Interim Report was  presented 
and the initiative taken by the Secretary to the Treasury 
himself needs to be appreciated. In  response to our 
repeated requests that the financial regulations should be 
revised which had been unrevised since 1966, I am happy 
to report to the House that the Cabinet has just given 
approval to the new financial regulations and they will be 
circulated very soon among the public officials.  

Mr. Speaker, on a directive given by the Committee, 
the State-owned companies registered under the 
Companies Act have now been brought under the scrutiny 
by the COPE. Even the companies which have a fair 
percentage of State capital, now come under the COPE.  

Mr. Speaker, now that you have called upon the Hon. 
Members to submit their views for the necessary 
amendments to the Standing Orders, the COPE will seize 
this opportunity to present its own recommendations 
towards strengthening the powers of the COPE.  

Mr. Speaker, it is our view that the COPE has been 
able to contribute appreciably towards the enhancement 
of good governance insofar as public control of finance is 
concerned.  

I wish to thank the Auditor-General's Department, the 
Department of Public Enterprises and the Department of 
National Budget of the General Treasury for their co-
operation and also, I would like to make a special mention 
of the contribution made by Chairmen of the three 
subcommittees and also the Chairman of the follow-up 
committee.  

Last but not least, I wish to record my deep 
appreciation of the co-operation extended by the 
Parliamentary staff attached to the COPE office. They 
have really contributed to enhance the prestige of the 
COPE.  

Thank you very much.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
We would like to place on record our appreciation of 

the work done by the Chairman of the COPE. My only 

concern is whether your recommendations are being 
strictly followed by the respective line Ministries. That is 
the crux of the matter. You are doing all the work and 
submitting report after report, but whether the follow-up 
actions are being implemented by the Cabinet Ministers is 
the problem. That is the first matter.  

The second one is, why do you not amend the 
Standing Orders in order to bring the press into 
Committee Sessions? Let the country also know what is 
happening in your Committee and let the people know the 
deficiencies reported by the Auditor-General.       

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Standing Orders සංෙශෝධනය කරනෙකොට ඒ පිළිබඳව 

අවශ   කටයුතු කරමු.  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අවශ යි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
ව වස්ථාදායකය, පළමු වතාවට, COPE Report එකක් 

ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ  ඒවා සියල්ලක්ම කැබිනට් අනුකාරක 
සභාවට යවනවා.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට COPE වාර්තා 
කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පරීක්ෂා කර බලා අවශ  උපෙදස් ලබා 
දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කවදාවත් ෙනොකළ ෙදයක් පසු ගිය 
දවස්වල කළා. එක සභාපතිවරෙයක් සහ General Manager 
ෙකෙනක්  තනතුරින් ඉවත් කරන්න අපි recommend  කළා. 
ආණ්ඩුව ඒක භාර ෙගන කියාත්මක කළා.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමෙහම අදහස් දක්වන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් සභාෙව් ෙවනත් 

කටයුතු කරන්න බැහැ.  විපක්ෂය ෙවනුෙවන් තමයි ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා කථා කෙළේ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මන්තීතුමනි, ෙම්ක debate කරන්න බැහැ. ඒ නිසා එච්චරයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
COPE  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අප පශංසා කරනවා.  

නමුත් පසු ගිය අවුරුදු පහ හය තුළ වාර්තා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා රුපියල් ෙකෝටි 
15,000ක වංචාවක් ගැන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙකෝ ඒවා? 
ඒක අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ඇරියා. 
හිටපු කථානායකතුමා ඒක අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ඇරියා. [බාධා කිරීමක්] 

1829 1830 

[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර  මහතා] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමෙහම debate කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එෙහම 

සම්පදායක් ඇති කරන්න ඉඩ ෙදන්නත් බැහැ. කරුණාකර අෙනක්  
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  COPE එෙක් 
සභාපතිතුමා සහ සාමාජික මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව පැවරූ 
වගකීම, විශ්වාසය නිසි ෙලස ඉටු කිරීම පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව -
පාර්ලිෙම්න්තුව- ෙවනුෙවන් අෙප් පශංසාවත්, ස්තුතියත් පළ 
කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ගරු සභානායකතුමා.  

 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena ) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්  මා  "එකී  

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි  ෙයෝජනා කරනවා.  
 
 
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. 

 
 

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා 
ஆேலாசைனக் கு  அறிக்ைககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Economic Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන ක ටයුතු පිළිබඳ 

උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත 
සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන්  ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)  2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(ii) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(iii) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව;  

(iv) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(v) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සංචාරක සහ ෙහෝටල් 
කළමනාකරණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව;  

(vi) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(vii) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම බිබිල, කුරුවාඹ, ෙපොල්වත්ත 

ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එම්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Hon. Speaker, I present the petition received from Mr. 

M. Ratnasingam of Vinayagar Road, Nallur North, 
Jaffna.  
 
 
 

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 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 2678/'12 - (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උගත් නිෙයෝජ  

අමාත තුමාෙගන් මා එම පශ්නය අහනවා.   

 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

1831 1832 
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 BOARD OF INVESTMENT : AGREEMENTS 
3317/’12 

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) 2011.05.31වැනි දින සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා 

ආෙයෝජන මණ්ඩලය පනෙත් 16වැනි සහ 17වැනි 
වගන්ති යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන මණ්ඩලය 
සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹ ඇති සමාගම් සංඛ ාව 
සහ ඒ සඳහා ඉල්ලීම් කර ඇති රාජ  ව ාපාර 
සංඛ ාව වාර්ෂිකව සහ එක් එක් වගන්තිය 
පදනමින් කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත (i)හි සඳහන් ව ාපාර අතරින් ෙම් වන විට 
වාණිජ ෙමෙහයුම් ආරම්භ කර ඇති ව ාපාර 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)හි සඳහන් පරිදි සිදු කර ඇති 
ආෙයෝජනවල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් සමාගම්වලට ලබාදී ඇති බදු විරාම 

කවෙර්ද;  
 (ii) 2010.01.01 දින සිට 2012.12.31 දින දක්වා කාල 

පරිච්ෙඡ්දය තුළ ලියා පදිංචි වී ඇති සහ ෙමෙහයුම් 
ආරම්භ කර ඇති සමාගම් සංඛ ාව වාර්ෂික 
පදනමින් සහ ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
පනෙත් වගන්ති පදනමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද ; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2011.05.31ஆம் திகதியில் இ ந்  இற்ைறவைர 

இலங்ைக தலீட் ச் சைபச் சட்டத்தின் 16 
மற் ம் 17 ஆம் பிாி களின் தலீட்  
ஊக்குவிப் ச் சைப டன் உடன்ப க்ைககைளக் 
ேகாாிய மற் ம் ேமற்ெகாண்ட அரச ெதாழில் 

யற்சிகள் மற் ம் கம்பனிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய வ டாந்த அ ப்பைடயி ம் 
பிாி  அ ப்பைடயி ம்; 

 (ii) ேமேல (i )  இல் ெசால்லப்பட்டவற்றில் 
இற்ைறவைர வணிகத் ெதாழிற்பா கைள 
ஆரம்பித்த ெதாழில் யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இன் பிரகாரம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தலீட் ன் ெப மதிைய ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல ெசால்லப்பட்ட கம்பனிகள் அ பவித்த 
வாி வி ைறகைள ம்; 

 (ii) 2010.01.01 தல் 2012.12.31 வைரயான 
காலப்பகுதியில் பதி  ெசய்யப்பட்ட மற் ம் 
ெதாழிற்பா கைள ஆரம்பித்த கம்பனிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ஆண் வாாியாக ம் இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபச் சட்டப் பிாிவின் பிரகார ம் 

 ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of State enterprises that 
requested for and the number of companies 
that entered into agreements with the Board 
of Investment under Sections 16 and 17 of 
the Board of Investment of Sri Lanka Act 
from 31st May, 2011 to-date on a per year 
and per section basis; 

 (ii) the number of enterprises in (i) above that 
have started commercial operations to-date; 
and 

 (iii) the value of the investment that has been 
done as per (i) above? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the tax holidays enjoyed by the aforesaid 
companies; and 

 (ii) the number of companies registered and 
commenced operations during the period  
1st January, 2010 to 31st December, 2012 
on the basis of per year and per Section of  
Board of Investment of Sri Lanka Act?  

(c) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන 
පවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - தலீட்  
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
 

(අ)  (i)  ශී ලංකා ආ ෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සාමාන  බලතල 
සඳහන් 16වැනි වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් විසින් ෙගන එනු ලබන විෙද්ශ 
ආෙයෝජන සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙදනු ලබන 
අතර එම ව ාපෘතීන් සඳහා ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් 
වීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්. ආෙයෝජන අනුමැතිෙයන් 
අනතුරුව එම ව ාපෘතීන් ශී ලංකාෙව් වලංගු 
නීතින්ට අනුකූලව තම ව වසායන්හි ව ාපාර 
කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. 

  ශී ලංකා අෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සාමාන  බලතල 
සඳහන් 17වැනි වගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට ව වසායන් සමඟ ගිවිසුම්වලට 
ඇතුළත් වීමට සහ පනෙත් "ආ" උපෙල්ඛන ෙයහි 
සඳහන් යම් නීතියකින් නිදහස ්කිරීම් කිරීමට ෙහෝ 
අමාත වරයා විසින් සාදනු ලබන නිෙයෝගවලට 
අනුකූලව එවැනි නීතිවලින් කිසිවක් ඒ 
ව වසායන්ට අදාළ වීම සුළු වශෙයන් ෙවනස ්
කිරීමට  ෙහෝ ෙවනස ් කිරීමට ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට බලය තිෙබ්. එවැනි සෑම ගිවිසුමක්ම 
ලියවිල්ලකින් විය යුතු අතර එහි ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය සමඟ ලියා පදිංචි කරනු ලැබූ විට 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය සහ ව වසාය අතර වලංගු 
හා අනුගම  ගිවිසුමක් ෙව්. 

  2011.05.31 දින සිට ෙම් දක්වා 16 වගන්තිය 
යටෙත් අනුමත කරනු ලැබූ සහ 17වැනි වගන්තිය 

1833 1834 
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යටෙත් ගිවිසුම්වලට එළඹි ව ාපෘතීන් පිළිෙවළින් 
(ඒ) සහ (බී) වගුවල සඳහන් ෙව්.  

 (ii)  16 වගන්තිය යටෙත්  - 22 

  17 වගන්තිය යටෙත් -  120 

 (iii)  16 වගන්තිය යටෙත්  - රුපියල් මිලියන 13,303.39 

       17 වගන්තිය යටෙත් - රුපියල් මිලියන 
1,77,405.58 

(ආ) (i) 2011.04.01 දින සිට බදු විරාම ලබා දීම ෙද්ශීය 
ආදායම් පනෙත් ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් සිදු 
කළ අතර එය 2012.04.01 දින සිට 2012 අංක 8 
දරන ෙද්ශීය ආදායම් සංෙශෝධිත පනතින් බදු 
විරාම සඳහා විෙශේෂ සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

  ඒ අනුව 2012.04.01 දින ආෙයෝජන මණ්ඩල 17 
වගන්තිය යටෙත් ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇති 
ව ාපෘති සඳහා බදු විරාම ලබා දීම ඉහත 
2012.04.01 දිනැති ෙද්ශීය ආදායම් පනතට 

අනුකූලව පහත සඳහන් වගුෙවහි සඳහන් පරිදි 
ලබා දී ඇත. 

  මීට අමතරව 2007 සිට 2012 වකවානුව සඳහා 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වලට වි ෙශේෂිත වූ 
2007 අංක 1 දරන ආෙයෝජන මණ්ඩල 
ෙරගුලාසිය ද බලපැවැත්විණි. විසත්ර “සී” වගුෙව් 
දැක් ෙව්. 

  තවද, කෙමෝපාය සංවර්ධන පනත යටෙත් අනුමත 
ව ාපෘතීන් සඳහා එම පනත පකාරව 3(4) ගැසට් 
නිෙව්දනයට බදු විරාම/සහන ලබා ෙද්. එම විසත්ර 
අඩංගු ගැසට් නිෙව්දනය “ඩී” වගුෙව් දැක් ෙව්. 

 (ii)  විසත්ර පහත “ඉ” වගුෙව් දැක් ෙව්. 
  “ඒ”, “බී”, “සී”, “ඩී” සහ “ඉ” වගු * සභාගත 

කරමි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
*සභාෙම්සය  මත තබන ලද වගු : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட திட்ட வைரபடங்கள்: 
  Charts  tabled: 

1835 1836 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අන්තිමට කිව්ව කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් මම පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. ව ාපෘති 
70ක් ආරම්භ කරලා තිබුණාට BOI එෙක් ෙකොම්පැනි 128ක් 
වහලා තිෙබනවා. ෙම් ෙකොම්පැනි වැසීයාෙමන් නැති වූ රැකී රක්ෂා 
පමාණය  සුරක්ෂිත කරන්ෙන් ෙකො ෙහොමද කියන කාරණයට 
ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමා මට උත්තරයක් ලබා ෙදනවාද? 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට කළමනාකරණ පශ්න උඩ වහපු 

සමාගම් තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් දීපු ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා 130ක් විවිධ තැන්වල 
වැහිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මෑතකදීත් යම් යම් පරිපාලන 
ෙහේතූන් මත වහපු ඒවා තිෙබනවා.  

රැකියා අවස්ථා නැති ෙවලා නැහැ. ආෙයෝජන මණ්ඩලය තුළ 
රැකියා අවස්ථා 15,000ක හිඟයක් තිෙබනවා. ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය තුළ එවැනි සමාගම් නම් ඕනෑම රැකියා අවස්ථාවක් 

සඳහා එවැනි පුරප්පාඩු තිෙබනවා. යම් යම් සථ්ානවල වහලා 
තිෙබන ඒවා අපි දැනට හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කර්මාන්තශාලා 300ක් විවෘත කිරීෙම් ව ාපෘතිය යටෙත්, අපි ඒ 
බිම් පමාණය ඕනෑම ආෙයෝජකෙයකුට ලබා දීමට දැනටමත් 
අවශ  පියවර ගනිමින් පවතිනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ තමයි 

ෙකොම්පැනියක් වහනවා; වහලා අලුත් නමක් දාලා අලුත් 
ව ාපාරයක් කියලා පටන් ගැනීම. ව ාපෘතියක් විවෘත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න ඕනෑ ඒක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොෙහොතක් ඉන්න ඇමතිතුමනි.  මම පශන්ය අහන්නම්.   
ඔබතුමන්ලාෙග් ව ාපෘති 70 තුළ කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් 
ව ාපෘති 3ක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

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

1837 1838 

[ගරු  ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මහතා] 

වගුව (ඉ)  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් 70 ඇතුෙළේ Waterfront Properties (Pvt.) Limited, the 

Queensbury Leisure Limited ෙම් ඔක්ෙකොම තිෙබනවා ෙන්. ඊට 
අමතරව මුහුද ෙගොඩ කිරීම තිෙබනවා. ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
රුපියල් ෙකෝටි 2,800ක් ෙම් ව ාපෘති සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ හැරුණාම අනික් ඒවාට තිෙබන්ෙන් ඉතා 
සුළු පමාණයයි. රෙට් ආෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් අපට ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය, computer තාක්ෂණය, universities ඇති කිරීම 
අවශ  ෙවනවා. ෙම්වා තමයි ආෙයෝජනයන් වශෙයන් අවශ  
වන්ෙන්. ෙම් කැසිෙනෝකාරෙයෝ, මසාජ්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි අපිට 
ඕනෑ ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔබතුමා කියපු IT ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අංශ, කර්මාන්ත ආදී  

සියලුම ෙද්වල් ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ෙගන 
යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් සාමාන  සම්පදාය 
අනුව සමහර කර්මාන්තශාලා වැෙහනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා නැවත 
ෙවනත් ආෙයෝජකෙයකුට ලබා ෙදනවා. ෙම් වැහුණාය කියන ඒවා 
දැන් ඒකාබද්ධ කරලා කරනවා. බැන්ඩික්ස්, මාස් වාෙග් සමාගම් 
ඒවා මිලයට අරෙගන කර ෙගන යනවා. එම නිසා රැකියා 
අහිමිවීමක් කිසිම ෙදයක්  සිද්ධ ෙවලා නැහැ. රැකියා හිඟයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාටත් ඕනෑ නම් ලැයිස්තුවක් එවන්න. ෙදන්නම්. 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන් අසන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ඇයි එක්ලක්ෂ 

අසූඅටදහසක් අෙප් ශී ලාංකික තරුණ තරුණියන් පිට රට 
යවන්ෙන්? යන්ෙන් රක්ෂා නැති නිසා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු උගත් මන්තීතුමා, ඒ අය පිටරට යන්ෙන් ඇයි?  

ෙකොරියාවට ගියාම ලක්ෂ 2 1/2ක පඩියක් ගන්නවා. ෙමෙහේ පඩිය 
රුපියල් 25,000යි.  එෙහම නම් මම ඔබතුමාෙගන් ෙමෙහම 
අහනවා. රුපියල් 50,000 පඩියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂාව 
කරපු උපාධිධාරියා ආණ්ඩුෙව් රක්ෂාවට ගියා, රුපියල් 12,000ට, 
රුපියල් 20,000ට. ඇයි ඒ? එෙහම යනවා. එයට ෙහේතුව ආණ්ඩු ෙව් 
රක්ෂාව ගැන තිෙබන විශ්වාසයයි. ෙකොරියාවට යනවා, ඉතාලියට 
යනවා, ෙවනත් රටවල්වලට යනවා. එෙහම යන්ෙන් වැඩි පඩියට. 
ලක්ෂ තුෙන් පඩියකට යනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුරු දුන්නා. දැන් ඔබතුමාෙග් වාරය ඉවරයි.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අය යන එක නවත්වලා ඒ අයට ලංකාෙව් ,- [බාධා කිරීම්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඇති. 
 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
වතාවක් පැහැදිලිව කිව්වා. දැන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් යන්ෙන් 

නැහැ. ගෘහ ෙසේවිකාවන් යැවීම අඩු කරලා තිෙබනවා.  
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා කියන කිසිම ෙදයක් record ෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Record ෙවන්ෙන් නැද්ද? 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ. 
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් තව එක පශ්නයක් අහන්නද? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එපා. දැන් කාලය ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙකොම්පියුටර් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් සූරියවැවත් 
තිෙබනවා.  

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර සජීවි විකාශය කරන ෙබොත්තම- 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක ළඟදීම සවි කරනවා. 

පශ්න අංක 3-3922/'13-(3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය තුන්වැනි වතාවටත් 

අහනවා.  

1839 1840 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 
Government and Provincial Councils)  
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

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

 

 
ශීලංකන් ගුවන් සමාගම: ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම 

 லங்கன் விமானக் கம்பனி: விமானக் ெகாள்வன  
SRILANKAN AIRLINES : PURCHASE OF AIRCRAFT 

 4506/’13 
4. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) සීමාසහිත ශීලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහා 
අලුෙතන් ගුවන් යානා දහයක් මිලදී ගැනීෙම් 
සැලසුමක් ඇති බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) මිලදී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත එම ගුවන් යානා සඳහා 
වැය කිරීමට නියමිත මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ගුවන් යානා මිලදී ගන්ෙන් කුමන රටකින්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) සීමාසහිත ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම සහ සීමාසහිත 
මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) ගුවන් සමාගම 2013 
ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා ලැබූ පාඩුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)    අධික පාඩු ලබමින් පවත්වාෙගන යනු ලබන  ශී  
ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහා අලුෙතන් ගුවන් 
යානා මිලදී ගැනීමට පතිපාදන සපයා ගනු ලබන 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම නව ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම අනුමත 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 

சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட  லங்கன் விமானக் 
கம்பனிக்காக திதாக பத்  ஆகாய 
விமானங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்யத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

    ( ii )  ெகாள்வன  ெசய்ய எதிர்பார்த் ள்ள ேமற்ப  
ஆகாய விமானங்க க்காக ெசலவிட 
உத்ேதசித் ள்ள பணத் ெதாைக யா ; 

     (iii) ேமற்ப  ஆகாய விமானங்கள் எந்நாட் ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வைரய க்கப்பட்ட  லங்கன் விமானக் 
கம்பனி மற் ம் வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் 
லங்கா (தனியார்) விமானக் கம்பனி 2013 சனவாி 

தல் இற்ைறவைர அைடந் ள்ள நட்டம் 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) அதிகள  நட்டத் டன் ேபணிவரப்ப கின்ற  
லங்கன் விமானக் கம்பனிக்காக திதாக ஆகாய 
விமானங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்ய நிதி 
ஏற்பா கள் ெபறப்ப கின்ற விதம் யா ; 

    ( iii ) ேமற்ப  திய ஆகாய விமானங்கள் ெகாள்வன  
ெசய்யப்ப வைத அங்கீகாிக்கிறாரா 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Civil Aviation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that there is a plan to 
purchase ten new aircraft for the SriLankan 
Airlines; 

 (ii) the amount of money due to be spent on 
those aircraft; and 

 (iii) the country from which those aircraft will 
be purchased? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the loss incurred by the 
SriLankan Airlines and the Mihin Lanka 
(Pvt.) Limited from January 2013 to date; 

 (ii) the manner in which funds will be raised to 
purchase new aircraft to SriLankan Airlines 
which is run at huge losses; and 

 (iii) whether the purchase of new aircraft is 
approved? 

(c) 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)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)   ඔව්. 

 (ii)   ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,223. 

 (iii)   පංශය. 

(ආ)  (i)    ශී  ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම්  අලාභය  රුපියල් 
මිලියන 51,029.6  

    මිහින් ලංකා (පුද්ගලික)  සමාගෙම් අලාභය 
රුපියල්  මිලියන 4,175.2 (2013 ජනවාරි සිට 
2014 ජූලි දක්වා) 

 (ii)     A330-300  ගුවන් යානා  6 සඳහා විකිණීම හා 
නැවත කල්බදු කිරීෙම් පදනම මත  කල්බදු 
ෙදන්නන්ෙගන් මුදල් ලබාගනු ඇත. 

     A350-900 ගුවන් යානා 4 සඳහා අරමුදල් සපයා 
ගන්නා  ආකාරය  පිළිබඳ  තවම තීරණයකට 
අවතීර්ණ වී නැති අතර, 2020 දී ෙමම ගුවන් යානා 
ලබා  ගැනීම සිදු වනු ඇත. 
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 (iii)    ඔව්. 
(ඇ)  පැන ෙනොනගී. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මිලියනවලින් සඳහන් කෙළේ  එක 
අවුරුද්දක පාඩුව. අවුරුද්දකට බිලියන 40ක් පාඩු ලබමින් ෙම් 
වාෙග් ආයතන ෙදකක් නඩත්තු කරන්න ට අෙප්  රෙට් ජනතාවට 
වත්කමක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් කාල සීමාව තුළ අපි  පස් අවුරුදු 

සැලැස්මක් මඟින් අලාභය අඩු කරමින් කටයුතු කරනවා.  අපට 
පශ්නයක් වුෙණ්, විෙශේෂෙයන් ෙම් පැරණි ගුවන් යානා ඇණියයි. 
ඒවාට විශාල වශෙයන් වියදමක් යනවා, ඉන්ධන සහ repairs  
සඳහා. අලුත් ගුවන් යානා අරෙගන  ලාභය අවම කර ෙගන  ඉදිරි 
කාල සීමාව තුළ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කිරීෙම්  
වගකීම අමාත ාංශයක් හැටියට අපි අර ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා දීපු  ඒ උත්තරය අසත  උත්තරයක්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
උත්තරයක් දුන්නාට පස්ෙසේ  එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේ ඒක පිළිගන්ෙන් නැත්නම්  තව පශ්නයක් අහන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගිය අවුරුද්ෙද් එයාර් ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව  බිලියන 20යි. 

ෙම් අවුරුද්ෙද් පාඩුව රුපියල් බිලියන 35ක් විතර වනවා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 29යි. ඊට කලින් අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
බිලියන 20යි. ඊටත් කලින් අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 5යි. ඉතින්, 
ඇමතිතුමනි, පාඩුව එන්න එන්න වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමද ජනතාවට කියන්ෙන්, පාඩුව 
අඩු කර ගන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම මම ඊෙය් 
දැක්කා රූපවාහිනිෙයන්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, මුල් කාරණයට උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
A340 ගුවන් යානා අවුරුදු 16ක්, 17 විතර පැරණි නිසා අපට 

repairsවලට සහ ඉන්ධන ෙවනුෙවන් විශාල වියදමක් දරන්න 
වනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අධ ක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියක් අනුව 
ඉන්ධන පිරිමැසීමක් ඇති නව ගුවන් යානා මිලදී ගන්ෙන්. අපි ඉදිරි 
කාල සීමාෙව්දී බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඒ කටයුත්තට යන්න. දැන් 
මිහින් ලංකා ආයතනය ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 

තිෙබනවා. අෙප් අලාභය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලයට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා ඉදිරි කාල සීමාව තුළ 
ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරලා දැනුම් ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකත් අසත  උත්තරයක්. මෙග් 

තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  

කල් බදු කමයට ගන්න- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුරක් දුන්නාම ඒක සත  අසත  කියන්ෙන් නැතුව, ඒ 

ලැෙබන පිළිතුර අනුව තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි. ඒ පිළිතුෙරන් 

සෑහිමකට පත් ෙවන්න බැරි නිසා මම අහනවා තව අතුරු 
පශ්නයක්. 

 ඒ lease agreement එෙක් කල් බදු කමයට ගන්න ඒ 
යානාවල repair cost එක ආදී ඔක්ෙකෝම ඇතුළු කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් එෙහම කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. මම "සිර ස" නාළිකාෙවන් 
කියනවා දැක්කා, ඔබතුමන්ලා 2016 දී අලුෙතන් ගන්නවා කියලා 
ඊට වඩා විශාල ගුවන් යානා පමාණයක්. ෙමච්චර අලාභ ලබද්දී 
එච්චර ගුවන් යානා පමාණය ඔබතුමන්ලා ලබා ගන්ෙන් ෙකොමිස් 
මුදල් නිසා කියන එක තමයි රෙට් ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන්. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් උත්තරය ෙමොකක්ද? විශාල 
ෙකොමිස් මුදල් ඒ ඇණවුම්වලට ෙගවනවා. දහයක්ම අහස් යාතා. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට හිනා යනවා ෙමතුමන්ලා අහන 

පශ්න ගැන. වැදගත් මන්තීවරු අහන පශ්නද ෙම්වා? අෙනක් එක, 
අපි ගන්න ගුවන් යානා හයම A330-300 වර්ගෙය් ඒවා.  විශාල 
ගුවන් යානා ගන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපට එවැනි ගුවන් යානා 
ඇණියක අවශ තාවක් තිෙබනවා. අපට A340 ගුවන් යානා හයක් 
තිෙබනවා. ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට අපට ඒවා අයින් කරන්න 
සිදු ෙවනවා. අපි අලුත් ගුවන් යානා අරෙගන ෙම් ශී ලංකා ගුවන් 
සමාගම පවත්වාෙගන යන එක ෙහොඳ නැද්ද? ඒක අෙපන් අයින් 
කරලා ෙවනත් කාටහරි ෙදන්නද ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්ෙන්?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පවත්වාෙගන යන එක ෙහොඳයි, පාඩු ලබන්ෙන් නැත්නම්. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
අද ෙලෝකෙය් හැම ගුවන් සමාගමක්ම වාෙග් පාඩු ලබන 

තත්ත්වයකයි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. නමුත් අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, ශී ලංකා අනන තාව අපට රැෙගන යාමට හැකිවීම ගැන. 
ඔබතුමා මෙග් පිළිතුර පිළිගන්ෙන් නැත්නම් මම ඔබතුමාට 
කියනවා, අසත  පශ්න අහන්න එපා කියලා. ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මම වග කීෙමනුයි උත්තර ෙදන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6-5031/'14-(2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මහතා. 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු 

විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

කුඩා ෙත් ඉඩම්වල පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය : 
සහනාධාර 

சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட மண் மற் ம் நீர்ப் 
பா காப் : நிவாரணம் 

CONSERVATION OF SOIL AND WATER IN TEA SMALL 
HOLDINGS: SUBSIDIES 

 

5184/’14 

7. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
 (The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) කුඩා ෙත් ඉඩම්වල පාංශු හා ජල සංරක්ෂණයට 
රජෙය් සහනාධාර ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 2014 
අයවැය ෙයෝජනාවලට ඇතුළත් කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ෙත් අක්කරයකට ලබා ෙදන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වන විට එම වැඩ සටහන කියාත්මක වන 
දිසත්ික්ක කවෙර්ද; 

 (iv) එම දිසත්ික්ක අතරින් ඉහත සහනාධාර මුදල 
සම්පූර්ණෙයන් ලබා දී ඇති හා ෙකොටස ්වශෙයන් 
ලබා දී ඇති දිසත්ික්ක ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (v) එම සහනාධාරය ලබා ෙදන කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ආ) දිසත්ික්ක 08 ක කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සඳහා එම 
සහනාධාර මුදල ලබා දිය යුතු නමුත්, පසුගිය කාලෙය් 
පළාත් සභා මැතිවරණ පැවති දිසත්ික්ක සඳහා පමණක් ඊට 
අදාළ අත්තිකාරම් මුදල් ලබා ෙදන ෙලස දන්වා ඇති අතර 
ෙසසු දිසත්ික්ක තුළ එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක 
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) சி  ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் மண் மற் ம் 
நீாின் பா காப் க்கு அரசாங்க நிவாரணம் 
வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  2014 வர  - 
ெசல த் திட்ட  பிேரரைணகளில் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

  (ii) ஆெமனில், ஒ  ஏக்கர் ேதயிைலக்கு வழங் 
கப்ப ம் பணத்ெதாைக யா ; 

  (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் நைட ைற 
யில் உள்ள மாவட்டங்கள் யாைவ; 

  (iv) ேமற்ப  மாவட்டங்களில் குறித்த நிவாரணத் 
ெதாைக ைமயாக வழங்கப்பட் ள்ள மற் ம் 
பகுதியளவில் வழங்கப்பட் ள்ள  மாவட்டங்கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

  (v) ேமற்ப  நிவாரணம் வழங்கப்ப ம் சி  ேதயிைலத் 
ேதாட்ட உாிைமயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 08 மாவட்டங்ைளச் ேசர்ந்த சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட 
உாிைமயாளர்க க்கு ேமற்ப  நிவாரணப் பணத் 
ெதாைக வழங்கப்பட ேவண் ய ேபாதி ம்,  கடந்த 
காலப் பகுதியில் மாகாண சைப ேதர்தல்கள் இடம் 
ெபற்ற மாகாணங்க க்கு மாத்திரம் இதற்கான 

ற்பணத் ெதாைகைய வழங்குமா  அறிவிக்கப் 
பட் ள்ள டன், ஏைனய மாவட்டங்களில் குறித்த 
ேவைலத்திட்டம்  நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a proposal has been incorporated in 
the Budget Proposals of 2014 with the aim 
of providing state subsidies for the purpose 
of conserving soil and water in tea small 
holdings; 

 (ii) if so, of the amount of money that will be 
provided for an acre of tea; 

 (iii) the districts where the aforesaid programme 
has been implemented; 

 (iv) separately, of the districts where the 
aforesaid subsidy has been provided in full 
or partly; and 

 (v) the number of tea small holders to whom 
the aforesaid subsidy will be provided? 

(b) Will he also inform this House of the reasons led 
not to implement the aforesaid programme in other 
districts and it has been informed that money 
advances concerned would be provided, only for 
the districts where the recent Provincial Council 
elections were held despite the fact that the tea 
small holders of  eight districts should be provided 
with the aforesaid subsidies? 

(c) If not, why? 

1845 1846 
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation 
Industries)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 2014 අය වැය 
කථාව, පිටු අංක 8 (සිංහල භාෂා පිටපත)  

 (ii) අක්කරයකට රුපියල් 5,000ක සහනාධාරයක් 
අක්කර 2කට අඩු ඉඩම් හිමි කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ෙවත ලබා ෙද්. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය 
සහ ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය එක්ව සිදු කරනු 
ලබන පුහුණුවීම් සඳහා සහභාගි වන කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙවත, අදාළ කාර්යය නිම කළ විට 
රුපියල් 2,500ක් බැගින් වන අදියර 2ක් යටෙත් 
ෙමම සහනාධාර මුදල ෙගවනු ලැෙබ්.  

 (iii) ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට, කළුතර, ෙකොළඹ, 
රත්නපුර, කෑගල්ල, මහනුවර, මාතෙල්, නුවර 
එළිය, බදුල්ල, ෙමොනරාගල. 

 (iv) එක් එක් දිසත්ික්ක යටෙත් සහනාධාර මුදල් ෙගවා 
ඇති ආකාරය පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.  

 (v) අදාළ පුහුණුවීම් සඳහා සහභාගි වූ කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙවත සහනාධාර ලබා ෙදනු ලබයි. ෙම් 
වන විට පුහුණුවීම් ලද කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
සංඛ ාව 225,144ක් වන අතර, ඔවුන් සියලු ෙදනා 
ෙවත සහනාධාර ලබා ෙද්. 

(ආ) ජල හා පාංශු සංරක්ෂණ කම අනුගමනය ෙනොකිරීම ෙත් 
වගාව ෙකෙරහි වර්ෂය පුරාවට බලපාන්නා වූ ගැටලුවක්ව 
තිබූ අවසථ්ාවක කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විසින් පාංශු හා ජල 
සංරක්ෂණ කම අනුගමනය ෙනොකිරීමට ෙහේතු සාධකය 
සැලකිලිමත්ව හඳුනා ගනිමින් ෙමම ෙයෝජනාව 2014 අය 
වැයට ඇතුළත් කර ඇත. අය වැය මඟින් පකාශයට පත් 
කරනු ලැබ ඇති සංවර්ධන ෙයෝජනා කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන් මැතිවරණයක් පැවැත්වීම ඉලක්ක කර 
ගැනීෙමන් ෙතොරව ෙව්. ෙම් වන විට කුඩා ෙත් වතු 

සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පාෙද්ශීය කාර්යාල 08 යටෙත් 
දිසත්ික්ක 12ක සිටින කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ෙවත 
සහනාධාර ෙබදා හැරීම ආරම්භ කර ඇත. එක් එක් 
පෙද්ශවලට අදාළ කාලගුණික තත්ත්වයන්ද සැලකිල්ලට 
ගනිමින් ඒ ඒ දිසත්ික්කවල ෙමම සහනාධාර ෙබදා හැරීම 
ආරම්භ කරන ලදී.  

 සහනාධාර ෙබදා දීෙම් සමාරම්භක රැසව්ීම් පහත දිනවලදී 
පවත්වා ඇත.   

  
 
 
 
 
 
 
 

 ෙමම සහනාධාර කමය සඳහා 2014 අය වැය මඟින් ෙවන් 
කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 200ක් වන අතර, ෙවන් 
කර ඇති අතිෙර්ක පතිපාදන ද සමඟ ෙම් වන විට 
(2014.10.31 දිනට) රුපියල් මිලියන 328.24ක් වියදම් දරා 
ඇත. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් 

පුහුණු කිරීම් ෙහෝ කාලගුණ තත්ත්වයන් ෙනොතකා ෙමරට ඉන්න 
සියලුම ලියාපදිංචි කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ට  -ලක්ෂ 4කට අධික 
පමාණයක් ඉන්නවා.-   සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් වසර තුළදීම 
රුපියල් 5,000 ෙගවා අවසන් කරනවාද? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මෙග් පිළිතුෙර්දිත් මා ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා. ෙම්වා මහජන 

මුදල්. ෙම්වා අපට නිකම් ෙබදන්න බැහැ. පුහුණුවීම් කිරීම සැලසුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයයි, කුඩා ෙත් වතු 
සංවර්ධන අධිකාරියයි එකතු ෙවලා. එතෙකොට ඒ පුහුණු වීම 
අත ාවශ  කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, පුහුණු වීෙමන් ෙතොරව,  
ඔය මුදල් ෙදන්න ගිෙයොත් ඔය වැෙඩ්ට ඒක භාවිත ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි පුහුණුව අපි අනිවාර්ය කෙළේ.  ඒ පුහුණුවට 
ගිය අයට තමයි ෙදන්ෙන්. විශාල සංඛ ාවක් ෙම් වන විට 
පුහුණුවට ගිහිල්ලා,  දැන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. අපි පසු විපරමක් කරලා තමයි ෙදවැනි වටෙය් 
ෙදන්ෙන්.  ඉස්ෙසල්ලා 2,500ක් ෙදනවා. වැෙඩ් ෙකරුණාට 
පස්ෙසේ අෙනක් 2,500 ෙදනවා. ඒ පසු විපරම කරන්ෙන් ෙත් 
පරීක්ෂකවරුනුයි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පාංශු හා ජල සංරක්ෂණයට අක්කරයකට 

රුපියල් 5000ක් ෙවන් කරන ෙකොට- 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
අක්කර ෙදකකට වඩා අඩු ඉඩම්වලට ෙදන්ෙන්. 

1847 1848 

1වන අදියර 
යටෙත් 

සහනාධාර මුදල 
සම්පූර්ණෙයන් 
ෙගවා ඇති 
දිස්තික්ක 

1වන අදියර යටෙත් සහනාධාර ෙගවමින් පවතින 
දිස්තික්ක (2014.10.31 දිනට) 

  

2 අදියර 
යටෙත් 

සහානාධාර 
මුදල් 

ෙගවමින් 
පවතින 
දිස්තික්ක 

  දිස්තික්කය සහනාධාර 
අයදුම් කළ 
සංඛ ව 

සහනාධාර 
ෙගවන ලද 
සංඛ ාව 

සහනාධාර 
ෙගවන ලද 
සංඛ ාෙව් 
පතිශතය 

  

කළුතර රත්නපුර 45,530 20,225 44.49% බදුල්ල 

මාතර මහනුවර 18,907  7,696 40.70% ෙමොනරාගල 

හම්බන්ෙතොට කෑගල්ල 18,004  9,144 50.79%   

ෙකොළඹ නුවර එළිය 18,444  7,480 40.56%   

ගාල්ල           

බදුල්ල           

ෙමොනරාගල           

මාතෙල්           

          දිස්තික්කය     දිනය 

ගාල්ල, මාතර, කළුතර 2014.01.11 

මහනුවර 2014.01.17 

බදුල්ල 2014.06.07 

රත්නපුර 2014.07.28 

කෑගල්ල, නුවරඑළිය 2014.08.26  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 

5,000ක් ෙවන් කරන ෙකොට සාමාන ෙයන් කඳු හා බෑවුම් සහිත 
ඉඩමක් නම් රුපියල් 5,000කින් ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
රුපියල් 5,000 ලබා ෙදන එකට අකමැතියි කියලා අපට කිසිම 

ෙකෙනක් පකාශ කරලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඊට වඩා මුදලක් 
යට කරන්න සිද්ධ ෙවයි. හැබැයි, අපට ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල්වලින් තමයි, ඒ රුපියල් 5,000ක මුදල ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම්ක අය වැය 
ෙයෝජනාවක් බව. රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියලා තමයි, අය වැය 
මඟිනුත් ෙයෝජනා කෙළේ. 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙයනුත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ඉදිරි වර්ෂෙය්දීත්  ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න. මට ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව 
පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත්ම 
සාර්ථකයි කියන එක. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව කියාත්මක 
කරලා අවසාන ෙවන ෙකොට ෙත් ක්ෙෂේතය තවදුරටත් තිරසාර 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපට තව පැත්තකින් අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අය වැය ෙයෝජනාවක් හැටියට දුන්නාය කියපු නිසයි මා ඒ 

පශ්නය ඇහුෙව්. ඒ සඳහා රුපියල් 5,000ක් සෑෙහයිද කියන එක 
පිළිබඳවයි මට ගැටලුව තිබුෙණ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
කුඩා ෙත් වතු සමිති නිලධාරින් තුන්ෙදෙනක් සහ කාරක සභාෙව් 
ෙදෙදෙනක් සහිතව පස්ෙදෙනක් ෙපෙර්දා -2014 ෙනොවැම්බර් 
12වැනි දා- අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා තිබුෙණ් ෙම් පුහුණුව 
සඳහාද? ඒ ෙවනුෙවන් පවාහන වියදම් සහ අෙනකුත් වියදම් 
දැරුෙව් කවුද? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුව අහලා තිෙබන පශ්නයට ෙම් 

පශ්නය අදාළයි කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මම අතුරු පශ්නයක් ඇහුෙව්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔබතුමිය ආපසු පශ්නයක් අහන්න. මම ඒකට සංඛ ා ෙල්ඛන 

සහිතව උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මම අතුරු පශ්නයක් ඇහුෙව්. ඒකට උත්තර ෙදන්න කියන්න, 

ගරු කථානායකතුමනි. ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළයි.   

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
එය ඔබතුමිය අහපු පශ්නෙයන් මතු වන අතුරු පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇයි, ඒෙකන් මතු වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්?  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔබතුමිය අහලා තිෙබන්ෙන්, පාංශු හා ජල සංරක්ෂණයට ලබා 

ෙදන රුපියල් 5,000 සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ ගැනයි. අරලියගහ 
මන්දිරයට ආපු ඒ විශාල පිරිස ෙකොෙහොමද ෙගනාෙව් කියන එක 
ගැන ඔබතුමිය ආපසු මෙගන් අහන්න. මම ඒකට උත්තර 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ආපසු අහන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

  
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔය ඇති. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමිය අයිති ෙවන්ෙන් කුඩා 

ෙත්වතු අංශයටද; ෙලොකු ෙත්වතු අංශයටද? 

දැන් ෙදවන වටය.  
 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  සභාව : විසත්ර 
ேஹாமிேயாபதி ம த் வச் சைப: விபரம் 

HOMEOPATHIC MEDICAL COUNCIL : DETAILS 
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5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அேசாக் 
அேபசிங்க சார்பாக )  

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok 
Abeysinghe) 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 
(අ) (i) ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  සභාව පිහිටු වූ දිනය 

කවෙර්ද; 
 (ii) ෙම් වන විට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  සභාව 

කියාත්මක වන්ෙන්ද; 
 (iii) 2012 වර්ෂය වන විට දිවයිෙන් ලියා පදිංචි වී සිටි 

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද වරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  කමය පචලිත කිරීම සඳහා 

අමාත ාංශෙයන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேஹாமிேயாபதி ம த் வச் சைப தாபிக்கப்பட்ட 
திகதி யா  என்பைத ம்; 

1849 1850 
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  (ii) தற்ேபா  ேஹாமிேயாபதி ம த் வச் சைப 
இயங்கி வ கின்றதா என்பைத ம்; 

  (iii) 2012 ஆம் ஆண்டளவில் நாட் ல் பதி ெசய்யப் 
பட் ள்ள ேஹாமிேயாபதி ம த் வர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

  (iv) ேஹாமிேயாபதி ம த் வ ைறைய பிரபல்யப் 
ப த் வதற்காக அைமச்சு ஏேத ம் ேவைலத் 
திட்டெமான்ைற அ ல்ப த்தி ள்ளதா என்ப 
ைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Indigenous Medicine:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the date on which the Homeopathic Medical 

Council was established; 
 (ii) whether the Homeopathic Medical Council 

is active at present; 
 (iii) the number of registered Homeopathic 

doctors in Sri Lanka as at 2012; and 
 (iv) whether any programme has been 

implemented by the Ministry to make 
homeopathy treatment method popular? 

(b) If not, why? 
 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ)  (i)   1979 මාර්තු 01 

 (ii)   නැත. අවසන් ෛවද  සභාෙව් ධුර කාලය 2011 ජනවාරි 30 
දිෙනන් අවසන් විය. ඉන් පසු ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  
සභාවක් නිලවරණයකින් ෙතෝරා පත් කර ෙනොගැනුණු 
අතර ෛවද  සභාෙව් කටයුතු පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා 
2011 ජුනි 16 වන දින ෙහෝමිෙයෝපති අතුරු පාලක 
කමිටුවක් අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය මත ගරු 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ් අනුව විෂයය භාර ඇමතිතුමා 
විසින් පත් කර ඇත. අද වන ෙතක් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  
සභාව පවත්වා ෙගන යනු ලබන්ෙන් ෙහෝමිෙයෝපති අතුරු 
පාලක කමිටුවක් මඟිනි. 

 (iii)   ෛවද වරුන් 192. 

 (iv)  *  අමාත ාංශය විසින් ෙම් වන විට රජෙය් එකම 
ෙහෝමිෙයෝපති ෙරෝහල වන වැලිසර ෙහෝමිෙයෝපති 
ෙරෝහල පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. 

  *  ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  සභාව විසින් පවත්වා ෙගන යනු 
ලබන රජෙය් ස්ථිර ෙහෝමිෙයෝපති සායන 07 සඳහා 
ඖෂධ ලබා ෙදනු ලබන්ෙන් එම ෙරෝහල මඟිනි.  

  *  ෙහෝමිෙයෝපති වැලිසර ෙරෝහල ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  
සභාව සමඟ එක්ව ජංගම සායන පවත්වනු ලබයි.  

  *  ඉන්දියාෙව් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද  උපාධිය හැදෑරීම 
සඳහා ෙතෝරා ගැෙනන සිසුන් 10 ෙදෙනකුට 
අමාත ාංශය විසින් වාර්ෂිකව අර්ධ ශිෂ ත්ව පිරිනමනු 
ලැෙබ්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.   

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට අමාත ාංශ නිෙව්දනය, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

අමාත තුමා. දැන් ෙවලාව ෙපර වරු 10.05යි. ගරු අමාත තුමනි, 
ඔබතුමාට මිනිත්තු ෙදකක් ෙදනවා.  මිනිත්තු ෙදකකින් එය 
කියවලා අවසන් කරන්න.  

 

පස් වන ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව  නව කඩ ඉම් 
ලකුණු  : අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය 

ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் பாீட்ைச திய 
ெவட் ப் ள்ளி : கல்வி அைமச்சாின  கூற்  
NEW CUT-OFF MARKS FOR GRADE FIVE 

SCHOLARSHIP : STATEMENT BY MINISTER OF 
EDUCATION 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා.  

2015 අය වැය ෙයෝජනා - 5 වන ෙශේණිෙය් ශිෂ ාධාර 
පමාණය 15,000 සිට 25,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් පසු නව කඩ 
ඉම් ලකුණු සීමාව පකාශයට පත් කිරීම.  

පස් වන ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව පරීක්ෂණය සඳහා ෙතආකාරයක 
ලකුණු මට්ටම් පකාශයට පත් කරනවා.  

01. එක් පශන් පතයකට ලකුණු 35 බැඟින් ලකුණු 70ට 
වැඩිෙයන් ලබමින් එම විභාගෙයන් සමත් වන සිසුන් 
258,700කට ආසන්න සිසුන් සඳහා විභාග ෙකොමසාරිස ්
ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික පතය 
2014.09.27 වැනි දිෙනන් අදාළ පාසැල් ෙවත ලබා දීෙමන් 
අනතුරුව සිසුන් ෙවත දැන් නිකුත් කර තිෙබනවා.   

02. පදානය කරන ලද 15,000ක් වූ ශිෂ ත්ව පමාණය යටෙත් 
ශිෂ ාධාර ලාභීන් 15,000ක් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සිංහල 
මාධ ෙය් ෙපොදු කඩඉම් ලකුණ 163ක් වූ අතර, ෙදමළ 
මාධ ෙය් ෙපොදු කඩ ඉම් ලකුණ 159ක් වුණා.   

03. ලංකා ඉතිහාසෙය්  පථම වතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් 
විසින් 2015 අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ශිෂ ාධාර පමාණය 
15,000 සිට 25,000 දක්වා 10,000 කින් වැඩි කිරීම නිසා 
සංෙශෝධිත නව කඩ ඉම් ලකුණ සිංහල මාධ  ලකුණු 157 
ක් වූ අතර ෙදමළ මාධ  152ක් විය. 

 එෙලස 2015 අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ෙමෙතක් පදානය 
කරන ලද ශිෂ ාධාර සංඛ ාව 15,000 සිට 25,000  දක්වා 
10,000 කින් ද, ශිෂ ාධාර පමාණය මසකට රුපියල් 500 
සිට රුපියල් 1,500 දක්වා සියයට 300කින් ද වැඩි කිරීමට 
ෙයෝජනා කර ඇත.  එම ෙයෝජනාවත් සමඟ 15,000ක් වූ 
ශිෂ ාධාර සංඛ ාව තුළ සුදුසුකම් ෙනොලබන ලද සිසුන් 
විශාල සංඛ ාවකට ශිෂ ාධාර හිමිකම  ලැබී තිෙබනවා. 
එම ශිෂ ාධාර හිමි ශිෂ  සංඛ ාව වර්ධනය වීමත් සමඟ 
ශිෂ ත්ව පරික්ෂණෙයන් සුදුසුකම් ලැබීෙම් දිසත්ික් අවම 
ලකුණු සීමාව තවදුරටත් පහළ යනු ඇත.  එහි පතිඵලයක් 
වශෙයන් ශිෂ ාධාර සංඛ ාව 15,000 යටෙත් තිබුණු ෙපොදු 
දිසත්ික් අවම ලකුණු සීමාව වූ සිංහල මාධ  163 හා ෙදමළ 
මාධ  159, ශිෂ ාධාර සංඛ ාව 25,000ට වැඩි කළ විට 
සිංහල මාධ  157 හා ෙදමළ මාධ  152 දක්වා පහළ 
අගයකට පත්ෙව්.   

 2015 අය වැය ෙයෝජනා අනුව පදානය කරන ලද 5 වන 
ෙශේණිෙය් ශිෂ ාධාර සංඛ ාව 15,000 සිට 25,000 දක්වා වූ 

1851 1852 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩි කිරීමට අදාළ නව කඩ ඉම් ලකුණු සීමාවන් 
2014.11.17 වන සඳුදා විභාග ෙකොමසාරිස ්ජනරාල් විසින් 
පකාශයට පත් කරනු ලැෙබ්. එෙසේ පකාශයට පත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව කඩ ඉම් ලකුණු ඇතුළත් ෙල්ඛන 
පාසල්වලට ෙයොමු කිරීමට හා අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා ඇති බව විභාග ෙකොමසාරිස ්ජනරාල් විසින් 
මා ෙවත වාර්තා ෙකොට ඇත. එෙසේ නව කඩ ඉම් ලකුණු 
නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව අභිනවෙයන් සුදුසුකම් ලබන 
සිසුන් සඳහා පාසල් ඉල්ලුම් කිරීමට හා ශිෂ ාධාර ලබා 
ගැනීමට අවශ  අයදුම් පත කලාප අධ ාපන 
අධ ක්ෂවරුන් මාර්ගෙයන් පාසල් ෙවත ලබා දීමට කටයුතු 
ෙයොදා ඇති බව ශිෂ ත්වය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන 
පාසල් කටයුතු ශාඛාෙව් අධ ාපන අධ ක්ෂ විසින් මා ෙවත 
වාර්තා කර ඇත. තවද එෙසේ සුදුසුකම් ලබන සිසුන් 
පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට අදාළව එක් එක් පාසල් සඳහා 
වන අවම ලකුණු සීමාවන් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 09 වන 
සිකුරාදා දිනට පථම පකාශයට පත් කිරීමට විෙශේෂ කඩිනම් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකසා ඇත. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසය වන විට ෙම් අලුත් 
පතිලාභය සියලුම දරුවන්ට ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අපි 
සතුටු විය යුතුයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එපමණයි ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපට ෙබොෙහොම සීමිත ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. අපි lunch 

interval එක නැතිව විවාදය ෙගන යන්න ලෑස්ති කර ගනිමු. 
ෙමොකද, අද උෙද් වරුෙව් විවාදයට ගන්න තිෙබන්ෙන් වැදගත් 
අමාත ාංශයක වැය ශීර්ෂයක්. ෙබොෙහොම අඩු ෙව්ලාවක් 
තිෙබන්ෙන්.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ඒ විනාඩි දහය අපි දිවා ආහාර විෙව්කෙයන් ලබා 

ගනිමු.  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම නැතිව විපක්ෂය 

පැත්ෙතන් කාලය අඩු කරන්න එපා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සඳහා සභාව එකඟද?  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015. කාරක සභා අවස්ථාව.   

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- [පගතිය: 

ෙනොවැම්බර් 13] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி:  
நவம்பர் 13 ] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 13th November] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ශීර්ෂ අංක 112, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය. සලකා බැලීම 

ෙපර වරු 10.00 සිට පස් වරු 12.30 දක්වා.   
 

112 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම,  
රු. 147,000,000 

 
தைலப்  112. -  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 147,000,000 

 
HEAD 112.- MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
147,000,000 

 
[පූ.භා. 10.12] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින - 2014.11.14වැනි සිකුරාදා - 
උදය වරුෙව් විවාදයට ගැෙනන විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂෙයන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
විවාදය ආරම්භ කරන්ෙන් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[පූ.භා. 10.13]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රට පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ 

ජාත න්තර වශෙයන් විශාල පසු බෑමකට ලක් වුණා. අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක දක්නට ෙනොලැබුණු ආකාරයට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් ෙයෝජනා තුනක් අප 

1853 1854 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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පැරදුණා.  ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හැම වතාෙව්ම ෙම් ගරු 
සභාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, එෙහම කිසිම ෙදයක් වන්ෙන් නැහැ 
කියලා. නමුත්, අප තුන් වතාවක් පැරදුණා.  

දැනට මාසයකට පමණ ඉහත දී එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
විරුද්ධව යුෙරෝපා හවුල විසින් පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කරන්න 
කටයුතු කළා. ෙම් තහනම දැම්ෙම් 2006 දී මංගල සමරවීර 
මැතිතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය්දීයි. ඒ තහනම 
දමන්න ඇමරිකාව ඇතුළු බටහිර රටවල් ගණනාවක් අපිට 
සහෙයෝගය දුන්නා. නමුත් අද ඒ තහනම ඉවත් කරන්න කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. දැන් මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහන්ෙන්, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් 
තහනම දැම්ෙම් 2006 අවුරුද්ෙද්. ෙම් නඩුවට ඇපෑල ඉදිරිපත් 
ෙකරුෙව් 2011 දීයි. දැන් ෙම් 2014 අවුරුද්ද. ෙම් සම්පූර්ණ නඩුව, 
තීන්දුව සමඟ website එෙක් තිෙබනවා. ෙම් නඩුවට ශී ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කිසිම ෙකෙනක් ෙපනී ඉඳලා නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිෙයක්වත්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරිෙයක්වත්, තානාපතිවරෙයක්වත් ෙපනී ඉඳලා නැහැ. 
ඔබතුමාට කරුණාකර කියන්න පුළුවන්ද ෙම් නඩුවට ශී ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කිසිම ෙකෙනක් සහභාගි වුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. 
ෙම් තහනම ඉවත් කරන්න කටයුතු කළ ෙවලාෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙචෝදනා ෙකරුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙම් පිටුපස ඉන්නවා කියලා. නමුත් මම කියනවා, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙයන් ෙකෙනක් ෙපනී සිටින්ෙන් නැතුව, තානාපති 
ෙකෙනක් ෙපනී හිටින්ෙන් නැතුව, නීතිඥ මහත්වරුන් ෙපනී 
හිටින්ෙන් නැතුව   ෙම් තහනම ඉවත් කිරීමට පසු බිම හැදුෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලායි කියලා. මම විශ්වාස කරනවා, ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණයට උත්තරයක් ලැෙබයි කියලා. 
ෙමොකද ඇමතිතුමා හැමදාම කියනවා, අවසාන කථාෙව්දී  උත්තර 
ෙදනවා කියලා. නමුත් උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට දැන් උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද?   

ගරු සභාපතිතුමනි, යුෙරෝපා අධිකරණෙය් ෙම් නඩුව අවුරුදු 
3ක් තිබුණා. ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ඇයි  කිසිම ෙකෙනක් සහභාගි 
වුෙණ් නැත්ෙත්? මම එෙහම කියන ෙකොට ඔබතුමාත් ඔළුව 
වනනවා. මාෙග් තර්කය ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. අපිට ෙචෝදනා 
කරනවා, අෙප් නායකතුමාට ෙචෝදනා කරනවා එතුමා ගිහිල්ලා 
ෙම්ක අනික් පැත්තට හැෙරව්වා කියලා.  ෙම්ක විහිළුවක් ෙන්. 
ෙම්වා ලැජ්ජා නැති තිරිසන් කථා. අහිංසක මිනිස්සුන්ට ෙචෝදනා 
කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් තහනම පනවපු කාලෙය්දී -2006 
දී-  යුෙරෝපා හවුල ශි ලංකාවත් සමඟ ඉතා ෙහොඳ සම්බන්ධයක් 
තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඒ සම්බන්ධකම් නැති ෙකරුෙව්. 
ෙමොකද අපි කවුරුත් දන්නවා, තස්තවාදය විනාශ කිරීම සඳහා  
එල්ටීටීඊ සංවිධානය සමඟ කරන යුද්ධයට මුළු ජාත න්තරයම  
සහෙයෝගය දුන්නා කියලා.  

හැබැයි, ජාත න්තරය කිව්වා, යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පස්ෙසේ 
ෙම් රෙට් යහපාලනයක් ඇති කර, පජාතන්තවාදය තහවුරු කර, 
මාධ  නිදහස ඇති කර, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කර, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය කියාත්මක කර ෙම් රට අලුත් මාර්ගයකට අර ෙගන 
යන්න කියා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ. අද 
යුෙරෝපා හවුල තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ තරහයි. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද, ෙම් තහනම අෙනක් පැත්තට හරවන්ෙන්? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය තමයි ෙම් නඩුව පවරා තිෙබන්ෙන්. වගඋත්තරකරු, 
යුෙරෝපා හවුල. යුෙරෝපා හවුල අපට තිබුණු GSP සහනය නැති 
කළා. ඒ නිසා අපට විශාල පාඩුවක් සිදු වුණා. එතෙකොට මම 
අහන්න කැමැතියි, ෙකොෙහොමද - 

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මම ගිහිල්ලාද ෙක්ලාම් කිව්ෙව්? රනිල් මහත්තයා ෙන්ද ගිහින් 

කිව්ෙව්? 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
බූරු කථා කියන්න එපා. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මිනිත්තු 10යි එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. කවුරු ෙහෝ අනවශ  

ෙලස බාධා කරනවා නම්, මම ඒ මන්තීතුමාට ෙම් ගරු සභාෙවන් 
එළියට යන්න කියා නිෙයෝග කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන්න කැමැතියි, අෙප් ර ෙට් අනාගතය ෙමොකක්ද කියා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද, ෙම් තහනම අෙනක් පැත්තට 
හරවන්න කියා කරන්ෙන්? ෙමොකද, යුෙරෝපා හවුල 
තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න සූදානම් 
නැහැ ෙන්. ඒක අපි දන්නවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා. 
නමුත් 2006 වසෙර්දී එෙහම ෙනොෙවයි. යුෙරෝපා හවුල ශී  
ලංකාෙව් ආණ්ඩුව සමඟ විශාල සහෙයෝගයකින් වැඩ කළා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ සහෙයෝගය නැහැ.  

අෙනක් එක, ෙම් නඩුව විභාගයට ගත්ත ෙවලාෙව්දී -නඩු 
තීන්දුව පිටු 40ක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කියවලා තිෙබනවාද කියා 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ නඩු තීන්දුව බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කවුද කථා කර තිෙබන්ෙන් කියා.- ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙම් තහනම ඉවත් කරන්න එපා කියා  ලංකාව ෙවනුෙවන් කථා 
කර තිෙබන්ෙන් මහා බිතාන ය. තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාම මහා 
බිතාන යට ෙදොස් කියනවා. නමුත් මහා බිතාන ය තමයි ෙම් 
තහනම ඉවත් කරන්න එපා කියා විශාල වශෙයන් තර්ක කර 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් තහනම අෙනක් පැත්තට හරවන්ෙන් කියා. ගරු 
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද? මම අහන්ෙන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවාද, නැද්ද කියා. මට ඒකට විතරක් උත්තර ෙදන්න. 
උත්තරය විතරයි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස ් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව - 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකටිෙයන් උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
අපි ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි තීරණයක් ගත්තා. අෙප් ර ට විෙද්ශීය 

අධිකරණයට යටත් කිරීමට අප සූදානම් නැහැ. එම නිසා අපි 
පාර්ශ්වකරුෙවකු හැටියට ඒකට ඇතුළු ෙවනවා. අෙප් අඛණ්ඩ 
පතිපත්තිය ඒකයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
අපි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පාර්ශ්වකරුෙවකු 

හැටියට.  පාර්ශ්වකරුෙවක් කියන්ෙන් ඒ විෙද්ශීය අධිකරණෙය් 
අධිකරණ බලයට අෙප් රට යටත් ෙවනවා. ඒක කරන්න අපි 
සූදානම් නැහැ. අපි ෙවන ආකාරයකින් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් මම අහන්න කැමැතියි, අභියාචනා ඉදිරිපත් 

කරනවා කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත ාංශෙයන් නිෙව්දන 
ගණනාවක් නිකුත් කර  තිබුෙණ් ඇයි කියා.  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
නැහැ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙමොනවා ෙදොඩවනවාද දන්ෙන් නැහැ, කට ෙදොඩවනවා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ඊෙය්ත් මට ෙතොරතුරු ලැබුණා. අෙප් තානාපතිවරුන් රටවල් 

17ක් සමඟ සාකච්ඡා කර අපි ෙකළින්ම මැදිහත් ෙවනවා 
කියන්ෙන් අෙප් රටට කරන විශාල  අෙගෞරවයක් හා 
අසාධාරණයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒවා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබතුමා කියනවා -  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Can I have five more minutes, Sir? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, you can give him five minutes.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අභියාචනා ඉදිරිපත් කරනවා කියා පුවත් 

පත්වල නිෙව්දන ගණනාවක් තිබුණු බව ෙමතුමා පිළිගත්තා. දැන් 
එතුමා කියනවා, අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියා.  

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
මම පිළිගත්ෙත් නැහැ. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් කාලය සීමිතයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් කාලසටහන කවුරු හදනවාද කියා. 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විපක්ෂෙය් 
ආරම්භක කථාව කරන මන්තීවරයාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් තමයි හදන්ෙන්.    
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට නම් ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු 

සභාපතිතුමනි, දැන් විෙද්ශිකයන්ට උතුරට යාම තහනම් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් අරමුණ? ඔබතුමා විෙද්ශ ඇමති. 
තානාපති කාර්යාල ගණනාවකින් අපට කථා කර කියා තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කථා කරන්න කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් ෙවන කිසිම ෙදයකට 
ෙනොෙවයි, ඊළඟ ඡන්දෙය් උතුරට යන මාධ ෙව්දීන්, ඒ  වාෙග්ම 
නිරීක්ෂකයන් නවත්වන්න. උතුෙර් ඡන්ද block කරන්න, ඡන්ද 
නවත්වන්න දැන් ඉඳලාම කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඉවරයි කියා. 
එෙහම නම් දැන් ෙම් තිෙබන තහනම ෙමොකක්ද? ෙම් තහනම 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? පසු ගිය සතිෙය් දවිඩ මහත්මෙයක් මට 
හමු වුණා. ඔහු විවාහ ෙවලා ඉන්ෙන් විෙද්ශික කාන්තාවක් සමඟ. 
ඔහුට යන්න පුළුවන්, භාර්යාවට යන්න බැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් 
තහනම? [බාධා කිරීමක්] 

මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමති 
හැටියට ෙම්ක අෙප් රටට විශාල අපකීර්තියක් කියා. උතුරට යන්න 
වීසා ගන්නට ඕනෑද?  ඔබතුමා අනුමත කරනවාද ඒක? ඒ වාෙග්ම 
මම කියනවා, එදා පභාකරන්ට සල්ලි දීලා උතුෙර් ඡන්දය block 
කළා වාෙග්, උතුෙර් ඡන්දය ඡන්දදායකයින්ට තමන්ෙග් ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීම වැළැක්වුෙවොත්, ජාත න්තර වශෙයන් අෙප් රටට 
විශාල අපකීර්තියක් ඇති වන බවට, මම ඔබතුමන්ට අනතුරු 
ඇඟවීමක් කරනවා.  ඔබතුමා නැහැ කියන්න එපා, මම කිව්ෙව් 
නැහැ කියන්න එපා. අන්න එම නිසා,  ෙම් අවස්ථාෙව්දී [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කවුද? උතුෙර් ඡන්දයක් තිබ්ෙබ් රජය විසින්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තානාපති ෙසේවය ගැන කථා කරලා වැඩක් 

නැහැ. ෙමොකද, ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කීප වතාවක් කථා කර  
තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් සිටින කාලෙය් අපි 
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තානාපතිවරුන්ෙගන් අහන්ෙන්, අලුත් ශිෂ යින්ෙගන් -
ළමයින්ෙගන්- අහන්ෙන් "ඉංගීසි පුළුවන්ද, පංශ පුළුවන්ද, ජර්මන් 
පුළුවන්ද?" කියා.  දැන් අහන්න ෙවනවා "ජූෙඩෝ පුළුවන්ද?" කියා.  
ෙමොකද, තානාපතිවරුන්ට පහර ෙදනෙකොට ආත්මාරක්ෂාව සඳහා. 
අෙප් තානාපතිවරුන්ට පහර දුන්නා ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

දැන් තානාපතිවරුන්ෙගන් අහන්නට ෙවනවා, "ආත්මාරක්ෂාව 
සඳහා ජූෙඩෝ, කරාෙට් පුළුවන්ද?" කියා.   තානාපතිවරුන්ට පහර 
දුන්නා ෙන්.  ඇමතිතුමා? ෙමොකක්ද ඔබතුමන් ඒ ගැන කෙළේ? 
හැබැයි, මම ඒ තානාපතිවරයාටත් ෙදොස් කියනවා. ෙමොකද, 
එතුමාට පහර දුන්නාම -එතුමා අවුරුදු ගණනාවක් ලංකාව 
ෙවනුෙවන් කථා කළා;  ලංකාෙව් නීතිය ගැන; ලංකාෙව් 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කළා-  ෙමොකක්ද එතුමාට වුෙණ්? 
අන්තිමට, ගුටි කෑවා.  එතුමන්ට කරන්න තිබුෙණ් නිව්ෙයෝර්ක් 
ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න.  ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, 
"ෙඩොමිනික් ස්ටවුස් කාන්"  නිව්ෙයෝර්ක් අගනුවරට ගිහිල්ලා යමක් 
කළාම, ඔහුට පැමිණිල්ලක් දැම්මාම, වහාම ඔහුව අත් අඩංගුවට 
ගත්තා.  තානාපතිතුමන්ටත් කරන්න තිබුෙණ් ඒ ෙද්ම තමයි.  
නහෙයන් අඬ අඩා ඉන්ෙන් නැතිව, නිව්ෙයෝර්ක් ෙපොලීසියට 
පැමිණිල්ලක් කරන්නයි තිබුෙණ්.  නමුත් එතුමා පැමිණිල්ලක් 
කෙළේ නැහැ.  එතුමා හිතුවා, ලංකාෙව්දී එතුමන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට 
ෙවයි කියා.  නමුත් සාධාරණය ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ තහනම ෙනදර්ලන්තෙයන් ඉවත් කර 
තිෙබනවා.  කලින් තහනම් කළා, දැන් ඉවත් කරලා.  ජර්මනිය සහ 
එය ඉවත් කරන්නට පංශෙය් නඩු විභාග ෙවනවා.  යුෙරෝපා 
හවුෙල් නඩු තීන්දුෙවන් මාස තුනකට පස්ෙසේ, මුළු ෙලෝකයම  
එල්ටීටීඊ තහනම ඉවත් කළා. ආණ්ඩුව තමයි ෙම් කියාවට වග 
කියන්නට ඕනෑ.    

ඇත්ත වශෙයන්ම මට පුදුමයි! ඔබතුමා, තවම ඒ නඩුව ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කෙළේ නැහැ. ඇයි, අහක බලා ෙගන 
හිටිෙය්? ඇයි, නීතිඥ මහත්මෙයක් ගිෙය් නැත්ෙත්? ඇයි, 
තානාපතිවරෙයක් ගිෙය් නැත්ෙත්? අඩු ගණෙන්, ඔබතුමාවත් 
ගිෙය් නැහැ.  ෙලොකුවට කියනවා, ඔබතුමා නීති විශාරදෙයක් කියා. 
ඔබතුමා ගිහින් නඩු වාර්තාව බැලුවාද, ෙමොකක්ද ෙම්කට 
කරන්නට ඕනෑ කියා?  ඔබතුමා කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ.   

එම නිසා, ලංකාෙව් කීර්ති නාමය තවදුරටත් පලුදු කරන්ෙන් 
නැතිව, අෙප් රට ආරක්ෂා කරන්න පියවර ගන්නා ෙමන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්තුතියි.  ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
[10.25 a.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) 
Hon. Chairman, I am happy to speak today opening 

the Committee Stage Discussion on the Votes of the 
Ministry of External Affairs from the Government side. 
The United National Party is a great party. The first 
speaker who spoke for 10 minutes wanted half an hour. If 
he was given one hour even, he would have spoken 
without any substance. Then, Sir, the winding-up speech 

has been given to an actor. I think all on that side are 
actors. Damn shame!   

Hon. Chairman, being a lawyer, he was talking about 
a court case. I do not think that he knows what the law at 
least is. - [Interruption.] Yes, that is right.  Sir, the 
European Union and the western world started going 
against Sri Lanka only after the war was over. Otherwise, 
they would have continuously given us all the cooperation 
and their NGOs operating in Sri Lanka would have been 
supporting the war to continue. So, now the reason is 
obvious to you as to why these people are against Sri 
Lanka and its stability in this region. The President has 
not only ended the war, but has created stability in the 
country as well as in the region. But, the United National 
Party has no substance. They speak in jealousy and talk 
about antagonizing the western world.  

Sir, our President, His Excellency Mahinda Rajapaksa 
won several international awards which no President or a 
Head of State in Sri Lanka has ever won.  In Bolivia, the 
title of the award that he won was, “Parliamentary Order 
Merit Democratic Rep. Marcelo Quiroga Santa Cruza”. 
Then, in Bahrain he won the, “Khalifa  
Medal”, and in Palestine, he won the “Star of Palestine”. 
These are awards given to international leaders for the 
extraordinary work done during their tenure, which a 
normal leader cannot perform.   

Then, if I am to talk about politicization, I would like 
to mention that the number of appointments or recruits to 
the Ministry of External Affairs has increased during the 
current President’s time and also the number of Missions. 
I would like to state that in 1978, the political 
appointments were at 78.79 per cent. I think you forget 
the past and dwell in the present because of jealousy and 
because there is nothing else to say. In 1982, it was at 
59.38 per cent. Probably, that was the time when you did 
not have enough people or people did not want to take up 
positions because of the 1980-83 riots. So was the number 
during 1984, being at 61 per cent. In 1991, it was 65.79 
per cent. Therefore, we have not politicized the Ministry, 
but implemented the procedure and the Vision of the 
President, “Mahinda Chintana”.  These are the Heads of 
Missions and officers who implement the President’s 
opinion and the vision of the country.  

The divisions of the Ministry of  External Affairs are 
headed by officers of the Foreign Service, instructing 
foreign Embassies, Ambassadors and Missions to do what 
they should do. If you introduce your friends and kith and 
kin to the Ministry, that is politicization. But, the 
implementation of the foreign policy and the “Mahinda 
Chintana” is obviously done by the Head of State.  

Then, I would like to mention a few names who 
headed Missions from the years 1977 to 1996. The list is 
led by the Hon. Karu Jayasuriya, who was a Head of a 
Mission.  

1859 1860 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Where is he now?  
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Is he the Deputy Leader or the Assistant Leader? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
No man's leader. 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
What he is going to lead, I do not know.  

Then, also in the list are N. Wimalasena, Sirisena 
Cooray, Edwin Tillekeratne, P.B.G. Kalugalle, S.W. 
Alawatuwala and C. Rajadurai, ex-Members of 
Parliament and famous names of the '77 Regime. Mangala 
Moonesinghe, A.R. Munsoor, U.B. Wijekoon, Rupa 
Karunatilleke, Ariya B. Rekawa and also the beauty 
queen, Mrs. World, the Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake too 
worked as Heads of Missions. Now, we have in service, 
Gamini Rajapakse, who was also serving in the UNP, 
H.R. Piyasiri, another fomer Member of Parliament, Mr. 
Pradeep Jayewardene, grandson of a former President and 
the late Mr. Asitha Perera, another nephew of the Leader 
of the Opposition, who was married to the Leader's niece. 

Then, I have to state that there were visits by several 
Heads of States during the last few years, a substantial 
increase compared to number of those who came during 
the earlier regime. From the beginning of 2014 up to now, 
seven Heads of States, six Heads of UN Missions, nine 
Foreign Ministers and five foreign dignitaries have come.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yesterday, the Head of Mauritania came to Sri Lanka. 

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Similarly,  in 2013, there had been visits by 12 Heads 

of States, in 2012, by 15 Heads of States and the list goes 
on.  

Basically, we are fighting the LTTE diaspora, which is 
controlling the western world, abroad. That is the fight 
that we have now taken on. The armed struggle in Sri 
Lanka, we won. There are two foreign lands equipped 
with all the resources, which they diverted to the war. But 
now, they have bought over people who make decisions, 
to make decisions against Sri Lanka and to destabilize not 
only Sri Lanka, but the whole region.  

Sir, then I would like to mention about the Consular 
Service, which is the only service in the country that 
starts at 6.30 in the morning, not for any other reason, but 
to give a service to the people who come from afar. Over 
1,000 people come there and we have earned a substantial 
amount through that, which is the face of the Ministry of 
External Affairs. It coordinates with all the other relevant 
Ministries and certifies documents, which has earned 
over Rs. 100 million this year alone. There are a number 
of cases which the Consular Division of the Ministry of 
External Affairs has won for the people working abroad, 
the expatriate workers. It also helps in bringing down 
corpses of those workers to the country and, looks into 
the issues they face in other countries with the 
coordination and the coorporation of the Sri Lanka 
Bureau of Foreign Employment, headed by the Hon. 
Dilan Perera.  

We have also increased the amount of compensation 
paid to Sri Lankan workers abroad tenfold, if you 
compare it with what was paid five years ago. It has gone 
up by over Rs. 75 million and that is a big saving, which 
would never have been received by those people, if not 
for the Ministry of External Affairs and its competent 
staff. If I take the total number of countries from which 
we received compensation, from about 12 countries, we 
got the highest amount of compensation. In 2012, the 
total amount was Rs. 176 million, in 2013, Rs. 203 
million and this year, up to last month, it has been Rs. 
270 million.  

Finally, Sir, I would like to thank the Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris, who is doing a great job; then, our 
Monitoring MP, who is coordinating a lot of work in the 
Ministry and other Ministries and our able Secretary, 
Mrs. Kshenuka Senewiratne, as well as the 17 Heads who 
are leading this Ministry.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Where is Kshenuka Senewiratne?  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
She is here.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
They all are here. Do you want to see her? 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
You can see them in the Officials' Box. I know that 

you would like to see beautiful ladies.  

Sir, I would like to take this opportunity to thank them 
and I am very happy working with them.  
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Thank you very much, Hon. Chairman, for giving me 
this time.        

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Then, Hon. R.  Sampanthan. You have only 30 

minutes.  

 
[10.36 a.m.] 
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
I believe I have 30 minutes, Mr. Chairman, but the 

Hon. John Amaratunga has agreed to grant me five 
minutes more. 

Sir, non-alignment has been the cornerstone of our 
Foreign Policy. It may be that there were times when we 
deviated from this policy, but that has been rare and has 
had its own consequences.  

Generally, we have been steadfast in our adherence to 
the policy of non-alignment. We have maintained an 
equidistance and I would, in that context, like to pose the 
question, what has been the policy of the present 
Government? Has this Government, for narrow parochial 
domestic considerations, sacrificed this policy of non-
alignment with consequences which can be dire for the 
whole country?       

This has happened, Sir, through activities in several 
areas: trade, economic co-operation to an unprecedented 
degree with one country, defence co-operation again with 
the same country and geostrategic co-operation including 
maritime co-operation with that same country.  There are 
concerns in Sri Lanka. 

In fact, over the huge projects being undertaken by 
China in Sri Lanka, which are somewhat lacking in 
transparency, and even without being explicitly requested 
by Sri Lanka on loans with high rates of interest, it is 
alleged that some projects are very lucrative to some 
individuals.   

I want to read, Sir, certain comments that appeared in  
"The Sunday Times" newspaper recently.  This is what it 
says. I quote: 

“Contemporary bilateral ties between the two countries, ...." 

that is Sri Lanka and China. 

".......however, are neither straightforward nor transparent and key 
elements of the relationship have caused serious worry across the 
Palk Strait. New Delhi has always been wary of China’s 
geostrategic interests in South Asia. But nothing has raised its 
hackles more in recent times than China’s aggressive expansion into 
Sri Lanka and Colombo’s unquestioning acceptance of it.” 

In another paragraph it says, I quote: 

“The domestic picture is also disquieting. The most alarming aspect 
of the Sino-Lanka alliance is that citizens are kept deliberately 
ignorant of what is really going on. This might work for China 
which operates on the principle that what its people do not know 
will not hurt them. But it is not what Sri Lanka, once an open and 
vibrant democracy, needs.” 

So, Sir, the view is being expressed by a number of 
people that insofar as the China-Sri Lanka relationship is 
concerned, many things were happening secretly and 
without the public knowing about it. By acting in this 
way, is Sri Lanka preserving its sovereignty?  Sri Lanka 
howls that its sovereignty is being breached by sections of 
the international community who merely call upon Sri 
Lanka to observe treaties and conventions to which Sri 
Lanka has voluntarily subscribed and which Sri Lanka is 
bound to honour.   

It would be relevant, Sir, to look at the role played by 
China during the regime of President Mahinda Rajapaksa 
as compared with its role over a long period of time, 
including periods of Sri Lanka Freedom Party rule under 
Prime Minister Mrs. Sirimavo Bandaranaike and the 
subsequent rule of the SLFP under President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga.  

The total assistance extended by China to Sri Lanka 
during the period 1971 to 2012, around 41 years, was US 
Dollars 5,056 billion of which US Dollars 4,761 billion, 
approximately 94 per cent, was extended between 2005 
and 2012, around seven years, that was during the term of 
President Mahinda Rajapaksa.  The funding promised by 
China in the period 2012 to 2014 is said to be around US 
Dollars 2.18 billion, the majority as a loan; of the total 
funding in the period 2005 to 2013, only 2 per cent is 
grant while 98 per cent is loan. In contrast, I would like to 
look at Indian assistance to Sri Lanka. It is approximately 
US Dollars 1.3 billion, one-third of that amount is by way 
of grant.  

Is this a clear indication of President Mahinda 
Rajapaksa’s insensitivity to the concerns of neighbouring 
India, recognized as the regional power in South Asia, or 
is it the pursuit of a deliberate, pre-determined 
programme to  undermine Indian interests and thereby 
isolate India so as to free itself from obligations and 
commitments made to India not only in the interests of 
reconciliation, peace and harmony within Sri Lanka but 
also in the region? No country has greater links with Sri 
Lanka politically, economically, socially and culturally 
than India. Are these actions intended to undermine all 
these linkages which have their roots in both geography 
and history?  

Sir, I want to pose this question. Is a position sought 
to be created where India will not be able to play any role 
in Sri Lanka in keeping with India’s role over the past 
three decades and consistent with India’s historical, 
geographical and cultural links with Sri Lanka? 
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Does President Mahinda Rajapaksa think that China 
would be supportive of his pursuing a narrow political 
agenda in Sri Lanka? This is the question that is most 
worrisome from the point of view of people who are 
concerned about the future. There is also a great deal of 
concern that such a course of action would not be in the 
interests of Sri Lanka, India or the region. 

Of course, there is also the possibility of the very large 
loans that have been given by China to Sri Lanka being 
converted into equity and it is a matter of grave concern 
to many Sri Lankans who are concerned` with protecting 
the country’s independence in every way.  

Sri Lanka claims that it will have operational control 
over many projects executed by China. To what extent 
this will be possible  is questionable. The extent of 
indebtedness of Sri Lanka to China would result in Sri 
Lanka being denied the opportunity to exercise any such 
operational control. 

There is defence co-operation between Sri Lanka and 
China which in recent times has received prominence. 
There were reports mid this year of the establishment of a 
Maintenance Facility in Trincomalee by China. This 
proposal had Cabinet approval. This would have been in 
contravention of the Indo-Sri Lanka Agreement. 

A Chinese submarine along with a Chinese warship 
docked in the Colombo Port in September 2014. It docked 
again in the Colombo Port on its return. Though various 
assurances are given by Sri Lanka - when things that did 
not happen earlier happen now, they cause concern and 
raise the question of whether there is new thinking, 
whether it is sought to undermine and marginalize India 
by Chinese dominance -  the million-dollar question being 
with what consequences eventually, both for  India and 
Sri Lanka.  

I want to raise, Sir, some other matters of concern, 
which are strategic in nature.  Some of these matters 
reached some stage of finality when the Chinese 
President, Xi Jinping undertook a State Visit to Colombo 
on the 16th and 17th of September 2014.  The first would 
be the Colombo Port and Harbour.  As of now 70 per cent 
of the transshipment  business in the Colombo Port is 
India-related. The South Container Terminal at the 
Colombo Port has been developed and for a period of 35 
years will be operated by a consortium led by China and 
the Sri Lanka Ports Authority.  It was here that the 
Chinese warship and submarine docked  recently. 

Hambantota  Harbour and Port: For Phase I, China 
provided US 307 million, 85 per cent of the total cost of 
Phase I.   Phase II would reportedly cost US 810 million. 
During President Xi’s visit in September 2014, a Supply-
Operate-Transfer Agreement was signed, which will be 

valid for 35 years, and four out of the seven container 
berths would be used by a Chinese Company. 

Colombo Port City Project:  This is a mega project.  It 
will result in the creation of a new city by reclaiming 233 
hectares of land from the sea at a cost of US Dollars 1.4 
billion.  It was inaugurated by President Xi Jinping when 
he was in Colombo on 17th September 2014.  Hundred 
and twenty five hectares would belong to Sri Lanka.  
Eighty eight hectares would be leased to China on a 99-
year lease.  Twenty hectares would be given o China on a 
freehold basis which means that almost half the land or a 
little less than half the land would eventually be under  
China’s control.    

Maritime Cooperation: Sri Lanka supports China’s 
plan to build a 21st Century Maritime Silk Road.  A Joint 
Committee is being set up on Coastal and Marine 
Cooperation to cooperate in search for wreckage, ocean 
observation, marine and coastal zone management.  All 
types of surveys can be carried out.  What are the 
implications of all these steps? The position would result 
in China acquiring not merely influence, but dominance 
from the West to the South of Sri Lanka.  That would be 
the real position, not merely in some little place. These 
facts have established, Sir, the firm grip that China has 
over Sri Lanka.  Is it firstly in Sri Lankan interests or in 
the interests of the Sri Lankan people, is it in the interests 
of our neighbour, India, the regional power in South 
Asia? What would be consequences of these steps?  This 
is the matter, Sir,  that I consider my duty to raise in this 
House.  In the context of such activities, can we be said to 
be genuinely following a policy of non-alignment?  And 
are we not sacrificing our stature and respect on the world 
scene for narrow parochial domestic considerations.  Is 
this not indicative of a shortsighted and myopic vision of 
Governance that could have disastrous consequences for 
the whole country?   

Despite several commitments made by the Sri Lankan 
Government- these commitments have been given in very 
clear terms to various sections of the international 
community, to the Secretary-General of the United 
Nations, to India- to bring about constitutional 
arrangements for the country that would enable all the 
people to live in this country as equal citizens this 
Government has been dragging its feet in complying with 
those commitments. There is  a view that the Sri Lankan 
Government is emboldened to do so because China is 
prepared to be supportive of Sri Lanka in whatever 
circumstances. This is not fair and not what the Sri 
Lankans expect from a great power like China. We 
submit that China should use its goodwill over Sri Lanka 
in a more reasonable way so as to bring about genuine 
reconciliation, peace and harmony between all the 
citizens in Sri Lanka and thereby enable all the citizens in 
Sri Lanka to live in peace and harmony.  

Thank you. 
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[පූ.භා. 10.54] 
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වැදගත් වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳව විවාද 

කරන අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය් එක මන්තීවරයකුවත් 
ෙම් සභා ගර්භෙය් නැහැ. එය ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 
ෙමොකද, ෙමය එතුමන්ලාෙග් විවාදයයි, අෙප් විවාදයක් ෙනොෙවයි.  

I would like to respond to some of the statements 
made by the Hon. R. Sampanthan in his speech a little 
while ago. Sir, I think for once we consent in one thing 
and there is an element of self-realization that has dawned 
upon the TNA headed by you. Let me quote what you 
said a little while ago. You stated in this House, I quote: 

“what its people do not know will not hurt them” 

That is exactly what the TNA is doing today to the 
Tamil polity in the North.  

Having said that, I am very appreciative of the fact 
that you have, at least, now understood the reality of the 
Tamil people in the North. I can see there is a huge 
aspersion and afraidness in terms of our relationship with 
China. You particularly mentioned about donor assistance 
by China vis-a-vis India. Yes, China has given us and 
more so has India. But, the only difference is that Indian 
aid is centric to the North. That is the importance that 
India places on the redevelopment of the North. But, we 
have to develop the rest of the country as well. That is a 
responsibility of this Government as a whole. We do not 
do politics based on ethnicity; we do not do politics based 
on geographical locations. But, the responsibility of the 
Government, the responsibility of His Excellency the 
President, is to ensure that this country is developed at 
once at the same pace. So, if India is willing to give more 
aid or loans to Sri Lanka, of course, we welcome that. 
There is nothing wrong in that. But, China has a policy of 
helping developing countries to grow and we need to take 
advantage of that situation.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී යම් යම් ෙද් පැවසුවා. 
මා ගැන ෙපෞද්ගලික ෙදයකුත් පැවසුවා. එම සිද්ධිය ගැන  ෙම් 
සභා ගර්භය තුළ දී මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  ගිය ඉරිදා 
පත්තෙර්ට දීර්ඝ පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා ඒ  සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් මම පකාශයක් කළා. එම නිසා එතුමාට ඒක 
කියවලා, ඇත්ත නැත්ත දැන ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබයි.  ජිනීවා 
මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්නය ගැන එතුමා කථා කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෑත ඉතිහාසය ෙදස බලන විට,  මානව 
හිමිකම් පිළිබඳ ෙම් තිෙබන පශ්නෙය්දී කවුරු ෙවනුෙවන් ද අපි 
සටන් කරන්ෙන්? ෙම්ෙක් වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් එතැනයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ෙමතැනට පැමිණීම සම්බන්ධෙයන්. කවුරු 
ෙවනුෙවන් ද අපි ෙම් සටන් කරන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
නැහැ. ඉතින් ෙම්ක මුළු රටම දන්නා සිද්ධියක් ෙන්. නම 

කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්, මන්තීතුමා. මුළු රටම දන්නවා ෙන්. ඒ 
ගැන ඉතින් පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ''රිවිර'' පත්තරය අරෙගන 
හරියට කිෙයව්ෙවොත් ඒ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කිව්ෙව් නිව්ෙයෝර්ක්වල අෙප් 

තානාපතිතුමාට පහර දීලා තිෙබනවා කියලා. එච්චරයි මම කිව්ෙව්. 
එතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 

නම් සඳහන් කරන්න එපා. නම් සඳහන් කරලා තිබුණා නම් අපි 
ඒවා ඉවත් කරනු ලබනවා.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පශ්නවලින් පැනලා යන පුද්ගලෙයක් 

ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ නම කිව්වත්, නැතත් මුළු රටම දන්නවා 
ෙන් ඒක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ උත්තරය ෙමතැනින් තියලා මම  
ඉදිරියට කථාව කරෙගන යන්න ඕනෑ.   

ජිනීවා පිළිබඳ පශ්නය ගත්ෙතොත් අපි ආරක්ෂා කරන්ෙන් අෙප් 
රණ විරුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පකාශ කරන්ෙන් ෙම්ක හරියට 
ෙපෞද්ගලික සටනක් වාෙග් ෙන්. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික සටනක් 
ෙනොෙවයි මන්තීතුමනි. අපි යුද්ධය අවසන් කළ දවෙසේ ඉඳන් අද 
ෙවනකන් අපි ආරක්ෂා කරන්ෙන් රණ විරුවන්ව. අෙප් රණ 
විරුෙවෝ සහමුලින්ම මිනිසුන් ඝාතනය කළා කියලා අපට ඇඟිල්ල 
දික් කරලා ෙචෝදනා කරන ෙකොට, අපි ඒ රණ විරුවන්ව තමයි 
ෙමතැන ආරක්ෂා කරන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ඔබතුමා දැන් රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා වාෙග් 

හැසිෙරන්න ඕනෑ නැහැෙන්. කරුණාකර ඔතැනින් වාඩි ෙවලා 
ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමාෙග් කථාව ඊළඟට තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද වන විට එක්සත් ජාතික 

1867 1868 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂයට අමතක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අෙප් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා වන ගරු ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ තිවිධ හමුදාවම ඇතුළු ෙම් සියලු ෙදනාම  
ඒක රාශී ෙවලා පරාජය කෙළේ තස්තවාදයයි. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ජිනීවා පිළිබඳව කියනවා. 2012 දී ගත්ෙතොත් විරුද්ධ ඡන්ද 
පමාණයයි,  වැළකී සිටි ඡන්ද පමාණයයි එකතු කරලා බලන 
ෙකොට 2012 ඡන්දෙය්දී  විරුද්ධව සහ වැළකී සිටි පමාණය 23ක් 
ෙවනවා. අෙනක් පැත්තට 24යි. 2013 දී විරුද්ධව 21යි; අෙනක් 
පැත්තට 25යි. 2014 දී විරුද්ධව 24යි; අෙනක් පැත්තට 23යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් පැහැදිලිවම ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා, කාලය ඇවෑෙමන් රටවලට  අවෙබෝධ ෙවලා තිෙබන 
බව. නමුත් යුෙරෝපා කවුන්සිලෙය් අද රටවල් 24ක්, 25ක් 
ඉන්නවා. ඒකමතික තීරණයක්, ඒ පුද්ගලෙයෝ ගන්ෙන්. අපට 
කිසිෙසේත්ම බැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායක රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා රට පාවා ෙදනවා වාෙග් රට පාවා ෙදන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ඡායාරූපය සභාගත* කරනවා. 
ෙම් තමයි, ගරු රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා ෙනොෙබෝදා  
එංගලන්තයට ගිහිල්ලා හම්බ වුණු එල්ටීටීඊ එෙක් කට්ටිය ඉන්න 
ඡායාරූපය.  ෙම් ඉන්ෙන්, ජයෙද්වන්; ෙම් ඉන්ෙන් රවිරාජ්. ෙම්  
අයෙග්  නම් තිෙබනවා. ටීඑන්ඒ එෙක් සුෙර්ෂ්  ෙපේමචන්දන් 
මැතිතුමන්ලා එෙහම ෙම් ෙගොල්ලන්ව දන්නවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි, කුමන්තණය. අපට ෙමතැනදි  
ඇඟිල්ල දිග් කරනවා. නමුත් එතැන ගිහිල්ලා කරන්ෙන් රටට 
විරුද්ධව කියා කරන එකයි. ෙම් ෙදබිඩියාෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
එළියට එන්න. අපි අද හදන්ෙන් ෙම් දිනා ගත්ත සාමය ඉදිරියට 
ෙගන යන්නයි;  ඒක කඩා ගන්න  ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලය වුවමනාවට ගිහිල්ලා කුමන්තණය කරනවා. ෙම් ජිනීවා 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන්ද, එළෙඹන මැතිවරණෙය් ඡන්ද 
සම්බන්ධෙයන්ද  කියන එක ගැන අපි කියන්න දන්ෙන් නැහැ. 
ඊළඟට කථා කරන සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාටත් මම ෙම් 
ඡායාරූපය  යවන්නම්.  ගරු  සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ෙම්ක 
ෙහොඳට බලන්න. බලලා ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ ජනතාවටයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී එකක් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකතුමා ගිහිල්ලා කරන්ෙන් ෙවන එකක්. ෙම් ඡායාරූපය 
ගත්ෙත් කවදාද, ෙකොෙහේදීද ඒ සියල්ලක්ම මම වගකීෙමන් පකාශ 
කරන්නම්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
උත්තර ෙදන ෙකොට අහෙගන ඉන්නවාද? 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මම ඉන්නවා. මම වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. මම යන 

එක්ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මානව හිමිකම් සහ වගවීම්  එකට යන්ෙන්. 
වගවීම් පශ්නයක් ෙන් ඇත්තටම ෙම් තිෙබන්ෙන්. අතුරුදහන් 

වූවන් පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිසමට  20,000කට වඩා පුද්ගලෙයෝ 
ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ෙඛ්දවාචක, තමන්ෙග් complain  කරලා 
තිෙබනවා. ඇයි විපක්ෂයට, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  නැඟිටලා 
කියන්න බැරි, "ඔව්, ෙම්ෙක් යම්කිසි සත තාවක් තිෙබනවා, ෙම් 
ෙකොමිසමට අපි තව උදවු කරන්න ඕනෑ" කියන එක. ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? ජිනීවා වලට. ජිනීවාවලට 
ගිහිල්ලා, ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා, එංගලන්තයට ගිහිල්ලා, 
ජර්මනියට ගිහිල්ලා -  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අසත යක්.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
හරි, හරි.  සජිත් මන්තීතුමා දැන් සතුටුයි ෙන්.  ඔබතුමාෙග් 

සතුට ෙවනම විඳ ගන්න. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙමවර 
ජනාධිපතිවරණයට එන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ෙනොෙවයි, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙලස ෙවනම ලකුණක් 
යටෙත්යි.  ඉතින්, ඔබතුමාෙග් සතුට ෙවන විධියකට විඳ ගන්න. 
ෙමතැනදී බාධා කරන්න එපා. මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න ෙකෝ. සාමාන ෙයන් ඔබතුමා බාධා කරන ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ නිසා මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ෙදන්න, 
සජිත් මන්තීතුමනි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  මම උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ජිනීවා 
තානාපතිතුමාෙග් නිල නිවාසය පිළිබඳ පශ්නයට.  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් පළාත් සභා මන්තීවරු හැමදාම සිරස මාධ  ඔස්ෙසේ 
ෙම් ගැන  කියනවා, කියනවා. ඉවරයක් නැහැ. ඒෙක් ඇත්ත 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අද අෙප් ඉන්න විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය වැඩ භාර ගන්න ඉස්සර ඒ 
ෙකොන්තාත්තුව දීලා තිෙබනවා. ඒක පැහැදිලිවම සඳහන්ව 
තිෙබනවා. ඒ ගිය මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් ඇතුළු ඒ 
නිලධාරින් තුන් ෙදනාෙගන් එවකට හිටපු අෙප් ෙල්කම්තුමාට 
අහන්න තිබුණා, එක පශ්නයක්. ෙකොෙහොමද, ෙම් විගණනයට ගිය 
තුන් ෙදෙනක් පකාශ කරන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් එල්ටීටීඊ  කියලා ?  
ඒ ෙමොන පදනමක් මතද? ඒක ෙවලා නැහැ. ඒක අමාත ාංශෙය් 
වැරැද්දක්.  නමුත් පැහැදිලිවම, එවකට හිටපු අෙප් ඒ නිලධාරියා 
ෙම් ෙචෝදනාව ආව ගමන් ලියලා තිබුණා, සව්ිට්සර්ලන්තෙය් 
ෙපොලීසියට. ෙම් පුද්ගලයා ගැන ලියලා, ඔහුව අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක් ගැන ෙහෝ  ඔහුට එල්ටීටීඊ සම්බන්ධතා  තිෙබනවාද 
කියලා අහලා තිබුණා. අපට පැහැදිලි උත්තරයක් දීලා තිෙබනවා,  
එෙහම කිසිම ෙතොරතුරක් නැහැ කියලා. ඉතින්, ඒක එතැනින් 
ඉවරයි. ඒක දිගට ඇදෙගන යන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

අෙප් ආණ්ඩුව, - අපි - එල්ටීටීඊයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන්ෙන් 
නැහැ, ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි. අපි ගනුෙදනු කරලාත් නැහැ; 
අපි ඉදිරියට කරන්ෙනත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  විෙද්ශීය 
පතිපත්තිය  තමයි,  ෙනෝර්ෙව් රටත් එක්ක තිබුෙණ්. ඒවා 
අමතකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට?   ෙම් රට ෙදකට කඩලා ෙබදලා 
ෙදන්න ෙනෝර්ෙව් රටත් එක්ක තිබුණු ගනුෙදනු  අමතකද?  ඒ 
තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය. අපිට එෙහම 
පතිපත්තියක් නැහැ. අපි යම් වැරැද්දක් දැක්ක තැන ඒකට නිවැරදි 
පතිකර්ම කරනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කිව්වත්, 
අන්තිමට අද රෙට් ජනතාව දන්නවා, සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියන එක.  

සම්පන්දන් මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා, චීනෙයන් සහ 
ඉන්දියාෙවන් නැව් එන එක ගැන, සබ්මැරීන් එන එක ගැන.  ඔව්, 
ගරු මන්තීතුමනි, අද දකුණු ආසියාකරෙය් ශී ලංකාවට 

1869 1870 

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

[ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 14 

විෙශේෂත්වයක් ලැබිලා තිෙබනවා. නාවික වශෙයන් ඒ විෙශේෂත්වය 
අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ඕනෑම රටකට ලංකාෙව් වරායකට 
ඇවිල්ලා, ඒ ෙසේවාවන් ලබා ෙගන නැවත යන්නට පුළුවන්.  එදා 
චීන සබ්මැරිනය ආවා.  ෙපෙර්දා ෙකොරියානු නාවික හමුදාෙව් 
නැවක් ආවා.  ඉන්දියාෙව් නැව් එනවා.  ඉන්දියාවත් එක්ක සෑම 
දාම අෙප් ගනු ෙදනු පවතිනවා.  ඒ වුණාට අපි රට පාවා ෙදනවා 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ. අන්න, එතැනයි ෙවනස තිෙබන්ෙන්, 
ගරු සභාපතිතුමනි. අපි රට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ.   

සෑම රටක් එක්කම අෙප් සබඳතා  ඉදිරියට  පවත්වා ෙගන 
යනවා. ඉන්දියාෙව්  වැදගත්කම අපි දන්නවා.  ඉන්දියාව අපට 
තිෙබන, ෙලොකුම අසල්වැසි රට.  ඉන්දියාව ලංකාවට ෙබොෙහෝ 
උදවු කරලා තිෙබනවා; ඉදිරියටත් උදවු කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ නෙර්න්ද ෙමෝඩි අගාමාත තුමා අතර, යම් කිසි 
එකඟතාවක් තිෙබනවා. අපි ෙහොඳට වැඩ කර ෙගන යනවා, 
ගැටලුවක් නැහැ.  එල්ටීටීඊය මර්ධනය කරන්න අපට උදවු කළා.  
ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට පසු ගිය කාලෙය් ෙපොඩි අමාරුවක් 
තිබුණා.  අද ඒ අමාරුව නැතිව ඇති.  සුබමනියම් සාමි මහත්මයා 
කියන ඒවා - [බාධා කිරීමක්] 

අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් ෙවනස හැටියට තිෙබන්ෙන්, අපි 
සෑම රටක් එක්කම එකම විධියකට ගනු ෙදනු කිරීමයි.  අපි 
බලන්ෙන්, ඒ ගනු ෙදනුෙවන් - ඒ සබඳතාෙවන් - අෙප් රටට සිදු 
ෙවන වාසිය ෙමොකක්ද කියන එක ගැනයි. ඒ මත තමයි, අෙප් 
සම්බන්ධතාව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.  අපට අවශ  නැහැ, රටවල් 
සමඟ තරහ ෙවන්නට.  විපක්ෂෙය් මන්තීවරු -විෙශේෂෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු- සෑම ෙව්ලාවකම කථා 
කරන්ෙන්, ෙමොකද ෙම් අපිකාවට යන්ෙන් කියන ක ගැනයි.  
අපිකාෙව් රටවල් ගැන ඉතාම නින්දිත විධියට කථා කරනවා.  ඒක 
හරිද, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි? ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ඒකට උත්තර ෙදන්න? අපිකානු කලාපෙය් තිෙබන්ෙන්ත් රටවල්. 
අද එහි විෙශේෂ ආර්ථිකයක් තිෙබනවා;  ඉදිරියට එන ආර්ථිකයක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙවළඳ ෙපොළත් අපි ගන්නට ඕනෑ;  ඒ ෙවළඳාම අපි 
කරන්නට ඕනෑ.  අපිකාෙව් රටවල් සෑම තැනකදීම, ජිනීවා ෙහෝ 
ඕනෑම  multilateral foraවලදී අපිත් එක්ක ඉන්නවා.  අපත් ඒ 
ෙගොල්ෙලොත් එක්ක ඉන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් නැහැ  අපෙග් 
විෙද්ශ පතිපත්තිෙයන් අපට වැරදිලා තිෙබනවාය කියලා.  ඒෙක් 
ඇත්ත කථාව ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසා 
අපට හරි ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  එෙහම කියන්න් ඇයි? අපට 
ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රට, ෙම් රෙට් 
ජනතාව, ෙම් රෙට් සිටින රණ විරුවන්.  

අද අපට බලෙය් ඉන්න කෑදරකමක් තිෙබනවා නම්  
ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා කථා කරලා, ජිනීවාවලට ගිහිල්ලා කථා 
කරලා, ෙම් රට පාවා දීලා,  අෙප් රණ විරුවන් පාවා දීලා,  රට 
ෙදකට ෙබදලා, ටීඑන්ඒ එකට එක පැත්තක් දීලා ඔක්ෙකොම කථා 
කරලා ෙම්ක විසඳා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපට එෙහම 
අවශ තාවක් නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමාට අවශ තාව තිෙබන්ෙන් 
අෙප් රණවිරුවනුත් ෙබ්රා ෙගන  කටයුතු කරන්නයි. තස්තවාදය 
ෙවනම එකක්. අන්න ඒක ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, ගරු 
මන්තීතුමනි. තස්තවාදයයි, සාමයයි ෙදකක්.  

 මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙහට 
අනිද්දා, ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශිෂ්ට,  
ෙශේෂ්ඨ ජයගහණයක් ලබලා යලිත් වරක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
වුණාට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වයට 
පැමිෙණන්න බලා ෙගන ඉන්න  - මම හිතන්ෙන් ෙමවර නම් 
එතුමාට ඒක හරියනවා. - එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
කරුණාකරලා - විපක්ෂෙයන් ෙහෝ - නිවැරදි විෙද්ශ පතිපත්තියක්  
කියාත්මක කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මීළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
 

[පූ.භා. 11.07] 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට  

වසර 66ක් පිෙරනවා. ඒ වසර 66ක කාලය තුළ අපි දැක්ෙක්, ෙම් 
රෙට් ජනතාව දැක්ෙක්  ෙබොෙහොම ෙගෞරවාන්විත පතිරූපයක් 
සහිත විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයක්. ඉතිහාසෙය් එෙහම විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශයක් තිබුණා. නමුත් අද තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, 
ඇත්තටම විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් පධාන අභිපාය වන්ෙන් 
ෙවනස් මත දරන්නන් එක මතයකට ෙගන ඒම හරහා වූ සම්මුතීන් 
මත පදනම් වුණු රාජ  තාන්තික කටයුතු ෙමෙහය වීමයි. 
ඇත්තටම ඒක රාජ  තාන්තික කටයුත්ෙත් මූලික අභිපාය වුණාට, 
ෙවනස් මත දරන්නන් එක මතයකට ෙගනැල්ලා සම්මුතීන්හි 
පිහිටලා කටයුතු කිරීම මූලික අභිපාය වුණාට, අද විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් රාජ  තාන්තික කටයුතු ෙමෙහය වන්ෙන් 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙසොත්ති උපාලිෙග් මූලධර්මය මතයි. 
ෙසොත්ති උපාලි සාමාන ෙයන් රජෙය් නීතිරීති, චකෙල්ඛ, 
ව වස්ථා කිසිවක් සලකන්ෙන් නැති ෙකෙනක්. ඒ ෙසොත්ති 
උපාලිෙග් න ායට අනුව තමයි සියලු කටයුතු ෙමෙහය වන්ෙන්. 
අද විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  

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

බලපෑම මත පත් කරන ලද නිෙයෝජිතයන් අද ෙසොත්ති උපාලිෙග් 
තත්ත්වයට විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය පත් කර තිෙබනවා. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ඒ ෙසොත්ති උපාලි, ඒ ෙගෝනවල සුනිල් දැන්  විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් අරක් ෙගන ඉන්නවා. ෙගොඩක් නැහැ. 
එක්ෙකනයි. ඒ ජාතිෙය් බඩු ඉන්ෙන් එක්ෙකනයි. එතැනින් තමයි 
නීතිය ෙනොසලකා, තිෙබන මූලික නීති රාමුවලට පිටින් අර බලතල 
පාවිච්චි කරලා අද විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය වැරදි දිශාවට 
අරෙගන යන්ෙන්.  

ඒෙක් පතිවිපාක තිෙබනවා. ඒ පතිවිපාක බුක්ති විඳින්න 
ෙවන්ෙන්, ඒෙකන් අපකීර්තියට ලක් වීෙම් පතිඵල බුක්ති විඳින්න 
ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවටයි.  ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
විශාලම පශ්නය. ගරු සභාපතිතුමනි, පධාන වශෙයන් අෙප්  
විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන බලනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම කලාපීය 
අභිෙයෝග හමුෙව් අෙප් විෙද්ශ  පතිපත්තිය ඉතාම තීරණාත්මකව 
සකස් කළ යුත්තක්. අද  අෙප් විෙද්ශ  පතිපත්තිය පිළිබඳව ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ම වගකිව යුත්තන් තුන් ෙදෙනකුෙගන් ඇහුෙවොත්  
අදහස් තුනක් කියාවි. එක මතයකට එන්න පුළුවන්, එක 
ස්ථාවරයකට එන්න පුළුවන් පැහැදිලි විෙද්ශ පතිපත්තියක් නැති 
තත්ත්වයකට අද අෙප් රට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ආසියානු කලාපෙය්  විවිධ අභිෙයෝගවලට අපි මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. දකුණු ෙකොරියාව, පිලිපීනය ආශිතව ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදෙය් මැදිහත් වීම, බලපෑම  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ආසියාෙව්, චීනෙය්  නැගී සිටීමත් එක්ක ෙම් 
ඇෙමරිකානු මැදිහත් වීෙම් බලපෑෙම් වැඩි වීමක් තිෙබනවා. අද 
ඔවුන් මැද ෙපරදිග කලාපය තුළ විවිධ කල්ලි කණ්ඩායම්වලට 
අනුබල, අනුගහය ෙදමින් ඒ රටවල් අස්ථාවරභාවයට පත් කිරීෙම් 
කියා මාර්ගයක් ෙගන යනවා.  එවැනි තත්ත්වයක්  හමුෙව් අෙප් 
රටට සිදු වන  කලාපීය බලපෑම්වලට, ජාත න්තර  වශෙයන් වන 
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බලපෑම්වලට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒෙකදි අපි  
අනුගමනය කර තිෙබන පතිපත්තීන් ෙමොනවාද කියන එක ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. නමුත්  පහු ගිය කාලය  තුළ උපාය මාර්ගික 
වශෙයන් ඒ  අභිෙයෝග හමුෙව්  මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණෙය්දී  අපි ෙහොඳ සාර්ථකත්වයක් ෙපන්නුම් කරලා 
නැහැ. අෙප් මුඛ  මර්මස්ථාන, අෙප් සැපයුම් මාර්ග  විෙද්ශ රටවල් 
හා  ඒ බලෙව්ගවලට නතු ෙනොවීමට අපි වග බලා ගත යුතුයි. 
ඒෙකදි අෙප්  ජලය, විදුලිය, බල ශක්තිය ගමනාගමනය, ආහාර, 
විදුලි සන්ෙද්ශ වැනි බලපෑම්  කළ හැකි ෙසේවා  පිළිබඳව අපි 
විෙශේෂ  සැලකිල්ලක්, විෙශේෂ ආරක්ෂණ කියාමාර්ගයක් ගත යුතුව  
තිෙබනවා. නමුත් අපි දන්නවා, ඒ කලාපීය අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
දීම ෙකෙසේ ෙවතත් ජාත න්තරව එන අභිෙයෝගවලට මුහුණ  
ෙදන්න අපි සෘජු, ශක්තිමත් කියා මාර්ග ගන්නවා ෙවනු වට අෙප් 
මර්මස්ථාන, අෙප් සැපයුම්  ෙසේවා ඇෙමරිකා එක්සත්  ජනපදයට 
අවශ  විධියට ෙයොදා ගැනීමට  ආරක්ෂක හරස් ගිවිසුම් පවා 
අත්සන් කළාය කියා. අද ඇෙමරිකාවට විරුද්ධව  කෑ ගහනවා. 
ජිනීවා යනවා, ජර්මන් යනවා, ෙක්ළාම් කියනවාය කියනවා. අෙප් 
රෙට් භූමිය ඇෙමරිකානු පාබළ, ගුවන්, නාවික හමුදාවලට ඕනෑම 
ෙවලාවක පාවිච්චි කරන්න අවශ  කරන ගිවිසුම් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අත්සන් කෙළේ කවුද? ඒ ගිවිසුම් අත්සන් 
කෙළේ ඔය ෙබොරු ඇෙමරිකානු විෙරෝධය පාන රාජ  ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා. රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා තමයි, එදා 
ඇෙමරිකාවත් එක්ක ඒ හරස් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එය සම්පූර්ණෙයන් අසත යක්. එෙහම 

agreement එකක් නැහැ. එෙහම කිසිම එකඟතාවක් නැහැ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2007 දී ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් 

නැහැ. 2007 දී ෙමතුමා අධීක්ෂණ මන්තීවරයකුත් ෙනොෙවයි. 
දන්ෙන් නැත්නම් ඉතිහාසය බලන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා, ශී ලංකාෙව් හිටපු ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
තානාපතිවරයා සහ රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතර අත්සන් කරපු ගිවිසුම. ඒ ගිවිසුම අපි 
කිහිප වතාවක් ඉල්ලුවා. ඒක සඟවලා තිබුෙණ්. ඒක රෙට් 
ජනතාවට දැක ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. සිය දහස් වතාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න කළාට පස්ෙසේ තමයි ඒ ගිවිසුම සභාගත 
කෙළේ. ඒ ගිවිසුම කියවා බලන්න. ඒ ගිවිසුෙම් නැද්ද, භූමිය පාවිච්චි 
කරන්න ඉඩ ෙදනවාය කියලා. ඒ කට්ටියට අවශ  කරන ජලය, 
ආහාර, ෙරදි පිළි, ඒ ඕනෑම ෙදයක් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ පහසුකම් 
තිෙබනවාය කියලා ඒ ගිවිසුෙම් නැද්ද? තිෙබනවා ෙන්. ඒක 
පිළිගන්නවා ෙන්.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
[බාධා කිරීමක්] නාවික කටයුතු - 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නාවික කටයුතු ෙනොෙවයි. පාබළ, ගුවන්, නාවික සියලු 

කටයුතු සඳහා ඉඩ පස්ථා ඒ ගිවිසුෙමන් ලැබී තිෙබනවා. ඒ Cross-
Services Agreement එක අත්සන් කෙළේ රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඕනෑ නම් මා 

ෙපන්වන්නම් අත්සනුත් එක්ක. ෙම් ෙබොරු ඇෙමරිකානු විෙරෝධය 
ෙනොෙවයි, ඇත්ත බලපෑම්වලට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. උඩින් එකක් කියලා ෙමතැනදී ෙබොරුවට ඇෙමරිකානු 
විෙරෝධය ෙපන්වනවා. යටින් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙහොෙරන් ෙහොර 
ගිවිසුම් ගහලා ඔවුන්ට ඉඩ පස්ථා ෙදනවා. ෙදබිඩි පිළිෙවත 
තිෙබන්ෙන් එතැනයි. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන 
පශ්නය. අපි පශ්න කරන්ෙන් ඒකයි. අද විෙද්ශ අමාත ාංශෙය් 
ඇත්ත පතිපත්තිය බවට පත් විය යුතු වන්ෙන් අෙප් රටට එන 
බාහිර බලපෑම්වලට ඍජුව මුහුණ දීම සඳහා වුණු උපාය මාර්ගික 
මැදිහත් වීමයි.  

දැන් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, යුෙරෝපා සංගමෙය් අධිකරණයක 
දීපු තීන්දුව පිළිබඳව. එතුමා කියනවා, ඒ අධිකරණ තීන්දුවට ෙහෝ 
අධිකරණයට මැදිහත් වුෙණ් නැත්ෙත්, ඒක අෙප් රෙට් 
අධිකරණයක් ෙනොවන නිසාය කියලා; ඒකට මැදිහත් වුණා නම් 
අෙප් ස්ෛවරීභාවයට ඒක පශ්නයක් වනවාය, එම නිසා අපි 
මැදිහත් වුෙණ් නැහැයි කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා නම් ඒ යුෙරෝපා සංගමෙය් අධිකරණෙය් නඩු 
කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් අෙප් රෙට් අභ න්තර පශ්නයකට 
ෙනොෙවයි.  

අෙප් රෙට් අභ න්තර පශ්නයක් පිළිබඳ තීන්දුවක්, තීරණයක් 
ගන්න නඩු විභාගයක් තිබුණා නම්, අපි ඒක පතික්ෙෂේප කරන්න 
ඕනෑ නිසා ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. යුෙරෝපා සංගමෙය් 
ෙනොෙවයි, ෙකොෙහේ ෙහෝ උසාවියකට අයිතියක් නැහැ, අෙප් රට 
අභ න්තරෙය්  ති ෙබන පශ්නයක් පිළිබඳව නඩු විභාග කරන්න 
ෙහෝ තීන්දු, තීරණ ගන්න. හැබැයි, ඔවුන් පවරා තිබූ නඩුව 
ෙමොකක්ද? යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල් තුළ එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳ නඩුවක් එය. ඒක වකව අෙප් රෙට් 
 අභ න්තර ස්ථාවරත්වයට බලපානවා. ෙමොකද, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්ම 
ස්ථාවරයක් තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල් තුළ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් ද, බැරි ද කියන එක 
තමයි ඒ නඩු කටයුත්ෙත්දී ඇහුෙව්. අවසාන තීන්දුව දුන්ෙන් 
"පුළුවන්ය" කියලායි. ඒක අපිට වකව බලපාන්ෙන් නැද්ද? 
බලපානවා. සෘජුව අෙප් ස්ෛවරීභාවයට බලපාන්ෙන් නැහැ 
කියලා ඒක පතික්ෙෂේප කරන්න පුළුවන්ද? අෙප් රෙට් අභ න්තර 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි එතැන කථා කෙළේ කියලා පතික්ෙෂේප 
කරන්න පුළුවන්ද? ඒක වැරැදියි. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒක පාවිච්චි 
කරන්ෙන් මැතිවරණ තුරුම්පුවක් විධියට;  ෙද්ශපාලන තුරුම්පුවක් 
විධියට.  

අනික් පැත්තට ඒක පාවිච්චි කරනවා, ෙද්ශපාලන තුරුම්පුවක් 
විධියට. ෙද්ශපාලන තුරුම්පුවක් විධියට පාවිච්චි කරනවා නම් 
එතැනින්ම කියනවා, එය අපිට හානිදායකයි කියලා. හානිදායක 
නම් මැදිහත් ෙවන්න තිබුණා. නීතිමය මැදිහත් වීමක් කළා නම් 
ඔය කියන තත්ත්වය ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙවච්ච වැරැද්ද 
නිහතමානීව පිළිගන්න, ෙවන ෙවන අයට මඩ ගහන්ෙන් නැතිව. 
හිතා මතා කළාද, ෙමොන ආකාරෙයන් කළා ද කියන එක ෙවනම 
පශ්නයක්. නමුත් ඇත්ත කාරණය ෙමයයි. ඒක විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය පැහැර හැරියා; මඟ හැරියා. එක්ෙකෝ දැනුවත්ව, 
එක්ෙකෝ ෙනොදැනුවත්ව. ඒ නඩුව ඉදිරිපත් කෙළේ කවුද කියන 
කාරණය පිළිබඳවත් ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙක්පී ෙග් අක්කාෙග් දුව 
බැඳලා ඉන්න මහත්තයා කවුද කියන එකත් අද  හරියට ෙහොයලා 
බලන්න. කවුද නඩුව දාලා තිෙබන්ෙන් කියලා ෙහොයන්න. 
එතැනින් ඇත්ත තත්ත්වය ෙහළි ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක අෙප් රෙට් 
අනාගත ස්ථායිතාවට පශ්නයක්. එය විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය 
විසින් මැදිහත් විය යුතුව තිබුණු පශ්නයක්. නමුත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය එය මඟ හැරියා; පැහැර හැරියා; හිතා මතාම ඒකට 
මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා අද අෙප් රටට පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතා 
පැහැදිලිව ෙක්පීෙග් අක්කාෙග් දුව බැඳපු මහත්තයා. ඒ ගැන 
හරියට ෙහොයා බලා කටයුතු කරන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 
Highways,  Ports and Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්  විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයනුයි අපි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. අද දවෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලට මම ඇහුම් කන් දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මන්තීතුමා කථා කරන  ෙකොට කිව්වා, උතුරට යන්න ඕනෑ ලබා 
ෙගනයි  කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,   මම ෙබොෙහොම වගකීමකින් ෙම් කාරණය 
කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුවට  එවැනි සාවද  
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම  පිළිබඳව අපි  කනගාටු ෙවනවා.  මම 
එතුමාට මතක් කරනවා. ගරු  මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
නිෙයෝජනය කරන  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  හිටපු නායකෙයෝ 
ෙම් රෙට් අවුරුදු  30ක් පැවති යුද්ධය නවත්වන්න  ෙනොෙයක් 
කමෙව්දයන් පාවිච්චි කළා. සමහරු සාමයට ගියා.  තව සමහරු 
යුද්ධයයි සාමයයි ෙදකම කළා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් තස්තවාදයට  යුද්ධෙයන් පිළිතුරු දීලා  ඒ 
තස්තවාදය අද  සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත්කර තිෙබනවා.  එදා 
ජනාධිපති ධුරය තිෙබද්දී  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ජනාධිපතිතුමිය  හැටියට සිටියදී   තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය 
කරන  එක්සත් ජාතික  පක්ෂෙය්  රනිල් විකමසිංහ  අගමැතිතුමා, 
විධායක අගමැති හැ ටියට, ෙම් රෙට් ව වස්ථාවට ප ටහැනිව, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයත්  සමඟ  2002 ෙපබරවාරි 22 වන දා  
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.  ෙම් රෙට් ව වස්ථාවට 
ප ටහැනිව එදා 2002 වර්ෂෙය්දී   පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්වත් අහන්ෙන් 
නැතිව, තමුන්නාන්ෙසේ ඇමතිවරෙයක් ෙවලා හිටියත් 
තමුන්නාන්ෙසේවත් දන්ෙන් නැතිව ගිහින් ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. 
ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ශී ලාංකිකයන්ට  වීසා 
බලපතයක්  ගන්නවා  හා සමානව කටයුතු කර - මැදචව්චිෙයන් 
එහා පැත්තට -උතුරට  යන්නට සිද්ධ වුණා. මැදවච්චිෙයන්  එහා 
පැත්ෙත් ඊළාම් ෙකොඩිය  එසවුණා.  නාගදීපය වන්දන්න  අෙප්  
ගම්වල ඉන්න අම්මලාව,  නැන්දලාව යවනවාය කියා කිව්වා. එදා 
නාගදීපය වඳින්න යන දයාබර අම්මාලාට , දයාබර තාත්තලාට, 
නැන්දලාට  අෙන්,   අවි දරාගත් තස්තවාදිෙයක් ළඟට ගිහින්   
තමන්ෙග්   හැඳුනුම්පත් දීලා, සල්ලි ෙගවලායි නාගදිෙප්  වඳින්න 
සිද්ධ වුෙණ්. එෙහමයි නාගදීපය වැන්ෙදව්ෙව්.  එෙහමයි  වීසා 
බලපත ෙදනවා වා ෙග් කටයුතු කෙළේ.   ෙම් රට,  රටවල් ෙදකක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් වැඩසටහන තිබුණා අෙප් රෙට් 
කවදාවත් නැතිව  නිදහස් කලාපයක් -free zone  එකක්-  ෙම් අතර 
මැද ඇති කර තිබුණා. ඒක එල්ටීටීඊ එකට අයිතිත් නැතිලු.  ඒක ශී  
ලංකා රජයට අයිතිත් නැතිලු.  

ෙම්ක free zone එකක් හැටියට -යුෙරෝපා රටවල්වල රටවල් 
ෙදකක් මැද තිෙබන ෙකොටස්- ලංකාවට උරුම කළා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වත්මන් 
විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහපු පශ්නයටත් එදා 
උත්තර ෙනොදී තමයි, ඔය ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියනවා, අද ෙදවුන්දර තුඩුෙව් ඉඳලා 
ෙප්දුරු තුඩුවට යන ෙතක් කිසිම ෙකෙනකුට වීසා බලපතයක් 
ෙනොෙවයි, ඔහු  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ඕනෑම ජාතියකට 
අයිති වුණත්, ෙමොන ආගමකට අයිති වුණත් -අද ෙම් රෙට් 
ෙකොෙහේවත් යනෙකොට- ආරක්ෂක හමුදාෙවන් ඔහුෙග් 
හැඳුනුම්පතවත් කිසිම තැනකදී පරීක්ෂණයට භාජන ෙනොකර 
යන්න පුළුවන්. ඒ විධියට ෙම් රෙට් උතුෙර් සිටින දවිඩ 

සෙහෝදරයාට දකුණට එන්නත්, දකුෙණ් සිටින සිංහල 
සෙහෝදරයාට උතුරට යන්නත් පුළුවන් විධියට ෙම් රට නිදහස් 
රටක් බවට පරිවර්තනය කෙළේ, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් භය නැතුව උතුරට 
යන්න පුළුවන්. ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමාට දැන් ෙවනදාට වැඩිය 
භය නැතුව ෙම් රට තුළ ඇවිදින්න පුළුවන්. අද එෙහම තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කාරණය වග 
කීමකින් කියනවා.අෙප් විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන විෙව්චන 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට -
විපක්ෂයට- විෙව්චන තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් විෙව්චන දිහා 
බලනෙකොට අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් හැම ෙවලාෙව්ම 
සාෙප්ක්ෂව බලන්න පුරුදු ෙවන්න කියන එකයි. එක රජයක් 
කාලයක විෙද්ශ පතිපත්තිය කියා කරවපු ආකාරය සහ ෙම් රජය 
කියා කරන ආකාරයත්, ඒ වාෙග්ම අපි ලබා ෙගන තිෙබන 
ජයගහණත් සමඟ බලනෙකොට, අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් 
විෙද්ශ පතිපත්තියක අපි ඉන්නවා. සමහර ෙවලාවට විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට යම් රටක් ගැළෙපන්ෙන් නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන පතිපත්තියට ෙහොඳ නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කියනවා, අහවල් රටත් සමඟ ගනුෙදනු 
කරන්න එපා කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයත් සමඟ තරහ නම්, 
අපට කියනවා, චීනය සමඟ තරහ ෙවන්න කියා. තානාපතිවරුන් 
කියනෙකොට, ෙමන්න ෙම් රට තමයි, ලංකාවත් සමඟ තරහ 
කරන්න ඕනෑ කියා තමුන්නාන්ෙසේලා එම රට නිෙයෝජනය 
කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ හඬ නඟනවා. කාලයකට 
කියනවා, ඉන්දියාව ෙහොඳයි කියා. කාලයකට කියනවා, ඉන්දියාව 
ෙහොඳ නැහැ කියා. කාලයකට කියනවා, චීනය ෙහොඳයි කියා. ඒ 
එක එක තානාපතිවරුන්ෙග් සුහද හමුවලදී රාතී හතට එකතු 
වුණාම, ඊළඟ දවෙසේ උෙද් හතට ෙමන්න, ඒ හඬ එළියට එනවා. 
තවත් රටක තානාපතිවරෙයකුෙග් හඬක් බවට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් තමන්ෙග් හඬ පරිවර්තනය කරනවා නම් ඒකට 
කියන්ෙන්, "පාවා දීමක්" කියා. ඒකට කියන්ෙන් මාතෘ භූමිය පාවා 
දීමක් කියායි. එතැනට යන්න එපා, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද මානව හිමිකම් ගැන කථා කරනවා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන මනා දැනීමක් තිෙබන, ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයකු වන දවිඩ සන්ධානෙය් සම්පන්දන් මන්තීතුමාට 
මම ෙම් කාරණය කියනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉපෙදන්න 
ඉස්ෙසල්ලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න, මානව 
හිමිකම් කවුන්සිලය එක්ක රටවල් 24ක් එකතු ෙවලා අපට 
විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනෙකොට, අපට විරුද්ධව ඉන්නෙකොට ෙම් 
රෙට් දවිඩ ජනතාවෙග් නායකයා හැටියට තමුන්නාෙසේෙග් ඔය දිව 
නවලා අහන්න, අවුරුදු 30ක් මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ් කාෙගද 
කියා. ඔබතුමා අහන්න, මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ් කාෙගද කියා. 
ෙම් රෙට් දවිඩ ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ් නැද්ද? 
ෙකොටෙහේෙන් ඉන්න, වැල්ලවත්ෙත් ඉන්න දවිඩ ජනතාවෙග් 
මානව හිමිකම් කඩ වුෙණ් නැද්ද? ආරක්ෂක අංශ වාහන 
නවත්වලා පරීක්ෂා කරනෙකොට ඔහුෙග් නම ත ාගරාජා වුණාම 
එල්ටීටීඊ සැකකරුෙවක් කියන මානසිකත්වය ආරක්ෂක හමුදාවට 
ආෙව් නැද්ද? කාෙගන්ද ඒක ආෙව්. ඒක නිර්මාණය වුෙණ් අවුරුදු 
30ක් ෙම් රෙට් තස්තවාදයක් තිබුණු නිසායි. අවුරුදු 30ක් ෙම් රෙට් 
සිංහල, දවිඩ හා මුස්ලිම් ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් කඩ වුණා. 
හැබැයි, 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනිදායින් පස්ෙසේ  මානව හිමිකම් 
කඩ ෙවන්ෙන් නැහැ. එක දවිඩ තරුණෙයක් එල්ටීටීඊයට බඳවා 
ගන්ෙන් නැහැ. අහිංසක සාමාන  මිනිසුන් ෙබෝම්බ පිපිරීෙමන් 
මැෙරන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් මානව හිමිකම් රැකිලා තිෙබනවා.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලාට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. අද 
කිලිෙනොච්චිෙය්, වව්නියාෙව්, යාපනෙය් ජීවත් වන දවිඩ ජනතාව 
ෙගදර උයා ගන්නා බත් ටික අම්මටයි, දරුවන්ටයි එකට වාඩි 
ෙවලා කන්න පුළුවන් සමාජයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 

1875 1876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දවිඩ ජනතාව ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් හඬ අවදි කරන්න. 
හැබැයි, ඒ හඬ ෙවනුවට තමන්ෙග් ඡන්ද පදනම ෙවනුෙවන් නැවත 
වතාවක් සයනයිඩ් කරල තව දරුෙවකුෙග ෙබල්ෙල් එල්ලන්න 
මානසිකත්වයක් තිෙබනවා නම් ඒකට ලෑස්ති  ෙවන්න එපා. ඒකට 
ලෑස්ති වුෙණොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජාතිය ශී ලාංකික ජාතියට 
කරන අ ෙගෞරවයක් හැටියටයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මානව හිමිකම් කඩ කළාය කියා රටවල් 
24ක් අපට විරුද්ධව ආවා. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය අනුව 
ෙලෝකෙය් රටවල් සමඟ අපි සම්බන්ධකම් ඇති කර ගත්තා. අපිත් 
සමඟ රටවල් 24ක් ඉන්නවා. ඒ අපි දිනා ගත්ත රටවල්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අෙනක් රටවලටත් ෙම් රෙට් නිදහෙසේ 
ඇත්ත තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. ගරු සම්පන්දන් 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට හඬ අවදි කරන්න. එතැනට 
හඬ ෙගන යන්න. එෙහම හඬ  ෙගනිච්ෙචොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් ෙවයි ශී ලාංකික ජාතියක් හැටියට ඉදිරියට යන්න. අපි 
සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් කියා ෙබ ෙදමු.  නමුත් ශී ලාංකික ජාතිය 
හැටියට, ශී ලංකා ධජය යටෙත් එකට හිටගන්න ලැහැස්ති ෙවමු. 
ඒකට තමයි අපි විෙද්ශ පතිපත්තිය අනුව රටවල් එක්ක ගනු ෙදනු 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාත්, වත්මන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු ජී.එල්. 
පීරිස් ඇමතිතුමාත්, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත්, ෙම් සිටින සමස්ත නිලධාරිනුත් ඇතුළු අප 
ඔක්ෙකෝම, අපට විරුද්ධව සිටින රටවල් ටිකත් දිනා ගැනීෙම් 
සටන අප ආරම්භ කරලා, ඒ ජයගහණය ලබනවාය කියන එක 
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

[පූ.භා. 11.28] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ලින්ෙසේ ගැහැම් කියන ඇෙමරිකා එක්සත් 

ජනපදෙය් ෙසෙනට් සභිකවරයා  විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන ෙම් 
ආකාරෙයන් පකාශ කරලා තිෙබනවා: “Investment in foreign 
policy is 'national security insurance'.” එතුමා කියලා 
තිෙබන්ෙන්, "විෙද්ශ පතිපත්තිවල ආෙයෝජනය කිරීම යනු ජාතික 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව රක්ෂණ සහතිකයක් ලබා ගැනීමක්" කියලායි. 
ඒ පකාශයත් සමඟ එකඟ ෙවමින්, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, ඒකීයභාවය, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව, ස්වාධිපත , ස්වාධීනත්වය සුරකින්නට ශී ලංකාෙව් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය හසුරුවන ආකාරය අපි ෙපොඩ්ඩක් බලමු.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திம 

ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the 
Chair. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මන්තීතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා; 

නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා; අධීක්ෂණ මන්තීවරෙයක් 
ඉන්නවා; දක්ෂ, පක්ෂ හපන්කම් තිෙබන නිලධාරින් 
ෙකොට්ඨාසයක් ඉන්නවා. හැබැයි, අද වන විට අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම විෙද්ශීය ෙකොම්පැනිවලට පවරලා; 
බහු ජාතික සමාගම්වලට පවරලා. ෙමච්චර දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් 
ඉන්න ෙකොට, නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් ඉන්න ෙකොට, අධීක්ෂණ 
මන්තීවරු ඉන්න ෙකොට ෙමොනවාටද Beltway Government 
Strategies වැනි ආයතනවලට ෙකෝටි ගණන් අෙප් රෙට් සල්ලි 
ෙගවන්ෙන්? R&R Partners ආයතනයට ලක්ෂ 546යි. Burson-
Marsteller ආයතනයට ලක්ෂ 1,200යි. Majority Group 
ආයතනයට ලක්ෂ 57යි. Thompson Advisory Group එකට 
ලක්ෂ 888යි. ෙම් මෑතකදී Liberty International Group එකට 
ලක්ෂ 990යි. ලක්ෂ 2,782ක් අෙප් රෙට් සල්ලි -මහ ජනතාවෙග් 
සල්ලි, බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි- ෙම් බහු ජාතික සමාගම්වලට 
ෙගවලා තිෙබනවා. ෙමොකටද ෙම් ෙගවන්ෙන්? ෙමොනවාටද? 
විෙද්ශ පතිපත්තිය තර කරන්නට, ශක්තිමත් කරන්නට. ගරු 
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, ඇයි ඔබතුමාට ඒ යුතුකම් සම්භාරය 
ඉෂ්ට කරන්නට බැරි? ඇයි නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට බැරි? ඇයි 
අධීක්ෂණ මන්තීතුමාට බැරි? ඇයි අෙප් දක්ෂ, පක්ෂ, හපන්කම් 
තිෙබන නිලධාරි මණ්ඩලයට ඒ යුතුකම් සම්භාරය ඉෂ්ට කරන්නට 
බැරි? විෙද්ශ පතිපත්තිය තර කරන්නට බහුජාතික සමාගම්වලට 
වගකීම් භාර ෙදනවා නම්, ඇෙමරිකාෙව් තානාපති කාර්යාලයක් 
ෙමොකටද? තානාපති කාර්යාලය කරන්ෙන් ෙමොනවාද ?  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි හැෙමෝම පිළිගන්නවා ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් හිටපු විශිෂ්ටතම විෙද්ශ 
ඇමතිවරයා බව. එතුමා ෙම් රට සුරක්ෂා කරන්නට ඓතිහාසික 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා. ඒක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. පර 
ෙද්ශක්කාර සමාගම්වලට ෙඩොලර් කුට්ටි පිටින් ෙගවලා අෙප් රෙට් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම බහුජාතික සමාගම්කරණයට 
ලක් කරන්නට එපා කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
රට සුරක්ෂා කරන්නට දයාන් ජයතිලකලා ඉන්නවා; රාජීව 
විෙජ්සිංහලා ඉන්නවා; තමරා කුනනායගම්ලා ඉන්නවා; ජයන්ත 
ධනපාලලා ඉන්නවා. ෙම් රටට ඇති ෙවන පර ෙද්ශක්කාර 
බලෙව්ග, අධිරාජ වාදී බලෙව්ග, බටහිර බලෙව්ග සහමුලින්ම අතු 
ගා දමන්නට අතිශය වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළ දක්ෂෙයෝ 
ඉන්නවා. නමුත්, දයාන් ජයතිලකලා ෙවනුවට, කුනනායගම්ලා 
ෙවනුවට, ජයන්ත ධනපාලලා ෙවනුවට, රාජීව විෙජ්සිංහලා 
ෙවනුවට ඔබතුමන්ලා යනවා, R&R Partnersලා ළඟට; Beltway 
Government Strategies ආයතනයට; Burson-Marsteller 
ආයතනයට; Madison Group එකට; Majority Group එකට; 
Nelson Mullins Riley & Scarborough ආයතනයට; Thompson 
Advisory Group එකට සහ Liberty International Group එකට. 
ෙමොන විහිළුවක්ද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොන පදනමක් මතද ෙම් කටයුත්ත 
කියාත්මක කරන්ෙන්? ෙම්ක කරන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්ද, තමන් 
ෙවනුෙවන්ද? කාෙග් ආශාවන් සංසිඳවන්නටද? ෙකොෙහොමද ෙම් 
ආයතන ෙතෝරා ගන්ෙන්, ෙමොකක්ද කියා පටිපාටිය, විනිවිද 
භාවයක් තිෙබනවාද? මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු 
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි. අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්නට ෙද්ශීය සම්පත් ඉන්නවා. 

අෙප් රට තුළ දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා. කරුණාකර, ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් ආයතනයට  වසරකට ෙවන් කරන ඔය ෙසොච්චම් 
රුපියල් මිලියන 5 ෙවනුවට,  තව ෙපොඩ්ඩක් මුදල් ෙවන් කරලා 

1877 1878 

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 
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විෙද්ශ පතිපත්තිය පිළිබඳව ඒ පවීණයින් ඒ විෙශේෂඥවරුන් 
ෙයොදවා, සම්මන්තණ පවත්වා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, රට දිනවන්නට 
පුළුවන්, ශක්තිමත් විෙද්ශ පතිපත්තියක් රට තුළින්ම බිහි කරන්න. 
බහු ජාතික සමාගම්කරණයට අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය පාවා 
ෙදන්න එපා; බිලි ෙදන්න එපා කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සභාෙව් සඳහන් වුණා, 
යුෙරෝපා අධිකරණය තුළින්, ඒ කමෙව්දෙය් අඩු පාඩුවක් නිසා 
එල්ටීටීඊ තහංචිය ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම කියැවු ණා, ඒ 
අධිකරණය හරහා ශී ලංකා රජය මැදිහත් වුෙණොත් අෙප් රෙට් 
ස්ෛවරීභාවයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට මහා බරපතළ තර්ජනයක් 
කියලා. මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,   අෙප් රටට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන අධිරාජ වාදී බලෙව්ග බටහිර බලෙව්ග, 
පරෙද්ශක්කාර බලෙව්ග බැරි ෙවලාවත් රෙට් ජනාධිපතිතුමාව පිට 
රට උසාවිවලට කැ ෙඳව්ෙවොත්,  අෙප් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
පමුඛ රණ විරුවන්,  චාගී ගාල්ලෙග්ලාව, කමල් ගුණරත්නලාව, 
ශෙව්න්ද සිල්වාලාව බැරි ෙවලාවත් විවිධ උසාවිවලට 
කැ ෙඳව්ෙවොත් ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් පතිපත්තිය  මැදිහත් ෙනො වී 
කට වහෙගන ඉන්න එකද කියලා. ෙමොකද, අපි දක්ෂ, පක්ෂ 
හපන්කම් තිෙබන පවීණෙයෝ යවලා රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැද්ද? ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා, ෙසන්පතිවරු, 
රණ විරුවන්, -ගෙම් ඉන්න ධීවරයාෙග්, දුප්පතාෙග්, ෙගොවියාෙග්, 
කම්කරුවාෙග් දුවාලා, පුතාලා වන රටට ජයගහණය අත්පත් කර 
දුන් රණ බිෙම් අය- ෙවනුෙවන් අපි නීතිඥවරු කණ්ඩායමක් 
 යවන්ෙන් නැද්ද? Beltway Government Strategies එකට සල්ලි 
ෙදන්න පුළුවන්; Thompson Advisory Group එකට  ෙඩොලර් 
ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් එල්ටීටීඊ ෙකොටි තහංචි ඉවත් කරන්නට 
යුෙරෝපා අධිකරණෙය් නඩුවක් යන ෙකොට  ඔබලාට ෙකොන්දක් 
නැහැ, නීතීඥවරු ඉදිරිපත් කරන්න. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට 
හැකියාවක් නැහැ, නීතීඥවරු කණ්ඩායමක් ලබා ෙදන්න. ලජ්ජයි; 
අතිශයින්ම ලජ්ජයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා 
ෙම් උසාවි පශ්නය පිළිබඳව. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙමොන උසාවිෙයන්ද තීන්දුව ලබා දුන්ෙන් කියන 
එක තීරණය කරන්න. දැන් බලන්න, General Court of the 
European Union එෙකන් තමයි  ෙම් තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳව මාධ  නිෙව්දනයකුත් තිෙබනවා. ඒක මෙග් අෙත් 
තිෙබනවා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 16වැනි දා මාධ  නිෙව්දනයක්. 
එතෙකොට ඒ මාධ  නිෙව්දනයට ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය උත්තර 
බඳින ෙකොට ෙකොෙහොමද උත්තර බඳින්ෙන්? ෙම් තීන්දුව දීලා 
තිෙබන්ෙන් පහළ උසාවිය. ඒ කියන්ෙන් General Court of the 
European Union එක. ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? European Court of Justice - ECJ - කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ඉහළ උසාවිය. ඒෙක් නම සඳහන් කරලා තමයි ඔබතුමා 
ඔබතුමන්ලාෙග් උත්තරය සපයලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ජී.එල්. පීරිස් 
ඇමතිතුමනි, European Court of Justice කියන එෙකයි, General 
Court of the European Union එෙකයි ෙවනස ඔබතුමා සහ 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය දන්ෙන් නැද්ද? ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් 
දන්ෙන් නැද්ද? ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම සඳහන් ෙල්ඛන 
මම සභාගත* කරනවා. 

ෙම් උසාවි ෙදක ෙවන ෙවනම හඳුනා ගන්න ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට බැරි නම්, ෙකොෙහොමද ඔබතුමා විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරන්ෙන්? ෙමොන ලජ්ජාවක්ද? පාථමික 
උසාවිෙයන් තීන්දුව ෙදන ෙකොට ඔබතුමාෙග් උත්තරෙය් ඔබතුමා 
සඳහන් කරනවා "ඉහළ උසාවිය" කියලා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ 

ඇමතිතුමා පමුඛ කණ්ඩායෙම් දක්ෂතාව, කැපවීම ෙම් 
පකාශනවලින්ම එළි දැක්ෙවන නිසායි මම ෙම් වාර්තා සභාගත 
කෙළේ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මම කථා 
කරන්න කැමැතියි, ජිනීවා නිත  නිෙයෝජිත නිවස පතිසංස්කරණය 
කිරීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර 
මහතාෙග් නිෙයෝගය මත ජිනීවා නිත  නිෙයෝජිත කාර්යාලය තුළ 
විගණනයක් කරන්න විගණන කණ්ඩායමක් ගියා. කවුද ගිෙය්? 
භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ  ෙල්කම් ඩී. විදානගමාච්චි මැතිතුමා, 
අතිෙර්ක අධ ක්ෂ ජනරාල් (කළමනාකරණ විගණන) ජයතිලක 
ෙහේරත් මැතිතුමා, රාජ  මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල් අනුලා හරස්ගම මහත්මිය, රාජ  ගිණුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අතිෙර්ක අධ ක්ෂ ජනරාල් මහින්ද සාලිය 
මහතා. ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත තමයි ෙම් කණ්ඩායම 
ගිෙය්. ෙම්ක ෙකොටි හදපු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි; ෙකොටි 
ඩයස්ෙපෝරාව හදපු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි; පරෙද්සක්කාරෙයෝ හදපු 
වාර්තාවක් ෙනොෙවයි; අධිරාජ වාදීන් හදපු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක රජෙය්ම නිලධාරින් ෙකොට්ඨාසයක් විසින් නිර්මාණය කරපු 
වාර්තාවක්. ෙමොනවාද ෙම් වාර්තාෙව් කියන්ෙන්? ෙම් විගණනය 
කියාත්මක වන හැම ෙමොෙහොතකදීම ජව්හර් කියන මහත්මයාත්, 
තම්සිලා කියන මහත්මියත් එයට බාධා කළා කියලායි කියන්ෙන්. 
මම ෙනොෙවයි එෙහම කියන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් එෙහම සඳහන් 
වනවා. ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් තවදුරටත් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් පතිසංස්කරණය කිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව තුෙරයිරාජා කියන පුද්ගලයාට ලබා ෙදන ෙකොට, 
එය ලබා දුන්ෙන් එල්ටීටීකාරයකුටයි කියලා කියන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාම පත් කරපු නිලධාරි කණ්ඩායමයි. යූඑන්පීය 
ෙනොෙවයි ඒක කියන්ෙන්. විපක්ෂය ෙනොෙවයි ඒක කියන්ෙන්. 
ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි ඒක කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
පත් කරපු නිලධාරි කණ්ඩායමයි ඒක කියන්ෙන්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මම ෙම් වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ෙමෙතක් ඒක කරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව ඇයි ඔබතුමන්ලා විධිමත් පරීක්ෂණයක් ෙනොකරන්ෙන්? 
ඇයි ඔබතුමන්ලා ෙම් වරද කරපු අයට රැකවරණය ලබා ෙදන්ෙන්? 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ අය 
ෙවනුෙවන් සුදු හුනු ගෑවා; ඒ අය සුද්ද කරන්න හැදුවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් මහා පාවා 
දීම පිළිබඳව ඇයි ඔබතුමා මන්දගාමී පතිපත්තියක් අනුගමනය 
කරන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා කවුරු රැක ගන්නද කටයුතු 
කරන්ෙන්? ෙමහි කිසි විනිවිදභාවයක් නැහැ; වගකීමක් නැහැ; වග 
වීමක් නැහැ. අද විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
වරද කරපු පුද්ගලයන් නිවැරැදිකාරයන් බවට පත් කරන්න               
අද ඔබතුමා උත්සාහ දරනවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා.               
අෙප් රෙට් ජිනීවා නිත  නිෙයෝජිතවරයාෙග් නිල නිවෙසේ 
පතිසංස්කරණ කටයුතු එල්ටීටීඊකාරයන්ට ලබා දීමක් ගැන කියන 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම ෙම් වාර්තාව පතික්ෙෂේප කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා හදනවා. එෙහම කරන්න එපා. ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න. මම කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, මම 
ඔබතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරනවා ෙහොඳ පිරිසිදු පරීක්ෂණයක් 
කරලා ෙම් ජාති විෙරෝධි, ජාති ෙදෝහි, රාජ ෙදෝහි කියාවට 
සම්බන්ධ කවුද කියා ෙසොයලා ඒ අයට විරුද්ධව විධිමත් නීතිමය 
කියා මාර්ගයක් ගන්න කියලා.  

1879 1880 

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

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම ෙයෝජනා කරන අතරම ඔබතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. රටක් හැටියට 
අපි දැන් න ෂ්ටික අවි තුරන් කිරීෙම් එකඟතා රාශියකට  අත්සන් 
තබා තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 1976 දී ෙනොබැඳි ජාතික 
ව ාපාරෙය් 5 වැනි සමුළුව ශී ලංකාෙව් පැවැත්ෙවන ෙවන 
අවස්ථාෙව්, න ෂ්ටික අවි හරණය කිරීෙම් සම්මුතිවලට අපි 
අත්සන් තබලා තිෙබනවා. 2012 දී ෙටෙහරාන් අගනුවරදී පැවැති 
16 වැනි ෙනොබැඳි ජාතික ව ාපාරෙය් සමුළුෙව්දීත් න ෂ්ටික අවි 
හරණය කිරීෙම් පතිපත්තියත් සමඟ අපි එකඟ වුණා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි, Non-proliferation of Nuclear 
Weapons Treaty එකට අපි අත්සන් තබලා තිෙබනවා. Outer 
Space Treaty එකට, ඒ කියන්ෙන්, අභ වකාශෙය් න ෂ්ටික අවි 
භාවිතයට විරුද්ධව ඒ සම්මුතියටත් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. 
Non-proliferation of Nuclear Weapons Treaty කියන්ෙන් 
න ෂ්ටික අවි වර්ධනය වැළැක්වීෙම් සම්මුතිය. ඒකටත් අපි 
එකඟතාව  පළ කරලා තිෙබනවා. Seabed Treaty මුහුදු පතුෙල් 
න ෂ්ටික අවි තබලා, ඒ න ෂ්ටික අවි භාවිත කිරීම වැළැක්වීෙම් 
සම්මුතියටත් අපි අත්සන් කරලා තිෙබනවා. එෙහමනම්,  පසු ගිය 
දා එක්සත් ජාතීන්ෙග් පථම කමිටුව න ෂ්ටික අවි තුරන් කිරීෙම් 
කියාවලියට ශක්තියක් ලබා ෙදන්න ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙව්ලාෙව් ර ටවල් 155ක් එයට අත්සන් කරන 
ෙකොට,  ඇයි ශී ලංකාව අත්සන් ෙනොකෙළේ?  ෙමොකක්ද එයට 
ෙහේතුව?  

මට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා, අෙප් නිත  නිෙයෝජිත 
කාර්යාලය හරියාකාරව ෙම් පිළිබඳව විෙද්ශ අමාත ාංශය දැනුවත් 
කෙළේ නැහැ කියලා. ඒක සත යක්ද? ඒකද සත ය? ඒකද 
යථාර්ථය?  එෙහම නම්, ෙම් කෙළේ මහා වරදක් ෙන්ද? 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්දෙම්කට විරුද්ධව ගන්න පියවර?  එෙහම 
නැත්නම්, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා නිහඬ පතිපත්තියක් අනුගමනය 
කරනවාද?  ජිනීවා නිත  නිෙයෝජිත කාර්යාලෙය් පශ්නය සත 
පහකටවත් ඔබතුමා ගණන් ගන්ෙන් නැහැ.  අෙප් රාජ  නිලධාරින් 
ඒ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව පයට පෑෙගන දූවිල්ලක් 
තරම්වත් තමුන්නාන්ෙසේ ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. පුන පුනාම 
ඔබතුමා හදනවා ෙකොටියා සුද්ධ කරන්න; එල්ටීටීඊකාරයන් 
ෙබ්රලා ෙදන්න.  ෙමච්චර යුද ජයගහණයක් ලබපු රජයක විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා ඇයි ෙකොටි ආරක්ෂා කරන්ෙන්? ඇයි එල්ටීටීඊකාරයන් 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්? එල්ටීටීඊකාරයන්ට ඒ ෙකොන්තාත්තුව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඇයි මන්දගාමී පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්ෙන්? 
ඇයි නිහඬ පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්ෙන්? මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. - [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.  
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙගෙනනවා.  

ෙම් පිළිබඳව ඇමතිතුමා පැහැදිලි පකාශයක් කළා.  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
That is not a point of Order.  ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 

ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අවධානය 

ෙයොමු කරන්න. ෙම් වරද කරපු සියලු ෙදනා සම්බන්ධෙයන් විනය 
පරීක්ෂණ පවත්වා, අවශ  නම්  නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා අෙප් 
රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තියට මහා ඓතිහාසික කැළලක් ෙගන දුන් ඒ 
නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. එෙහම කරලා, රට 
ෙවනුෙවන්, මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න. 
ඔබතුමන්ලා මහා ෙලොකුවට ෙද්ශ ෙපේමීත්වය ගැන, ජාති 
හිෛතෂිත්වය ගැන කථා කරනවා ෙන්. දැන් ජාති 
හිෛතෂිත්වෙය්, ෙද්ශ  හිෛතෂිත්වෙය් සින්නක්කර ඔප්පුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා අරෙගන.  ෙමොකද, අපි ෙකොටින්ට රට පාවා 
ෙදන්න යනවාද? අපි ෙම් රට ෙබදන්න කැමැතිද? ඔබතුමන්ලා ෙම් 
කාරණය ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. මෙග් පියාණන් රට 
ෙවනුෙවන් ජීවිතය පරිත ාග කරපු පුද්ගලෙයක්. ෙකොටි පහාරයක් 
තුළින් රටටත්, ජනතාවටත්, අපටත් එතුමාෙග් ජීවිතය අහිමි වුණා. 
අපි කිසි දවසක රට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය ෙවනුෙවන්, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ෙවනුෙවන්, 
ස්වාධිපත ය ෙවනුෙවන් සැදීපැහැදී සිටිනවා. ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ෙම් ෙකොටි ගනුෙදනුව පිළිබඳව ෙහොඳට 
 ෙසොයා බලා රට ෙවනුෙවන් යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉෂ්ට 
කරන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඉල්ලීම කරන අතර විෙශේෂෙයන්ම මම 
ඔබතුමාට තව කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙද්ශ පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන ෙකොට, රාජ  තාන්තික කෙමෝපායයන් 
කියාත්මක කරන ෙකොට, රාජ  තාන්තික සබඳතා ඇති කර ගන්න 
වන බව අපි හැෙමෝම දන්නවා. ෙලෝකය රාජ  තාන්තික සබඳතා - 
diplomatic relations - ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ෙදවිධියකට විගහ 
කරනවා. සමහරු එය hard diplomacy - tough diplomacy 
කියලා විගහ කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙබොෙහොම තදින් කියාත්මක 
කරන විෙද්ශ පතිපත්ති. තවත් සමහරු කියනවා, soft diplomacy 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙබොෙහොම මෘදු විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
කියාත්මක කිරීම. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ආශ්චර්යවත්                        
ශී ලංකාෙව් ඔබතුමාෙග් නායකත්වය තුළින් අද අලුත්ම මාදිළිෙය් 
diplomacy එකක් කියාත්මක වනවා. අද අලුත්ම මාදිළිෙය් විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක වනවා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් 
නිර්මාණයක්. ඒක තමයි "slap" diplomacy. එනම්, ''කෙන් පහර 
ගහන'' රාජ  තාන්තික සම්බන්ධතා කියාත්මක කිරීම. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැන් කෙන් පාරවල් ගහලා අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? 

කිස් ෙනෝනිස් මහත්මයා වාෙග් රටට වැදගත්, වටිනා 
පුද්ගලයින් අහිමි කරෙගන අෙප් රටට ෙසතක් සැලෙසනවාද? 
එතුමා එංගලන්තෙය් අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා හැටියට ෙකොයි 
තරම් විශිෂ්ට කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළාද? ගරු ජී.එල්. පීරිස් 
ඇමතිතුමනි, එතුමාට වුණු සිද්ධිය ගැන ඔබතුමා අබමල්  
ෙර්ණුවකවත් වචනයක් ෙම් සභා ගර්භෙය්දී පකාශ කළාද? පිටතදී 
කථා කළාද? හැබැයි, අර නිත  නිෙයෝජිත තානාපතිවරයාෙග් නිල 
නිවස පතිසංස්කරණය කරපු ෙකො ටියාව රැක ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා. රටට ශක්තියක් 
වුණු ෙදොස්තර කිස් ෙනෝනිස් මැතිතුමා ගැන ඔබතුමා වචනයක්වත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිහඬයි; 
නිරුපදිතව බලාෙගන ඉන්නවා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා 
හැටියට ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ඔබතුමාටත් 
කෙන් පහරවල් වැදිලාද    කියලා මට හිෙතනවා. ඔබතුමා උගත් 
මහාචාර්යවරෙයක්; රටට සම්පතක්. මට ෙලොකු බයක් තිෙබනවා 
ඔබතුමාටත් කෙන් පහරක් වදියිද කියලා.  

ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, අද අෙප් රටට ෙසේවයක් කරන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා 
සිටින ෙම් වාෙග් දක්ෂයන්ට ෙමෙහම කරන්ෙන් ඇයි  කියලා. 
විවිධ ආයතනවලට, විවිධ සංවිධානවලට ගිහින් රට ෙවනුෙවන් 
දැවැන්ත ෙමෙහයුමක් කළ කිස් ෙනෝනිස් මැතිතුමාට 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශය ෙමෙහමද සලකන්ෙන්? Hard 
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diplomacy ෙනොෙවයි, soft diplomacy ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා 
දැන් අනුගමනය කරන්ෙන් "කෙන් පහර" diplomacy. ෙම් ෙමොන 
විහිළුවක්ද?  

ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
රජය ෙම් රෙට් යුද්ධය ජයගහණය කළා. ඒක අප කුහකකමකින් 
ෙතොරව පකාශ කරනවා; එළිපිටම පකාශ කරනවා. මම මැතිවරණ 
ෙව්දිකාවලත් ඒ ගැන පකාශ කර තිෙබනවා. හැබැයි, යුද්ධය 
දිනුවාට තමුන්නාන්ෙසේලා සාමය දිනලා නැහැ; උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් හද ගැස්ම හඳුනාෙගන නැහැ; ඒ අයෙග් 
හදවෙත් කැකෑෙරන දුක, කඳුල, ෙව්දනාව පිළිබඳව අංශු 
මාතයකවත් අවෙබෝධයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතාෙගන ඉන්ෙන්, යුද්ධය කියාත්මක කළා, 
ෙකොටි තස්තවාදින් ඉවර කළා, දැන් හරි කියලායි. ඊළඟට ෙකොටි 
තස්තවාදියාට විරුද්ධව එල්ල කරපු ඒ කෙමෝපායම සිවිල් 
ජනතාවටත් උපෙයෝගී කරෙගන ඒ අයව ෙතරපලා, වට්ටවලා, 
ෙකොන් කරලා පළි අරෙගන, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය සුරැකීම 
තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් න ාය පතය; පතිපත්තිය.  

ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමනි, යුද්ධය දිනපු එක ඇත්ත.  
ඒ යුද ජයගහණෙය්  සම්පූර්ණ ෙගෞරවය සින්නක්කර ඔප්පුවකින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න.  නමුත් කරුණාකර සාමය ජයගහණය 
කරවන්නට සංහිඳියාෙව් දෑත, සෙහෝදරත්වෙය් දෑත දිගු කරන්න.  
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා මාත් එක්ක එකඟ වනවා ඇති, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය රෙට් 
ඒකීයභාවයට තර්ජනයක් ෙනොෙවයි;  ස්ෛවරීත්වයට තර්ජනයක් 
ෙනොෙවයි;  ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට තර්ජනයක් ෙනොෙවයි; 
ස්වාධීනත්වයට, ස්වාධිපත යට තර්ජනයක් ෙනොෙවයි.   ඇයි, අපිට 
ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි? අපිට සංහිඳියාෙවන්, 
සෙහෝදරත්වෙයන්,  මිතශීලිත්වෙයන් එක අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් 
දරුෙවෝ හැටියට ඉන්න බැරි ඇයි? සිංහල, දමිල, මුස්ලිම්, බර්ගර්, 
මැෙල්, මුඅර්; ෙබෞද්ධ, කිස්තියානි, කෙතෝලික, ඉස්ලාම්, හින්දු ෙම් 
හැම ජාතියකටම, හැම ආගමකටම අයත් පිරිසට අත්වැල් 
බැඳෙගන ජීවත් විය හැකි යුගයක්  අපිට කියාත්මක කරන්න බැරි 
ඇයි? ඔබතුමන්ලා උත්සාහ කරන්ෙන් තවත් යුද්ධයක බීජ ව ාප්ත 
කිරීමටද? තවත් තස්තවාදයකට ඉඩ තැබීමටද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි. 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එෙහම නම් අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න 

කැමතියි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමනි, මම ෙම් අදහස් 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඔබතුමාටවත්, නිෙයෝජ  අමාත තුමාටවත්, අෙප් 
අධීක්ෂණ මන්තීතුමාටවත්, නිලධාරින්ටවත් අපහාසයක් හැටියට 
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්  ෙම් අදහස්  ඉදිරිපත් කෙළේ.  

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා. 

[පූ.භා. 11.53] 
 
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 සභාපතිතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් 

පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබීම  මම හිතනවා එක්තරා විධියකට 
ෙම් විවාදෙය් ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියලා.  මම කාලයක් තිස්ෙසේ  
නිෙයෝජනය කරපු මතයකට, කාලයකට පස්ෙසේ අද  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී එතුමා එකඟ වුණා. මීට ෙපර එතුමා සහ අපි  
විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ තානාපති කාර්යාලවල, පිට ස්ථානවල ඒ 
අවශ  කටයුතුවලදී හමුෙවලා තිබුණත්, කවදාවත් දහතුන්වන  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එතුමා එකඟයි කියලා  
ෙකළින්ම කියලා තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ නැහැ. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙමොකද, එතුමාෙග් පියා දැඩි ෙලස  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධ වුණ ෙකෙනක් නිසා. හැබැයි,  අද  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා කිව්වා, දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට එතුමා එකඟයි කියලා. අෙප් ආණ්ඩුෙව්ත් මෙග් 
මතයට විරුද්ධ අය ඉන්නවා. නමුත් මම කාලයක් තිස්ෙසේ දැරූ 
මතයකට අද සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා එකඟවීම ගැන  මම  සතුටු  
ෙවනවා. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට වම් පැත්ෙතන් ඉන්න 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා එල්ටීටීඊ සංවිධානය ශක්තිමත්ව තිබුණු 
කාලෙය් පත්තරවලට කිව්වා, දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය දාන්න ඕනෑ කුණු බක්කියට කියලා. ඒ දවස්වල 
එතුමාම  එෙහම කියලා  අද එතුමාම  නැවත කියනවා  දහතුන්වන  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳයි කියලා. ෙම් විධියට 
දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය   පිළිබඳ විවිධ අය, 
විවිධ මත පකාශ කරද්දී  ඩිලාන් ෙපෙර්රා හැමදාම   දහතුන්වන  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳයි කියන මතෙය් හිටපු 
ෙකෙනක්.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කථාව 
ෙවලාෙව් මට දැනුණු තවත් ෙදයක් තමයි, සජිත් ෙපේමදාසට 
එෙරහිව සජිත් ෙපේමදාස ආවාෙදෝ කියලා.  ෙමොකද එතුමාෙග් 
කථාෙව්  මුලට විරුද්ධයි අග.  එතුමාෙග් කථාෙව් මුල  එක තැනක  
කියනවා, අපි ඉතාම උපකමශීලීව අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය සහ ඒ 
කාරණා කටයුතු ෙමෙහයවන්න ඕනෑ කියලා.  එතුමා ඒක කියන 
ෙකොට මට මතක් වුෙණ් එතුමාෙග්  පියා උපකමශීලිවද  ලංකාෙව් 
හිටපු බිතාන  මහෙකොමසාරිස්තුමා ෙදොට්ට දැම්ෙම් කියලා.  
එතෙකොට ඒක hard diplomacy ද? So ft diplomacy ද? "Kick" 
diplomacy ද? ඒක "kick" diplomacy; පයින් ගහලා එලවපු 
diplomacy එක.  ඊළඟට  එතුමාෙග්   පියා තමයි ඒ දවස්වල අෙප් 
අල්ලපු රෙට් - India is our big sistser, not our big brother -   
නායිකාව සහ ඒ නායිකාවෙග් පුත රත්නයට විවිධ ආකාරෙයන් 

1883 1884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මඩ ගහලා, තිරිසන් සතුන්ට සමාන කරමින් යම් යම් ආකාරෙය් 
ෙද්වල් කිව්ෙව්. එතෙකොට ඒක soft diplomacy ද? Hard 
diplomacy ද? "Kick" diplomacyද? "Mud" diplomacyද? ඒ 
නිසා සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් මුල විරුද්ධයි  අගට.  
මුලදී එතුමා විවිධ සමාගම්වල  නම් ගණනාවක් සඳහන් කරලා,  
ෙමොකටද ෙම් සමාගම් පත් කරන්ෙන්, අෙප් දක්ෂ නිලධාරින් 
ඉන්නවා කියලා කිව්වා.  මම දන්ෙන් නැහැ ඒකට ඇමතිතුමා 
උත්තර ෙදයි.  එතුමා කිව්වා දක්ෂ විෙද්ශ ඇමතිවරෙයක්,  දක්ෂ 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක්,  දක්ෂ Monitoring MP ෙකෙනක් 
ඉන්නවා; විෙද්ශ පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ඒ අයට  පුළුවන් 
ෙන්ද කියලා. අගදී කියනවා, "අෙන් ඇමතිතුමාටත් ෙම්ක කරන්න 
බැරි ෙවලා, අෙන් නිලධාරින්ටත් වැරදිලා, අෙන් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාටත් ෙමොකුත් කරන්න බැහැ" කියලා. එතෙකොට අග, 
මුලට සම්බන්ධ නැහැ. සජිත් ෙපේමදාසට එෙරහිව සජිත් ෙපේමදාස 
තමයි ඒ කථාෙව්දී අපි දැක්ෙක්.  

ඊළඟට එතුමා දිගින් දිගටම කියනවා, "තුෙරයිරාජා කියන්ෙන් 
ෙකොටිෙයක්" කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, මිනිෙහකුෙග් නම ෙදමළ 
වූ පළියට ඒ මිනිහා ෙකොටිෙයක්  ෙනොෙවයි. තුෙරයිරාජා කියන්ෙන් 
ෙකොටිෙයක් ෙනොෙවයි කියලා ජිනීවා ෙපොලීසිය කියනවා. ජිනීවා 
නුවර තිෙබන ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රජෙය් අමාත ාංශවලින් නිකුත් 
කරන websitesවල විවෘතව කියලා තිෙබනවා, "තුෙරයිරාජා 
කියන ෙකනාට කිසිම ෙකොටි සම්බන්ධකමක් නැත" කියලා. ඉතින් 
ෙදවියෙන්, මිනිෙහකුෙග් නම ෙදමළ නමක් වූ පළියට ඒ මිනිහා 
ෙකොටිෙයක්ද? සම්පන්දන් මහත්මයාෙග් නම "සම්පන්දන්" වූ 
පළියට එතුමා ෙකොටිෙයක්ද?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, සම්පන්දන් මහත්මයා 

ෙකොටිෙයක් කියලා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, සුමන්තිරන් මහත්මයා 
ෙකොටිෙයක් කියලා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, විග්ෙන්ෂ්වරන් 
මහත්මයා ෙකොටිෙයක් කියලා. ටීඑන්ඒ  එෙක් ෙකොටි සංවිධානයට 
සම්බන්ධ මන්තීවරුන් ඉන්නවා. හැබැයි මම කලින් කියපු අය 
ටීඑන්ඒ එෙක් මධ ස්ථ මතධාරී මන්තීවරු. ඒක තමයි මෙග් මතය. 
ෙදමළ නමක් තිබුණු පළියට ෙකොටිෙයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා කියන්ෙන්, "එයාෙග් නම තුෙරයිරාජා, 
ඒ නිසා එයා ෙකොටියා" කියලායි. එෙහම කියලා කථාව 
අවසානෙය්දී කියනවා, "ෙදමළ ජනතාව පීඩනයට ලක් කරලා, 
බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා ඒ අයට සහනය ෙගන ෙදන්න බැහැ" 
කියලා. තුෙරයිරාජා ෙකොටිෙයක් ෙනොෙවයි කියලා ජිනීවාවලින් 
කියද්දී, තුෙරයිරාජා ෙකොටිෙයක් ෙනොෙවයි කියලා ස්විට්සර්ලන්ත 
ආණ්ඩුව කියද්දී මුලින් කියනවා, "එයාෙග් නම තුෙරයිරාජා, ඒ 
නිසා එයා ෙකොටිෙයක්" කියලා. "ඒ නිසා නඩු දමන්න ඕනෑ, දඬුවම් 
කරන්න ඕනෑ, උසාවි ෙගනියන්න ඕනෑ" කියලා කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මනුස්සෙයකුෙග් නම ෙදමළ නමක් වූ 
පළියට ඒ මනුසස්යාට ෙකොටියා කීම තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු මහා 
යුද්ධයටත් මුල. එයා ෙකොටිෙයක්  ෙනොෙවයි කියලා ඒ රෙට් 
ආණ්ඩුව කියනවා නම්, ෙකොටින්ට සම්බන්ධ නැහැ කියලා 
කියනවා නම්, ඒ මනුස්සයාෙග් නම ෙදමළ නමක් වූ පමණින් එයා 
ෙකොටිෙයක් කරන්න අපට බැහැ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රජෙය් වාර්තාවල ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම කිව්ෙව් ඒ රෙට් වාර්තාව ගැන තමයි.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම අහන්ෙන් අෙප් රෙට් වාර්තා ගැන. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අෙප් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය එයා ෙකොටිෙයක්ද, 

නැද්ද කියලා අහන්න ඕනෑ අයෙගන් ඇහුවා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් website එෙක් තිබු ෙණ්. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙකොෙහොමටත් ෙම් දවස්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙමොනවා 

ෙහෝ කියන ෙකොට ජනතා විමුක්ති ෙපර මුණට ටිකක් තදින් 
රිෙදනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමාට දැනුත් රිදුණා. 
මම ආපසු කියන්නම්. ඔබතුමන්ලාට ෙකළ වුෙණ්ත් ඔය සහවාසය 
නිසා තමයි. ඒ ෙගොල්ලන් එක්ක ආපසු යන්න. ගිහිල්ලා බලන්න, 
ෙවන ෙදය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමු ෙණන් 
අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම්ක මාර පශ්නයක්. සම්පන්දන් මහත්මයා 
උෙද් නැඟිටලා කියනවා, අපි චීනයත් එක්ක යනවා වැඩියි, 
ඉන්දියාවත් එක්ක යනවා මදි කියලා. [බාධා කිරීමක්] එතෙකොට 
ෙජ්වීපී එක අහනවා, "ඇයි, ඔයෙගොල්ලන් වැඩිපුර ඉන්දියාවත් 
එක්ක යන්ෙන්" කියලා. ඒ එක්කම ෙජ්වීපී එක කියනවා, 
"ඔයෙගොල්ලන් ෙහොෙරන් ඇමරිකාවත් එක්ක ෙෂේප්" කියලා. 
යූඑන්පී එක කියනවා, ඇමරිකාව, EU එකත් එක්ක මදි කියලා. 
බලන්න, දැන් ෙම් කථා හරහා - 

 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
You are selling the country. - [Interruption.] I am 

telling you that you are selling the country - 
[Interruption.]  
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Hon. Sampanthan, you are a senior Member. I always 

"Sir" you. Is this the example that you are setting by 
disturbing me? Do not do that. You are a respected 
Member.  I always "Sir" you inside the House and outside 
as well. Please do not disturb me. Do not fall into the 
category of the Hon. Ranjan Ramanayake. You are a 
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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respected person and I will always respect you. Do not 
disturb me; please set an example. ඒ නිසා ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදය තුළ විපක්ෂෙය්ම පක්ෂ, 
ආණ්ඩුවට එල්ල කරපු ෙචෝදනා දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
විපක්ෂෙය් විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙනොබැඳි බව. ඇයි? යූඑන්පී එක 
කියන්ෙන්, "ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය අනුව යුෙරෝපා 
සංගමය, ඇමරිකාව එක්ක සුහද නැහැ" කියලායි. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ කියනවා, "ඇමරිකාවත් එක්ක සුහද වැඩියි" 
කියලා. "ෙකොච්චර වැඩිද කියනවා නම් openly ෙනොෙවයි, 
ෙහොෙරනුත් සම්බන්ධකම් පවත්වනවා" කියලා කියනවා. ඒක 
තමයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙචෝදනාව. ටීඑන්ඒ එක 
කියනවා, "චීනයත් එක්ක වැඩියි, ඉන්දියාවත් එක්ක මිදි" 
කියලා. ෙජ්වීපී එක අහනවා, "සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය 
ඉන්දියාවට ෙදන්ෙන් ඇයි?" කියලා. එතෙකොට විපක්ෂෙය්ම 
මන්තීවරු කියනවා, අෙප් ආණ්ඩුව විවිධ රටවල් එක්ක තිෙබන 
සම්බන්ධකම් වැඩියි කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඒ අය පිළිගන්නවා, 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් සෑම රටක් එක්කම සම්බන්ධයි කියලා. 
හැබැයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාට කණ්ණාඩිය දමලා බැලුවාම, අර 
රටත් එක්ක මදි, ෙම් රටත් එක්ක වැඩියි. ටීඑන්ඒ එෙක් 
ෙචෝදනාව, ෙජ්වීපී එෙක් ෙචෝදනාව, යූඑන්පී එෙක් ෙචෝදනාව 
අර ෙගන බැලුවාම ඒෙකන් පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුව 
සෑම රටක් එක්කම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන බව. සම්බන්ධ 
ෙවන ගමන්ම, සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ නැති අවසථ්ාවලදී 
"නැහැ, අපට ඕනෑ නැහැ" කියලා අපි කියලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, අෙප් කථාවලින් ෙනොෙවයි, අද ෙම් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධ  
විවාදෙය් දී විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් - පක්ෂ තුෙන්- මන්තීවරු  කරපු 
කථා අරෙගන බැලුවාම, පැහැදිලිවම ෙම් රජෙය් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය, සෑම රටක් සමඟම ෙනොබැඳිව පවත්වා ෙගන 
යනවාය කියන එකට ෙවන ඔප්පු කිරීමක් අවශ  ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් ඔප්පු කිරීමම පමාණවත්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අවසානෙය් මට කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි, ගරු 

සභාපතිතුමනි. හිටපු ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා ෙලොකු සහතිකයක් 
දුන්නා.  එතුමා කිව්වා, ලංකාෙව් හිටපු ෙහොඳම විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
එතුමාය කියලා.  ඒක අපිත් පිළි ගන්නවා.   

හැබැයි,  ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ඇමතිතුමා එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ඇමති ධුරය දරමින් ඉන්න 
අතරතුර එතුමා  නවසීලන්තෙය් මැකිනන් මහත්මයත් එක්ක ෙපොදු 
රාජ  මණ්ඩලීය මහ ෙල්කම් තනතුර සඳහා තරග කළා. ඒ 
ෙවලාෙව් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා නිෙයෝජ  ඇමති ධූරයක් 
දරපු ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව ගරු ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් මහත්මයාට එම මහ ෙල්කම් තරගය ෙවනුෙවන් 
වචනයකින්වත් උදවු කෙළේ නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ උදවු කෙළේ  
නවසීලන්තෙය් මැකිනන් මහත්මයාටයි.  ඒ නිසා ගරු ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් මහත්මයා ඒ ඡන්දෙයන් පැරදුනා. මම නම් ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමා ඡන්දෙයන් පැරදුනාට සන්ෙතෝෂ වුණා. ෙමොකද, නැවතත් 
එතුමන්ට අෙප් රෙට්  විෙද්ශ ඇමති ෙවන්න අවස්ථාවක් ලැබුණු 
නිසායි. හැබැයි, අද ෙමෙහම කියන  ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයලා එදා ෙමොකද කෙළේ? ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
මහත්මයා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් මහ ෙල්කම් තනතුරට 
නවසීලන්තෙය් මැකිනන් මහත්මයා සමඟ තරග කරන ෙකොට, 
රජයක් හැටියට ඒ ෙගොල්ෙලො උදවු කෙළේ  කදිර්ගාමර් මහත්මයාට 

ෙනොෙවයි, මැකිනන් මහත්මයාටයි.  ඒ නිසා විකාර කියන්න එපා.  
තමන්ට ඕනෑ ෙවලාවට කබරෙගොයා, තලෙගොයා කර ගන්න එක 
වැරැදියි.  

දැන් කියනවා, තානාපතිවරුන් හැටියට ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
කරන එක වැරැදියි කියලා.  හැබැයි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි කියපු ඔක්ෙකොම තානාපතිවරුන්ෙග් පත්වීම්, 
ෙද්ශපාලන පත්වීම්.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙනෝනිස් මහත්මයා ෙද්ශපාලන පත්වීමක්; තමරා කුගනායගම් 

මහත්මිය ෙද්ශපාලන පත්වීමක්; දයාන් ජයතිලක  මහත්මයා 
ෙද්ශපාලන පත්වීමක්.  අනිත් පැත්ෙතන් කියනවා, ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් කරන්න එපාය කියලා. ෙහොඳයි,  ෙහොඳයි කියන ඔක්ෙකොම, 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබපු අය.   

 ගරු සභාපතිතුමනි, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා අපි 
කාෙග්ත් ගුරුවරයා. අද එතුමාට කිව්වාට, "අෙන් ෙමොකද 
කරන්ෙන්" කියලා කිරිඇල්ල මහත්මයාත් එතුමාෙග් ෙපොත් 
කියවලා ඇති.  අපි නීතිඥවරු හැටියට, එතුමාෙග් ෙපොත් කියවලා 
තමයි සමත් වුෙණ්.  ඒ නිසා, අෙප් රටට මහත් වූ අභිමානයක්, 
එතුමා වාෙග් ෙකෙනක් විෙද්ශ ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න එක. 
එතුමාටත්, මෙග් මිත ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අධීක්ෂණ අමාත  ගරු සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් -ෙම් දිනවල ෙබොෙහොම ජනපිය චරිතයක් 
- අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත් මා ස්තුති වන්ත ෙවනවා. 
මෙග් අමාත ාංශෙය් කටයුතු කිරීෙම්දී අපි ෙබොෙහෝ විට නිලධාරින් 
එක්ක වාද  විවාද ෙවනවා; අද උෙද්ත් මම වාද වුණා. අෙප් 
අමාත ාංශෙය් කටයුතුවලදිත් එතුමන්ලා අපට උදවු ෙවනවා. එම 
නිසා සියලු ෙදනාටම මා සුබ පතනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
[12.04 p.m.] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mr. Chairman, I rise on the Floor of this House today 

to speak a few words on the Ministry of External Affairs. 
While my Colleagues have spoken aptly on many 
subjects, I thought it is my duty just to reflect the present 
position of the Ministry of External Affairs. As you 
know, the Ministry of External Affairs, plays a pivotal 
role in  Sri Lanka’s economy. After all, it gives an 
external dimension to the domestic requirement and this 
is the most pivotal point that needs to be looked at. But, is 
this the role being played by the Ministry?  

Unfortunately, let me mention at the outset that we 
have, certainly, an able Minister, but he has been disabled 
through certain behaviours of the other Cabinet 
Colleagues and MPs who make his functions much more 
difficult.  Now, the reason is very clear, Hon. Minister. 
Your job is not to serve as a mouthpiece  or to sing 
hosannas for dinner with the President. It is to reflect the 
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Sri Lankan requirement overseas and to ensure that that 
confidence is brought in to buttress the requirement, 
which is very patently seen in this country.  

As you know, we have come out from a very huge 
militaristic problem, which has been put to an end, but 
ending of the war is not peace. Where is the social 
integration that is required among the Sinhalese, the 
Tamils, the Muslims, the Burghers and the Malays? Our 
social fabric is comprised of the industriousness of the 
Tamils, the business acumen of the Muslims and the large
-heartedness of the Sinhalese. This put together makes the 
Sri Lankan society. But, is not the Rajapaksa regime 
today bringing in this ulterior requirement of fanaticism 
and destroying the very aspect of the social fabric that has 
been created from the days of the Right Hon. D.S. 
Senanayake  and onwards? 

Hon. Minister, let me speak - as many have spoken on 
issues that are there - of the real requirement of external 
affairs. Look at the friendly relationship we had with 
India, which has today, been badly bruised. I am happy to 
follow the Hon. Dilan  Perera who mentioned of the 
support that had not been extended, apparently at a given 
moment, by the UNP to the Hon. Lakshman Kadirgamar. 
Why are you questioning that when Dr. Jayantha 
Dhanapala was fighting for the post of  Secretary-General 
of the United Nations, you went and supported Ban Ki-
Moon? And, that very "Moon" is now putting you into a 
satellite that is non-existent. So, these are areas that 
basically have various dimensions. Even your own party 
did not reflect it. We were governing then. The Hon. 
Minister of External Affairs was part of the Ministry then. 
Was there any support that was required? No. Such things 
even went unnoticed, because it was not being marketed 
in a manner that was required for the Hon. Lakshman 
Kadirgamar.   

Sir, now look at the problems that is there in the 
Indian Ocean region. India is the most friendly nation that 
has come to our rescue at all given moments. But, what 
have you all been doing? You all have been playing with 
the Indian-Chinese factor; whether it was mentioned by 
the Hon.  R.  Sampanthan, the Hon.  Lakshman Kiriella or 
by the Hon. Sajith Premadasa, the reflection is, today, you 
all are antagonizing a friend in need. 

Then, look at the marine factor, the problems in 
fishing that is there.  The Ministry of External Affairs is 
not assisting the Minister of Fisheries and Aquatic 
Resources Development in this regard. I know for a fact 
when speaking to our friends in India, that there is a 
reluctance to extend their support, when there is a 
necessity to build a bridge between the two nations.  

Hon. Minister, going on further, look at the areas 
where you are pushing the Chinese Free Trade 
Agreement. Why are you not pursuing the CEPA with 
India, which has been progressively developed from then 

to date and when there is a lot of import and export going 
on? Now, look at China from where 99 per cent is 
imported  and the export is only the basic, primary 
products, and you are trying to bring a free trade 
agreement between the two. The Chambers are unaware 
of what is basically being looked at. So, at this moment, 
the Ministry of External Affairs has a big role to play, to 
bring in the Chambers in this process and ensure that you 
do not just go and rubber-stamp a free trade agreement 
just to say that there is another one that has been signed. 
Hon. Minister,  you were part of  us in 2001 and you are 
very well aware, when I was the Minister of Commerce 
and Consumer Affairs ably supported by you, we were 
about to get  the free trade agreement. But, owing to the 
fact that we were defeated, the free trade agreement got 
blown through the window. Now, are we anywhere close 
to that?  

“External affairs” does not mean that you are isolated 
from trade. Trade is an area that you should be really 
promoting. Today, the diplomacy is so vital that we 
should substitute trade for aid and that has to be played 
by you. Our external policy should be "friends to all, 
enemies to none". But, you all ensure that you go the 
other way about: You are enemies to everybody and 
friends with none. You basically loved to be in the 
company of Myanmar then, not now, when they have 
progressively gone forward. You prefer to be in the 
cocoon of North Korea or you prefer to be with some 
country that does not want to be integrated like 
Zimbabwe in Africa. That is the type of comfort zone that 
you all love to be doing your diplomacy. But, Hon. 
Minister, these are the areas that non-alignment has been 
so aligned today that non-alignment has become a non-
factor for Sri Lanka.  

Look at the areas of the politicization of your 
Ministry. Today, almost 79 per cent of the diplomats who 
are appointed overseas are political appointments. There 
is a requirement to appoint political appointees. The 
appointees have been good, but they have been removed 
with such swiftness that once again the question arises as 
to whether you are part of the process of trying to 
externalize the  element of  fanaticism. 

Look at Dr. Dayan Jayatilleka who was fighting 
against the external forces; the threats he faced; his fight 
in Geneva. But, you recalled him. The same fate did 
happen to the Ministry Secretary, Karunatilaka 
Amunugama. The same fate existed with Dr. Chris Nonis 
who was fighting successfully and what did you do? 
Your own MP goes and slaps this guy overseas and then 
comes back. Did you have the courage to stand up for 
your diplomat? No. You have not made one statement in 
support of Dr. Nonis for all the services he rendered. 
Even the other diplomats have spoken at the interviews 
given on CNN. The least spoken is by the Ministry 
because you  do not want to bring professionalism into 
the system.  
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So, Hon. Minister, when you got up to defend the 
people who gave contracts - not said by you - it was 
reported by your Cabinet Colleague, the Hon. Wimal 
Weerawansa after speaking with the Ministry of External 
Affairs,  that your Ministry has given this contract to a 
Tiger. This was revealed by him, and nobody else. You 
got up to defend Thurairaja, but not Dr. Chris Nonis. I do 
not want to labour too much on this as it was mentioned 
before.  

So, these are the areas where external affairs today 
have been so much politicized that you reflect the 
opinions of what is wanted to be told and not what is 
wanted to be heard. That is what is got to be done by you. 
You are a professional who does not need to stoop to low 
levels. When you are leading the Ministry, it is not some 
MP behind who should tell you what has got to be done, 
but unfortunately that is what is happening. You have got 
to show the vision on behalf of the country. Now look, 
how many times have you been stealthily telling India 
certain things about the Thirteenth Amendment? You go 
and say one thing. The Hon. Prime Minister comes here 
and says that we will not go one inch beyond the 
Thirteenth Amendment. But, the promises that you have 
given in Delhi was Thirteen plus plus. So, Hon. Minister, 
where is the external affairs professionalism that is 
required to be discharged to protect Sri Lanka since the 
end of the war?  

The Geneva incident is a clear-cut example as to your 
miserable failure. You lost two votes which had never 
happened before. This is during your tenure, when you 
are leading. Before too long, you would be having the UN 
Fact-finding Mission. You have shown disrespect by not 
allowing them to come in. That is the policy of your 
Government. We, as the Opposition, do not want to mess 
around. But, all we want to say is, if you have nothing to 
hide, why worry? Unfortunately, if you want to protect 
one or two people and sacrifice the good name of Sri 
Lanka, then you pay the price. Otherwise, what is the 
problem of any UN Fact-finding Mission coming here 
because we are definitely sure that our forces have not 
done anything, our police have not done anything?  Then, 
what is the reason?  Is it to protect one or two people that 
you are not allowing this Fact-finding Mission to come?  
So, arbitrarily, if they give a unilateral report to defend 
that - like what you have been doing in the Channel 4 
incident where nobody got up  and defended, like the 
proscription that has been lifted - and before too long if 
you do not give your views, you will find that the monies 
which have been blocked, will be released.  So, who will 
be the net beneficiary?  It will be KP. He is another 
person that India is wanting and you are not releasing.  
Finally, is it a nexus between KP’s 29 ships, which you 
said he had, and the billions of rupees?   Ensure that this 
money come in.   

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, you have one minute left.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I have 12 minutes.  It cannot evaporate just in 

seven minutes.  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Eleven minutes have evaporated.  Only one minute is 

left. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I cannot believe that, Sir.  In any case, it is important 

because it is even reflected from Habaraduwa.  Even what 
you cannot say, I need to say on your behalf  because 
today the Government is in such a pathetic situation.   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
I will look after my electorate.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is so pathetic that there is nobody to stand up for the 

rights of the people in this country.  I do reflect that. What 
you are saying is that there is a time restriction and I will 
take maximum two minutes that will be legally allowed 
for me. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
You can take only one minute. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Then, Sir, with regard to the LLRC Report, why is it 

that you are not engaging on that area?  At one stage, Mr. 
Lalilth Weeratunga said that 95 per cent of it has been 
implemented.  The Hon. Mahinda Samarainghe goes to 
Geneva and said that 50 per cent has been implemented 
and, Hon. Minister, you get up at various stages and say, 
"We are in the process of implementing between 75 to 80 
per cent".  These are the problems.  Owing to lack of 
vision, you are basically selling our Sri Lankan identity 
for nothing.  Ensure that we get together and build a post-
war situation where the Tamils, Muslims, Sinhalese, 
Burghers and the Malays can live together as one with a 
Sri Lankan identity, without allowing the “Rajapaksa 
Chintanaya” that you are pursuing to play one against the 
other. Today, the Tamils even after the war, cannot live in 
peace; the Muslims cannot live in harmony and the 
Sinhalese looking at this are frustrated.  

Thank you. 
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[අ.භා. 12.15] 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி, 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 
Development and Janata Estate Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතා උගත්, බුද්ධිමත් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් 
අමාත තුමා ෙහොබවන විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
සාකච්ඡාවට භාජන කරන අවස්ථාෙව් කථා කරන්නට ලැබීම 
සම්බන්ධව. 

විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් ඉදිරිපත් 
කළ කාරණාවලට පිළිතුරු දීමට මට යුතුකමක් තිෙබනවා. 
තුෙරයිරාජා කියලා ෙකෙනකුට ෙකොන්තාත්තුවක් ලබා දීමක් 
සම්බන්ධව ෙමතැන කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් තුෙරයිරාජා කියන 
අය එල්ටීටීඊ එකට කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ කියලා ඒ 
රජෙයන් කියනවා; තවත් වාර්තාත් එෙහම කියනවා. පසු ගිය 
කාලය පුරාම ෙම් ෙකොන්තාත්තුව සම්බන්ධව වර්තමාන විෙද්ශ 
කටයුතු ෙල්කම් ක්ෙෂේනුකා ෙසෙනවිරත්න මැතිනියට තමයි 
ෙචෝදනා කරලා තිබුෙණ්. ඒ  ෙකොන්තාත්තුව භාර දීලා ඒ ගිවිසුම් 
සියල්ල අත්සන් කර තිබුෙණ්  එතුමිය එම ධුරෙය්  වැඩ භාර 
ගන්නට ෙපර කියන එකත් මම මතක් කරන්නට කැමැතියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ රජය පැහැදිලිව කියනවා, තුෙරයිරාජා කියන 
මහත්මයා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙනොෙවයි කියලා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, 1996 අෙගෝස්තු මාසෙය් 07 ෙවනි දා 
හැන්සාඩ් වාර්තාව. එවකට හිටපු රාජ  ආරක්ෂක නිෙයෝජ  
අමාත   ෙජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්  ඇමතිතුමා  එදින 
හැන්සාඩ්ගත කරලා තිෙබනවා, පාස්කරලිංගම් මහත්මයා හදිසි 
රහස් කටයුතු සඳහා ලබා ගත් විශාල මුදල් සම්භාරයක් සඳහා වූ 
වවුචර්. පාස්කරලිංගම් මහත්මයා ගත්ත ෙම් මුදල් දුන්ෙන් කාටද?  
ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාෙගන් මම දැන ගන්නට කැමැතියි ෙම් 
හදිසි රහස් වියදම් සඳහා මුදල් දුන්ෙන් කාටද කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මට දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  හිටපු ඇමතිවරෙයක් නිසායි මම 

ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්. ඒ රජය පැහැදිලිව කියනවා, තුෙරයිරාජා 
මහත්මයා එල්ටීටීඊ ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් උත්තරීතර  සභාෙව්  
මම වගකීෙමන් කියනවා, විශාල මුදල් සම්භාරයක් සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයාෙග් තාත්තා එල්ටීටීඊ  සංවිධානයට දුන්නු බව.  මුදල් 
පමණක් ෙනොෙවයි. ආයුධ, සිෙමන්ති, බංකර් හදා ගන්න යකඩ 
පවා ලබා දුන්නායි කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. 
දැන් ෙද්ශ හිෛතෂී, ෙද්ශ ෙපේමී, ජාති හිෛතෂී කථා කියනවා. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, පාස්කරලිංගම් මහත්මයා එල්ටීටීඊ කියලා. 
පාස්කරලිංගම් මහත්මයා  එවකට භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා. 
පාස්කරලිංගම් මහත්මයාෙග් නම ෙදමළ  වූ පළියට පාස්කරලිංගම් 
මහත්මයාත්  එල්ටීටීඊ කියලා කිව්ෙවොත් සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. 
ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් වාෙග් අර්ථ විරහිත, ජනතාව ෙනොමඟ යවන, 
ජනතාවට වැරදි වැටහීම් ෙදන ෙද්වල් ගැන කථා කරන්නට එපා 
කියන එක මම ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

සජිත් ෙපේමදාස මහතා කිව්වා, උතුරු නැ ෙඟනහිර පැවැති 
යුද්ධය  දිනුවා, ඒක හරි, හැබැයි  උතුරු නැ ෙඟනහිර  ජනතාවෙග් 
හදවත දිනා ගත්ෙත් නැහැයි කියලා.  නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාවක් 
පිහිෙටව්වා.  අද නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් පළාත් සභාවක් කියන එක අපට අමතක කරන්න 
බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒක පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නිෙයෝජ  නායකතුමා කියනවා, යුද්ධය දිනුවා, හැබැයි  
ජනතාවෙග් හදවත දිනා ගත්ෙත් නැහැ කියලා. පළමුවන වතාවට  
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්  යාපනෙයන්, උතුරු 
පළාෙතන් පත් වන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකම 
මන්තීවරෙයක්වත් පත් කර ගන්න බැරි වුණායි කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නම්  හදවත 
දිනා ගත්ෙත් නැත්ෙත් අපිද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාද කියන එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

විෙද්ශ ෙසේවෙයන් ෙතොරව ෙවනත් අයට  ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
ලබා දුන්නායි කියලා දැන් කිව්වා. එදා ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙල්ඛනයට අනුව කිස් ෙනෝනිස් මහත්තයා විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. තමරා කුගනායගම් මහත්මිය 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. දයාන් 
ජයතිලක මහත්මයා ගැනත් කිව්ෙව් ඒකයි. හැබැයි, ෙම් අය 
කන්න හිතුණාම කබරෙගොයත් තලෙගොයා කර ගන්නවා. මම 
එෙහම කියන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් අය විෙව්චනය කළ අයට දැන් 
කියනවා, "ඒ අය ෙහොඳ අය, ෙමන්න ෙමෙහම වැඩ කරපු අය, 
CNN නාලිකාවට ගිහිල්ලා කථා කරපු අය" කියා. හැබැයි, එදා 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ  
ෙවලාවට අවශ  විධියට කථා කරන්න උත්සාහ කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාට මම 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, අෙප් 
ඓතිහාසික පින්තූරයක් ජනාධිපති මන්දිරෙය් තිබුණා. මුල්කිරිගල 
ඓතිහාසික ඡායාරූපයක්. ඒ මුල්කිරිගල ඓතිහාසික ඡායාරූපය 
අතුරුදහන් වුණා. හැබැයි, අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ඒක 
එංගලන්තෙය් තිබිලා හමු ෙවනවා. ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා; ෙමතැන සද්භාවය 
ගැන කථා කරන, සුජාතභාවය ගැන කථා කරන සියලුම ෙදනා 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් තිබුණු මුල්කිරිගල ඓතිහාසික පින්තූරය එංගලන්තයට 
ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියා  ෙම් ගරු සභාවට වාර්තා කරන්න කියා. 
ෙම් අය සුජාතභාවය ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. විනිවිදභාවය ගැන 
ෙන් කථා කරන්ෙන්. අවංකභාවය ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. මම කාටවත් මඩ ගහන්න කථා කරනවා ෙනොෙවයි.  

ඊළඟට රට පාවා දීම ගැන කථා කරනවා. කවුද රට පාවලා 
දුන්ෙන්? ෙම් රට එකම රටක් හැටියට තිබුණා. උතුර, නැ ෙඟනහිර 
ඇතුළු හැම පළාතක්ම අෙප් රට.  අපි ස්වාධීන රාජ යක්. ෙම් රෙට් 
උතුර නැ ෙඟනහිර පාලනය එල්ටීටීඊ සංවිධානයට භාර දීලා 
ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ කවුද? අපි ඔය පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක හැටියට 
ඉන්නෙකොට අපි ඇහුවා, "ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න 
යනවාද?" කියා. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, "නැහැ, නැහැ, නැහැ. ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් කියන්ෙන් නැතිව කිසිම ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්ෙන් නැහැ" කියා. අෙන්, හත්ෙදයියෙන්! ඊට පසුව දා 
බලනෙකොට වවුනියාෙව්දී බංකුවක් උඩ තියාෙගන අත්සන් කරලා 
දීලා යවලා. වවුනියාෙව් දී බංකුවක් උඩ තියාෙගන අත්සන් කෙළේ. 
ෙමොකක්ද? ඒ පෙද්ශය, එල්ටීටීඊ පාලන පෙද්ශය. ෙසසු පෙද්ශ 
රජෙය් පාලන පෙද්ශ. ඒ කාලෙය් නාගදීපෙය් යන්න පටන් 
ගත්තා. ඕමන්ෙතන් තාන්ඩිකුලෙමන් යනෙකොට visa  ගහ ෙගනයි 
යන්න ඕනෑ.  එල්ටීටීඊ Customs  එකට ෙපන්වලා යන්න ඕනෑ. 
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2014 ෙනොවැම්බර් 14 

නාගදීෙප් වඳින්න යනෙකොට සිවුරක් ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. එෙහම නම් රට ෙබදීමට, රට පාවා 
දීමට වගකියන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විපක්ෂ නායක රනිල් 
විකමසිංහ මහත්තයායි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මම ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් සිදු වු ෙණ් ෙමොකක්ද? එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය, සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් තාත්තා 
අගමැති ධුරය දරනෙකොට ඉන්දියාෙව් හමුදාව ෙගනැවිත් ෙම් රෙට් 
උතුර නැ ෙඟනහිර පාලනය කරන්න දුන්නා. අෙප් රෙට් හමුදාව 
ඉවත් කර  ඉන්දියන් හමුදාවට උතුර නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට ඇවිත් 
ඒ කටයුතු කරන්න ෙදන්න පියවර ගත්ෙත් කවුද? එෙහම තිබුණ 
රටක්. අද ෙදවුන්දර තුඩුෙව් ඉඳලා ෙප්දුරු තුඩුව දක්වා අපට භයක් 
සැකක් නැතිව යන්න, ජීවත් වන්න වාතාවරණයක් හදලා දුන්ෙන් 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියන එක කිසි 
ෙකනකුට අමතක කරන්න බැහැ. ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා, 
කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඒ 
වාෙග්ම සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා පමණක් ෙනොෙවයි, සම්පන්දන් 
මන්තීතුමාෙගන් මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. කවුද, අමිර්තලිංගම් 
මහත්තයා ඝාතනය කෙළේ; කවුද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකෙයෝ ඝාතනය කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ 
ඝාතනය කෙළේත් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපි සියලු ෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇති කර දුන්නාය 
කියන එක මතක් කරනවා. මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  

 ෙම් අමාත ාංශෙය් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා, ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා ඒ වාෙග්ම අෙප් අධීක්ෂණ මන්තීතුමා, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය, විෙද්ශ තානාපති 
අංශය ෙම් රෙට් පතිපත්ති ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු  කරන  ඒ   
සියලු ෙදනාටම  මෙග් ෙගෞරවය පළ කරමින් මම නිහඩ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.25] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස ් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් හැෙමෝම ෙනොෙවයි, 

සමහර කථිකයන්  ඉතාමත් පටු දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් බලා තම 
විෙව්චන, තර්ක ඉදිරිපත් කිරීම ගැන  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කනගාටු 
වනවා. ෙමවන් අවස්ථාවකදී -ඒ කියන්ෙන් රෙට් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය  ෙම් ගරු සභාෙව් විවාදයට භාජනය වන අවස්ථාෙව්දී-   
පුළුල් ක්ෙෂේතයක් ගැන අපි තුලනාත්මකව බලන්න ඕනෑ. එෙහම 
කරනවා නම් මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, අපි ෙමන්න 
ෙම්වා පිළිගන්නවාද නැද්ද කියා.  ඉතාමත් අභිෙයෝගාත්මක 
යුගයක් -ඒ කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙමවන් 
අසීරුතාවලට, ව ාකූලතාවලට බලපෑ ෙවන යුගයක් නැහැ.-  තුළ 
අෙප් රට ෙවනුෙවන් අෙප් රජය හා අෙප් අමාත ාංශය ෙකොයි 
විධිෙය් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කර තිෙබනවාද කියා අපි 
ෙමොෙහොතක් සලකා බලමු. 

අපට හිතන්න පුළුවන්ද, ගරු සභාපතිතුමනි, රටවල් 54ක 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලීය රාජ  
නායකයන්ෙග් සමුළුව ෙම් රෙට් පැවැත්වීම ෙලෙහසි පහසු 
කාර්යයක් වුණාය කියලා. එය ඉතාමත් අමාරු ෙදයක්. පබල 
රටවල් අපට විරුද්ධ වුණා. එක රටක් කිව්වා, "ශී ලංකාව 
ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලෙය් නායකත්වයට පත් වුෙණොත් ෙපොදුරාජ  
මණ්ඩලයට ෙදන සියලුම මුදල් කපා දමනවා" කියා. එෙහම කිව්වා 
විතරක් ෙනොෙවයි ඒක කළා. අන්න ඒ විධිෙය් තත්ත්වයක් තුළ 

අපට පුළුවන් වුණා, ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලීය රටවල ශක්තිමත් 
සහෙයෝගය ලබා ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම, සංවර්ධනය වන 
ෙලෝකෙය් හඬක් නඟා ඒ රටවල් අපට කිට්ටු කර ෙගන ඒ අයෙග් 
අඛණ්ඩ සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට අප තුළ තිබුණු ශක්තිය නිසා 
තමයි අපට  ඒක කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
ආශ්චර්යයක්.  ඒ මිසක් අහම්ෙබන් සිදු ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් රෙට් - 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව අවසන් කිරීම සඳහා 

කාලය ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව එකඟද? 
 

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

  
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙලෝකෙය් ඉතාමත් 

කීර්තිමත් නායකයන් ෙම් සා විශාල සංඛ ාවක් ෙපළ ගැහිලා, 
ෙපරහැරක් වෙග් අෙප් රටට පැමිණි අවස්ථාවක් අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් කිසිම යුගයක අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒවා නිකම්ම සිදු  
වුෙණ් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව, අෙප් රට පිළිබඳව 
තිෙබන ෙගෞරවය,  කීර්තිය නිසා තමයි එෙහම ෙදයක් වුෙණ්. 
පථම වතාවට චීනෙය් පළමුවන ෙපෙළේ නායකතුමා -චීන 
ජනාධිපති  ෂී ජින් පිං නායකතුමා- පැමිණියා.  මීට ෙපර කිසිම 
අවස්ථාවකදී එතුමා  අෙප් රටට පැමිණිලා නැහැ.  ඒ සතිෙය්ම 
ජපානෙය් අගමැතිතුමා ෂින්ෙසෝ අෙබ්  අෙප් රටට පවිෂ්ට වුණා. 
එකම සතියක් ඇතුළත තමයි ඒ ෙදෙදනාම  පැමිණිෙය්. ෙම්වා 
නිකම්ම සිදු ෙවච්ච ෙද්වල් ෙනොෙවයි. සැලසුම්සහගත වැඩ 
පිළිෙවළක් නිර්මාණය කර ෙලොකු උෙද ෝගයක්, උනන්දුවක් 
ඇතිව කියාත්මක කිරීෙම් ශක්තිය නිසා තමයි එවන් ජයගහණ 
අෙප් මාතෘ භූමියට ලබා ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ්.  බටහිර ෙලෝකය 
ඒකට සම්මාදම් වුණා. ස්පාඤ්ඤෙය් විෙද්ශ ඇමතිවරයා ඒ 
කාලෙය්ම අෙප් රටට ආවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ස්පාඤ්ඤෙය් හයවන පිලිප් රජතුමා  -ඒ  
වනෙකොට  එතුමා කිරීටය ලබා මාස තුනක්වත් ගත  ෙවලා නැහැ. 
-  නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය්දී අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ ඉතාමත් සුහද ඵලදායී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා.  අවුරුදු 
තුන, හතරකට ඉස්සරෙවලා ඕස්ෙට්ලියාව හා නවසීලන්තය  සමඟ 
අෙප් තිබුෙණ් ෙකොයි විධිෙය් සම්බන්ධයක්ද කියා  අපි 
තුලනාත්මකව හිතා බැලුෙවොත් අද එය සම්පූර්ණ විපර්යාසයකට 
භාජනය ෙවලා තිෙබනවා.  අද අපට ඒ රටවලින් ඉතාමත් 
ශක්තිමත් සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා.  

ෙයෞවන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 
ෙලෝකෙය් අවධානය අෙප් දිවයිනට ෙයොමු වුණා. ෙලෝක 
නායකත්වය ගැන අපි ඉතාමත් සාර්ථක සම්මන්තණයක් 
පැවැත්වූවා පමණක් ෙනොෙවයි, එහි පාෙයෝගික පතිඵල කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අංග සම්පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කිරීෙම් භාග ය 
ශී ලංකාවට ලැබුණා. අෙප් රටට පමණක් ෙනොෙවයි, රට වටා 
පිහිටා තිෙබන මහා සමුදෙය් නිශ්චලභාවය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 
ශී ලංකා නාවික හමුදාෙවන් ෙකෙරන විශිෂ්ට කාර්ය භාරය 
ෙලෝකෙය් පැසසුමට අද ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය පැහැදිලිව එය පකාශ කර තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙමරට ෙන්වාසික නිෙයෝජිත සුබිෙනයි 
නන්දි පසිද්ධිෙය් පකාශ කළා, සහසෙය් සංවර්ධන ඉලක්ක 
අභිභවා ෙගොස් විශාල  පගතියක් ලබා ගැනීමට ලංකාව සමත් 
වුණාය  කියා. ෙම්වා ගැන අපි ශත 5ක් තරම්වත් අගය කරන්ෙන් 
නැද්ද කියන පශ්නය ඇසිය යුතුයි.  

1895 1896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනික් කාරණය ෙමයයි. ගරු ඩිලාන් ෙප ෙර්රා ඇමතිතුමා 
වාෙග්ම මමත් ගරු කරන ඉතාමත් ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරයකු වන ගරු 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා ෙබොරදිෙය් මාළු අල්ලා ගැනීමට දරපු 
උත්සාහය ගැන මා කනගාටු වනවා. චීනයයි, ශී ලංකාවයි කැඳ 
හැළිෙය් දමලා එතුමාට ෙමොනවත් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
චීනය එක්ක තිෙබන අෙප් සම්බන්ධතාව අද ඊ ෙය් ඇති වුණු 
සම්බන්ධතාවක් ෙනොෙවයි. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩානායක 
අගමැතිනියෙග් කාලෙය්දී තමයි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ 
ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාව හැදුෙව්. ඒ සම්මන්තණ ශාලාෙව්දී 
තමයි අපි ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලීය රාජ  නායකයන්ෙග් රැස්වීම 
පැවැත්වූෙව්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ෙගොඩනැඟිල්ල -උසාවි සංකීර්ණය- අපට ලබා 
දුන්ෙන්. ෙම්ක ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවක්. එම නිසා එතුමා 
කියන එක ඉතාමත් වැරැදියි. මා එය තරෙය් ෙහළා දකිනවා. 
එතුමාෙග් පකාශනය වුෙණ්, චීනය යම්කිසි වැරැදි විධිෙය් වාසියක් 
ලබා ගැනීම සඳහා අපි සමඟ ෙම් සම්බන්ධතාව ඇති කර ෙගන 
යනවාය කියන එකයි.  

ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. 
එතුමා  ෙහොඳහැටි දන්නවා, ඉන්දියාව සමඟ තිෙබන අෙප් 
සම්බන්ධතාව ගැන. දවස් තුනකට ඉස්ෙසල්ලා නෙර්න්ද ෙමෝදි 
අගමැතිතුමා අෙප් ජනාධිපතිතුමා සමඟ දුරකථනෙයන් ඉතාමත් 
සුහද සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඊෙය් ඉන්දීය මහ ෙකොමසාරිස්තුමා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව මුණ ගැහුණා. මා එතැන සිටියා. ඔබතුමා 
කියන විධිෙය් කිසිම කහටක් එතැන නැහැ. නාවුක කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් අද ෙලෝකයම පිළිගත් Galle Dialogue 
සම්මන්තණය ෙදසැම්බර් 01වන දා පැවැත්ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් 
ජාතික ආරක්ෂක උපෙද්ශකතුමා -ඉහළම නිලධාරියා- අජිත් 
කුමාර් ෙදොවාල් තමයි පධාන ෙද්ශනය - keynote address - 
පවත්වන්ෙන්. ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොඳහැටි 
දන්නවා. ඉන්දියාව, මාලදිවයින හා ශී ලංකාව එකතු ෙවලා ෙම් 
පෙද්ශෙය් සමුදෙය් සුරක්ෂිතභාවය රැක ගැනීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරනවා. ඉන්දියාව සමඟ අෙප් තිෙබන්ෙන් අංග 
සම්පූර්ණ සම්බන්ධතාවක්. දුම්රිය මාර්ග, මහාමාර්ග, බලශක්ති 
ක්ෙෂේතය, නිවාස, ආෙරෝග ශාලා යන සියලුම ෙද් සම්බන්ධෙයන් 
අතිවිශිෂ්ට ෙමෙහවරක් ඉන්දියාව ඉටු කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් කෘතඥතාව, අෙප් පණාමය ඉන්දියාවට හැම දාමත් පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ඉන්දියාව ඒක ෙහොඳහැටි දන්නවා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා පකාශ කළ තර්කය නීති 
තර්කයක් හැටියට වැරැදියි. එතුමාෙග් තර්කය වුෙණ්, යුෙරෝපීය 
අධිකරණෙය් සාකච්ඡාවට භාජන වුණු ෙද්වල් අෙප් රෙට් 
අභ න්තර කරුණු ෙනොෙවයි, ඊට වඩා පුළුල් කරුණුයි කියන 
එකයි. ඇත්ත වශෙයන් එතුමා පිටු 40කින් සමන්විත නඩු තීන්දුව 
කියවනවා නම් ෙහොඳයි. පාර්ශ්වකරුවකු හැටියට අපි ෙකළින්ම 
මැදිහත් වුෙණොත් නඟපු යම් යම් පශ්න සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් 
අභ න්තර කටයුතු ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීමට ඒ තුළින් 
යුෙරෝපීය අධිකරණයට අවකාශ ලැෙබනවා. අනික් කාරණය, 
යුෙරෝපීය අධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව පදනම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
පටිපාටක සාධක අනුවයි. එම නිසා අපි ෙකළින්ම එතැනට 
යෑෙමන් විෙශේෂ වාසියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. අෙප් මාතෘ භූමිෙය් 
ස්වාධිපත ය, අභිමානය, ආත්මගරුත්වය සම්බන්ධෙයන් සිදු වන 
අවාසිය, වාසියට වඩා අතිවිශාලයි. ඒෙක් ෙලොකු වාසියක් තිබුණා 
නම්, නීතිය දන්නා ෙකනකු හැටියට මා ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි එෙහම ෙදයක් නැහැ. සාක්ෂි සම්බන්ධෙයන් අපි 
පමණක් දන්නා ෙදයක් නම් අපි යෑෙම් යම්කිසි වටිනාකමක් 
තිෙබනවා. ඒ විධි ෙය් පදනමක් මත ෙනොෙවයි, ඒ නඩු තීන්දුව 
තීරණය වුෙණ්. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා, - 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි කිහිපයයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මන්තීතුමා වැරැදි පකාශයක් කළා, අපි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කරන බව කිව්වාය කියලා. අපි කිසිම දවසක එෙහම කිව්ෙව් 
නැහැ.  ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි.  

ඊෙය් මට ලිපි ෙගොනුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. යුෙරෝපීය 
රටවල් 17ක් සමඟ අෙප් තානාපතිවරුන් සාකච්ඡා කරලා, අපි 
යුෙරෝපීය කවුන්සිලය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ අය සමඟ වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදනවා. එෙහම නැතුම ෙමෙහේට ඇවිල්ලා කෑ 
ගහලා, ෙද්ශපාලන වාසියක් ගැනීමට අපි ෙමොනවත් කරන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ අධිකරණය බලයට අෙප් රට යටත් කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙසේ කිරීමට ඉතාමත් සාධාරණ ෙහේතු තිෙබනවා.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කළා, එතුමාෙග් 
වචනවලින්ම කියනවා නම්,  "උපාය මාර්ගික සැලසුම් හදන්නට 
ඕනෑ" කියලා. ඒක තමයි අපි කරන්ෙන්. එතුමා ෙහොඳ හැටි 
දන්නවා, ෙකොතරම් භයානක ෙද්වල් අද සිදු ෙවනවාද කියලා. 
වවුනියාව පළාෙත් ෙකොළ කෑලිවල ෙහොර අත්සන් ගහලා, පස්ස 
ෙදොෙරන් ඒ සාක්ෂි ජිනීවාවල ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදනවා.  නිල වශෙයන් deadline එක ඉවරයි.  හැබැයි, සමහර 
සාක්ෂි ඒ  ෙගොල්ලන් පිළි ගන්නවා. ඒ විධිෙය් තත්ත්වයන්ට මුහුණ 
දීම සඳහා අපි නිර්භීතව, ෙනොසැලී ඉදිරිපත් වුණා. ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කළා- 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමා- 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
නැහැ, නැහැ, ඔබතුමාට මම බාධා කෙළේ නැහැ. මෙග් ෙවලාව 

ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 
කලාපීය තත්ත්වෙය් තිෙබන වැදගත්කම. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මානව හිමිකම් මණ්ඩලෙය් ආසියානු රටවල් 14ක් ඉන්නවා. ඒ 
රටවල් 14න් 13ක්ම, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙයෝජනාවට 
පක්ෂවීම තරෙය් පතික්ෙෂේප කළ බව මම ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් 
කියනවා. ෙම්වා, නිකම් සිදු ෙවන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  රාජ  
තාන්තික පතිපත්ති නිර්මාණය කිරීම හා කියාත්මක කිරීම තුළින්, 
අප ලබා ගත් ජයගහණ හැටියට, මම ඉතා ආඩම්බරෙයන් ෙමම 
ගරු සභාවට කියනවා.  

මට තිෙබන කාලය ඉතා සීමිතයි.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කථාෙව් මට්ටම බලන්න.  ඒවා ගැන කථා කරන්නට 
ඉස්සර ෙවලා එතුමා නීතිය දයාන්ෙගන් ෙහෝ කාෙගන් ෙහෝ 
ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. European Court of Justice, ඒ කියන්ෙන් 
ආයතන තුනක් එක්කාසු ෙවලා හදන එකක්. නිලධාරින්ට 
වචනයක් වැරදුණා කියලා  මහා ෙලොකු ෙදයක් හැටියට, පම්ෙපෝරි 
ගහන එක තමයි ඒ කථාෙව් මට්ටම. පටන් ගන්ෙන් ෙවනත් 
කාෙග් හරි සිතුවිල්ලකින්; Senator ෙකෙනකුෙගන්. එතුමාෙග් 
කථා කියවලා බලන්න.  එතුමාෙග් පියා ගැන ෙනොෙයක් විධිෙය් 
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විෙව්චනයන් තිබුණා. නමුත් රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
තමන්ෙග්ම සිතුවිලි ඉදිරිපත් කළා. ෙමතුමා අෙරෙහන් ෙමෙහන් 
උපුටා ෙගන කථා කරනවා. Thesaurus එෙකන් විනාඩි 5කින් ඒවා 
ඔක්ෙකොම ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.  ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන වැෙඩ්? 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් අරමුණු 
ෙමොනවාද කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කර දිය යුතුයි. අද 
පවතින තත්ත්වය තුළ විශාල අභිෙයෝග තිෙබනවා. ෙම් එන 
සතිෙය් බදාදා දිනෙය්දී මම තානාපතිවරුන්ව කැඳවනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට මම කියනවා, ෙම්ක ව ාජ වැඩක්; ෙම්ක ෙහොර 
වැඩක්, ෙම්ක සත්භාවෙයන් කරන වැඩක් ෙනොෙවයි කියා. ඒක 
මම පැහැදිලිව ඔප්පු කරනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව  කියා මාර්ගයක් ෙයොදලා, උපරිම ශක්තිය 
ෙයොදලා අෙප් රට අපි ආරක්ෂා කර ගන්නවා. අෙප් විෙද්ශ 
පතිපත්තිෙය් පමුඛතම අභිෙයෝගය තමයි economic diplomacy 
එක. අද ලංකා බැංකුෙව් ශාඛා, රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ශාඛා, ශී ලංකා 
ගුවන් සමාගම්, ෙරෝහල් යනාදිය අපිකානු රටවල විවෘත කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ව ාපාරික පජාව උගන්ඩාව, ටැන්සානියාව වැනි 
රටවල වැජෙඹනවා. ඔබතුමන්ලා හිනා වුණා ෙන් අපි 
ටැන්සානියාවට ගියා කියලා. සතියක් ඇතුළත ඔබාමා 
ජනාධිපතිතුමාත් එහි ගියා. ඊට පස්ෙසේ සිනහ ඔක්ෙකොම 
නැවතුණා. විෙද්ශ පතිපත්තිය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  අපිකානු 
මහාද්වීපය තමයි ෙලෝකෙය් අෙනක් හැමටම වඩා ශීඝෙයන් 
වර්ධනය වන මහාද්වීපය. බලන්න, ඒ අයට තිෙබන ඛනිජ සම්පත්. 
ෙකෙසේ ෙවතත් කළු හමක් නිසා පාච්චල් කරන එක එතරම් 
බුද්ධිෙගෝචර, දූරදර්ශී ආකල්පයක් ෙනොෙවයි.  

ජිනීවා නිවෙසේ කථාව බැලුවාම, ඒ මනුස්සයා එල්ටීටීඊ ද 
නැද්ද, ඔහුව අත් අඩංගුවට ගත්තා ද නැද්ද කියලා වඩා ෙහොඳින් 
දන්ෙන් කවුද? මම දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒක දන්ෙන් ස්විස් රජය. 
කවුරු අත් අඩංගුවට ගත්තා කියලා ද කියන්ෙන්? ස්විස් රජයෙන්. 
That is the best possible evidence. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා 
ෙම්ක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා. ෙම්ක නවතින්ෙන් නැතිව දිගින් 
දිගටම යනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණ ෙබොරුවක්. ෙම් කියන අය දන්නවා 
ෙම්ක ෙබොරුවක් බව. ස්විට්සර්ලන්ත රජය කියනවා ෙම්ෙක් කිසිම 
පදනමක් නැහැ කියලා. ෙබරය ගහනවා වාෙග් ෙම්ක දිගින් දිගටම 
කියා ෙගන යනවා. ඒ ෙමොකද, කියන්න ෙදයක් නැති නිසා. ෙම්ක 
පුස්සක්; හිස් ෙදයක්; කිසිම හරයක් නැති ෙදයක්. ෙම්ක දිගින් 
දිගටම යනවා.  

සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා කිව්වා සමාගම් ගැන. ෙම් රටට 
පමණක් ෙනොෙවයි, හැම රටකටම  ආෙව්ණික වූ යම් කිසි 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. එක්සත් රාජධානිෙය් බටහිර යුෙරෝපෙය් 
සාමාන ෙයන් PR firms ඒ විධියටම පාවිච්චි කිරීම අවශ  
වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  ෙවොෂිංටන් 
නගරෙය් ඒක මුල් බැස ගත් සම්පදායක්. ඒක කරලා තිෙබනවා.  
ඒෙක් වරදක් මම දකින්ෙන් නැහැ.  

2007 ගිවිසුම ගැන විෙශේෂත්වයක් මම දකින්ෙන් නැහැ. 
ජපානෙය් නැව්, රුසියාෙව් නැව් ලංකාවට එනවා. ෙබොෙහොම 
භයානක ෙදයක් හැටියට ෙපන්වමින්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙද්ශෙදෝහී විධියට එම ගිවිසුම අත්සන් කළා කියලා 
කිව්වා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදි තර්කයක්. එෙහම ෙදයක් 
නැහැ. ඒෙක් සුවිෙශේෂත්වයකුත් නැහැ. 21 වන ශත වර්ෂෙය් අපට 
ෙලෝකෙය් හුදකලා ෙවන්න බැහැ. ඒ රටවලින් නැව් එනවා. අෙප් 
සම්බන්ධතා ඒ රටවල් සමඟ පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිල් 
ආර්ථිකය සම්බන්ධ සංකල්පය අනුව ඒ ක්ෙෂේතය තුළ අද අපි 
ජගත් ෙගෞරවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක්.  ඒක පටන් ගත්ෙත් එතුමා 
ධීවර අමාත ාංශය භාරව හිටපු කාලෙය්. ඉතාමත් නිර්මාණශීලී, 
උත්පාදක ශක්තියක් ඇති සංකල්පයක්. ධීවර අමාත ාංශය 
කියන්ෙන් ෙබෝට්ටු, ධීවරයන් පමණක් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා පුළුල් 
දර්ශනයක්, දැක්මක් ඇතිව වැඩ කටයුතු කරපු එෙක් අවසන් 

පතිඵල  ඇස් පනා පිටම අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ෙමොන පහාර 
එල්ල කළත් ඒක අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් 
නැහැ, හැම පහාරයක්ම වගකීමකින්  ෙතොරව එල්ල වුණා කියලා.  
වටිනා, වැදගත් අදහසුත් තිබුණා. සමහර තර්කවල මිනුම් දණ්ඩ 
ෙම්කයි.  ෙම් ඉදිරිපත් කරන විෙව්චනෙය් යම් කිසි සත තාවක් 
තිෙබනවාද කියලා තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය අනුව හිතනවා නම් 
පශ්නයක් නැහැ. ඒකට ෙහොඳම නිදර්ශනය තමයි ජිනීවා නිවාසය 
පිළිබඳ පශ්නය. ෙම් පැත්ෙතන් ඒ පිළිබඳව යම් යම් කරුණු 
ඉදිරිපත් වුණා.  

ඒවා මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. එල්ටිටීඊ එකට සම්බන්ධ 
කවුද කියනවා නම් අපිට ඒ ගැන කියන්න හුඟක් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. හැබැයි, සමහර ඒවා තිෙබනවා.  ලිපි ෙල්ඛන සමඟ 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ නම් අපි ඒ කටයුත්තත් යථා කාලෙය් දී සිදු 
කරන්නම්. මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
න ෂ්ටික අවි? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ඒක resolution එකක් ෙනොෙවයි. ඒක  statement එකක්. 

Resolution එකක් හා   statement  එකක් අතර ෙලොකු ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ රටවල් පවා ඒ කාරණය ගැන දන්නවා. Statement  
එකකුයි, resolution එකකුයි අතර අහසයි, ෙපොෙළොවයි වාෙග් 
ෙවනසක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය 
කියනවා. ෙම් වාෙග් දුෂ්කර කාලයක, සියලුම අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ ෙදමින් සියලුම මඩ ව ාපාරවලට මුහුණ ෙදමින්, මම මීට 
ඉස්සරෙවලා කිව්වා වාෙග් අපිට මඩ ගහන එක ෙවනම 
කතන්දරයක්. නිලධාරින්ට මඩ ගැසීම නම් ඉතාමත් පිළිකුල් 
සහගතයි. ෙමොකද, ඒ අයට ෙම් ගරු  සභාව ඉදිරිෙය් තමන්ෙග් 
නිදහස ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශය නැහැ. 
ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ඒ අය අෛධර්යවත් කිරීමක්. ඒක වැරැදි 
ෙදයක්. ඒක අෙප් රටට ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. එවන් 
තත්ත්වයන් තුළ අෙප් මාතෘ භූමියට අකලංක ෙසේවයක් කරන 
අෙප් අමාත ාංශෙය් ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන අධීක්ෂණ මන්තීතුමා, 
ක්ෙෂේණුකා ෙසෙනවිරත්න ෙල්කම්තුමිය පමුඛ සියලුම 
නිලධාරින්ට මෙග් හෘදයාංගම කෘතඥතාව ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
පිරිනමමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please!  The Vote will be taken at the end of 

the day. The Sitting is suspended till 1.00 p.m.  
 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,               
අ.භා.1.00 ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමාෙග් (ගරු මුරුෙග්සු 
චන්දකුමාර් මහතා ) සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00  மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed,             
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 

1899 1900 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Discussion on the Votes of the Ministry of Mass 

Media and Information - Heads 122, 210 and 211.  
Hon. Gayantha Karunatileka to move the cut, please.  

 
122 වන ශීර්ෂය.- ජනමාධ   හා පවෘත්ති අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 151,350,000 

 
தைலப்  122.-  ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 151,350,000 

 
HEAD 122.-  MINISTER OF MASS MEDIA AND INFORMATION 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 151,350,000 

 
 

[අ.භා. 1.02] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙත්  කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින එනම්, 2015.11.14 
වන සිකුරාදා  පස් වරුෙව්  විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය හා  ඒ 
යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ 
අංක 122, 210, 211  දරන වැය ශීර්ෂවලින් සම්පදායානුකූලව එක් 
එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධ විවාද ගණනාවකදීම ආරම්භක 
කථාව කරන්න ලැබුණු මට,  අදත් ෙම් විවාදය ආරම්භ කරන්න 
ලැබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  එක  පැත්තකින්, ෙම් 
රෙට්  පධානතම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක දීර්ඝම කාලයක් මාධ  
පකාශක තනතුර දරන මන්තීවරයා ෙලසයි  මා වඩාත් ඒ ගැන 
සතුටු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජනමාධ  විෂය ක්ෙෂේතය 
ෙලෝක මට්ටමින්  ගත්තත්, රටක් හැටියට ගත්තත් ජනතාවට  
අතිශය සමීප  විෂයයක්. ෙතොරතරු දැන ගැනීම,  රස වින්දනය, 
විෙනෝදාස්වාදය, දැනුම යන ෙම් සියල්ල කැටි ෙවච්ච විෂයක් 
තමයි ජනමාධ  කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දියුණු 
පජාතාන්තික රටවල  විධායකය, ව වස්ථාදායකය, අධිකරණය  
හැරුණු විට,  ඒ රටවල සිවුවන ආණ්ඩුව ෙලසයි ජනමාධ  
සලකන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ර ෙට් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් දහහතර වන ව වස්ථාෙව් භාෂණෙය් සහ  
පකාශනෙය් නිදහස තහවුරු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා  
ව වස්ථාෙවන් නීතියක් ෙලස පිළිගත්තත්, භාවිතෙය්දී ෙකොතරම් 
දුරට කියාත්මකද කියන කාරණය  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉහළ 
මාලෙය් සිට අෙප් කථා වර්තා කරන වාර්තාකරුවන්ෙගන් 
ඇසුවත්, ෙවන ෙකොයි කාෙගන් ඇසුවත් ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි 
දරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, අද  වන විට ජනමාධ  
ක්ෙෂේතය ෙලෝක මට්ටමින් දැවැන්ත පරිවර්තනවලට ලක්ෙවමින් 
ඉදිරියට යමින් පවතින බව අපි කවුරුත් දකිනවා.  අෙප් රෙට් 
පුවත් පත් ඉතිහාසය ෙදස බැලුවාම, වසර  ෙදසීයකට පමණ  ඈත 
ඉතිහාසයකට අපි උරුමකම් කියනවා. ඒ අතර සිංහල හා  දමිළ 
පුවත් පත්  ඉතිහාසය වසර 160කට පමණ හිමිකම් කියනවා. අද 
ෙවද්දී  ෙම් රෙට් ලියා පදිංචි පුවත් පත් 189ක් පමණ තිෙබන බවයි 
වාර්තා ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  
ගුවන්විදුලි ෙසේවයත්. එදා "ෙර්ඩිෙයෝ සිෙලෝන්" නමින් එය පටන් 
ගත්ෙත්  වර්ෂ 1925 දී පමණ. අෙප්  රෙට් ගුවන්විදුලි ඉතිහාසයටත් 
අවුරුදු  85ක පමණ  දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අද ෙවනෙකොට 
රාජ  සහ ෙපෞද්ගලික ගුවන්විදුලි නාලිකා පණහක් පමණ අෙප් 
රට තුළ පවතිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රූපවාහිනිය එදා 1979 
වර්ෂෙය්දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් රජය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ හඳුන්වා දීලා, දැන් 
අවුරුදු 35ක පමණ ඉතිහාසයක් රූපවාහිනීවලටත් තිෙබනවා. අද 
ෙවනෙකොට රට පුරා රාජ  හා ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකා 
20ක් පමණ තිෙබන තත්ත්වයට ඒවා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. දැන් 
අෙප් රෙට් පුවත් පත් ෙකොතරම් තිබුණත්, ගුවන් විදුලි ෙසේවා 
ෙකොතරම් තිබුණත්, රූපවාහිනී නාලිකා ෙකොතරම් තිබුණත්, රටක 
ජන මාධ යට අත වශ ම ෙද් වන මාධ  නිදහස පැත්ෙතන් අපි 
රටක් හැටියට ඉන්ෙන් ඉතාම ෙශෝචනීය තත්ත්වයකය කියන එක  
සිහිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාධ  නිදහස පැත්ෙතන් අපි 
රටක් හැටියට දවසින් දවසම, වසරින් වසරම අඛණ්ඩ පසුබෑමක් 
තිෙබන බවක් තමයි, සියලුම සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් ෙපන්නුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් විතරක් ෙනොෙවයි, 
දිනපතා අහන්න, දකින්න ලැෙබන සිදුවීම්වලින් පවා ඒ බව අපට 
සනාථ කරලා තිෙබනවා. මාධ  නිදහස සම්බන්ධව තිෙබන 2014 
ජාත න්තර සමීක්ෂණ වාර්තාවලට අනුව, රටවල් 185ක් අතරින් 
අපි පල්ලම් බැහැලා තිෙබනවා, 165 වැනි ස්ථානය දක්වා. මාධ  
නිදහස පැත්ෙතන් දකුණු ආසියාෙව් රටවල් හත අතරින් අපි 
ඉන්ෙන් පහළම තැන වීම ගැන අපි කනගාටු විය යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වය මත, ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම පාරම් බාන ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යය කරා අපි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපටත්, 
රටටත්, ෙලෝකයටත්, හැෙමෝටමත් තිෙබන පශ්නයක්.  

අෙප් ජන මාධ  ඇමතිතුමා අද ෙම් විවාදය ආරම්භ කරන 
ෙකොටත්, ෙම් සභාෙව් නැතිවීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ජන 
මාධ  සම්බන්ධව ආණ්ඩුව දක්වන සැලකිල්ල ෙමොකක්ද කියන 
එක ඒෙකන්ම අපට ෙපෙනනවා. හිටපු ජන මාධ  ඇමතිතුමා හරි 
ෙමතැන ඉන්න එක ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙදෙදනායි, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් ඉන්ෙන්. ඇමතිවරුම ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. මන්තීවරු 
එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඉතින්, ජන මාධ  පිළිබඳව කථා කරන 
ෙකොට, "ජන මාධ  මිතුරා" යයි කියා ගන්නා පුද්ගලයාෙග් 
ආණ්ඩුව අද ෙවන ෙකොට ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබීම ගැන 
මම කනගාටු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් කවුරුවත් නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය තමයි ඉන්න ඕනෑ. හැට 

ගණනක් ඉන්න - 

1901 1902 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම්ක විපක්ෂෙය් විවාදය. අෙප් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අය 

තමයි ඉන්න ඕනෑ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හරි. විපක්ෂෙය් විවාදය නිසා තමයි ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා 

නැත්ෙත්. ඒක ෙහොඳයි, හැන්සාඩ් ගත කරන එක. විපක්ෂෙය් 
විවාදය නිසා ඇමති එන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඇමතිවරයා එනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එනවා නම්, දැන් එන්න ඕනෑෙන්. ෙම් ෙපොත් මුදණය කරලා, 

ඔක්ෙකෝම කියලා තිෙබන්ෙන්, පස් වරු එක ෙවන ෙකොට විවාදය 
පටන් ගන්නවා කියලායි. නිලධාරින් ඇවිල්ලා කුටිෙය් ඉන්නවා. 
පිළිතුරු ෙදන්න, අහෙගන ඉන්න ඇමති නැහැ. [බාධා කිරීමක්]- 
විපක්ෂය ඉන්නවා, හැම තැනම. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කවුරු හිටියත් වැඩක් නැහැ, අදාළ ඇමති නැතුව. වර්තමාන 

ඇමතිතුමාත් හිටපු, අපිත් හිටපු, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව  
කාලෙය් - 2002 වර්ෂෙය්දී - මාධ  නිදහස පැත්ෙතන් අපි හිටිෙය් 
51 වැනි ස්ථානෙය්යි. අවුරුදු 12ක් ඇතුළත එය පහළට ඇද වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කියුම් ෙකරුම්  
නිසාය කියන එක කල්පනා කරන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්වා කථා කරද්දී, ජන මාධ  ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැතිවීම ගැන මම නැවත නැවතත් කනගාටු ෙවනවා. 
අද ජාත න්තරය ඕනෑම රටක් දිහා බලා, ශිෂ්ට ෙලෝකෙය් රටක් 
හැටියට යම් රටක් ගැන පිළිගැනීමක් ඇති කර ගන්ෙන්, ඒ රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් අෙත් තිෙබන මුදල්වලින්වත්, ඒ රෙට් තිෙබන 
ෙභෞතික සම්පත් දිහා බලලාවත් ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
මාධ  නිදහස වැනි ෙද්වල් ඒ රට තුළ කියාත්මක ෙවන ආකාරය 
පිළිබඳවත් බලා තමයි, ශිෂ්ට ෙලෝකෙය් රටක් හැටියට යම් 
පිළිගැනීමක් ඇති කර ගන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 
ඊළඟට කථා කරනවා. එතුමා ඉදිරිෙය් තබා ෙගන විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ගැන මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අද 
මුළු ජනතාවත්, මුළු රටත් ෙපොදුෙව් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්, 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳව නීති රීති ඇති කරන 
පනතක් ෙම් රට තුළ කියාත්මක ෙවන දවස. ඒ සිහිනය  ෙදස හැම 
ෙකෙනක්ම අෙප්ක්ෂාෙවන් බලා ෙගන ඉන්නවා. හරියට, ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා කවුද, විධායක ජනාධිපතිකම අෙහෝසි ෙවන්ෙන් 
කවදාද, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් කවදාද කියලා රටක් බලා ෙගන ඉන්නවා වාෙග් 
තමයි, ෙම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳවත් අද ජනතාව 
උනන්දුෙවන් බලා ෙගන ඉන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවස්ථා 

ගණනාවකදීම ෙම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගන එන්නට උත්සාහ කළත්, තුෙනන් ෙදකක් ඔළු ෙගඩි 
තිෙබනවාය කියන ආණ්ඩුව, තමන්ෙග් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් ඒ 
ඔළු ෙගඩි පාවිච්චි කර අත ඔසවා ගන්නා ආණ්ඩුව, ෙම් වැදගත් 
පනත ෙගෙනන්නට බය ෙවලා ඒක හැම අවස්ථාවකදීම මඟ 
හැරියා.  ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධ පනත් 
ෙලෝකෙය් රටවල් 93කම ෙම් වන ෙකොට සම්මත ෙවලා 
තිෙබනවා. දකුණු ආසියාෙව් රටවල් 7ක් අතරින් 4කම ඒ පනත 
දැන් වන ෙකොට සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. පාකිස්තානය, 
ඉන්දියාව, ෙන්පාලය හා බංග්ලාෙද්ශෙය් ඒ පනත තිබුණත් 
ලංකාෙව් ඒ පනත ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය දූෂණය 
සම්බන්ධව 2013 පැවැති සමීක්ෂණෙය්දී   රටවල් 177ක් අතරින් 
අපි 91වැනි තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඊට ෙපර අවුරුද්ද දිහා 
බැලුෙවොත් අපි හිටිෙය් 72වැනි තැන. අපි වසරක් ඇතුළත තවත්  
19කින් පල්ලම් බැහැලා තිෙබනවා. ෙම්වා කනගාටුවට ෙහේතුයි. 
දූෂණය ෙම් තරම් ඉහළ යෑමට පධාන වශෙයන්ම ෙහේතුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත නැති වීම. අද 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් හා රාජ  ආයතනවල නිලධාරින්ෙගන් සිදු 
වන දූෂණ ඉහළ යෑමට ෙම් පනත නැති වීම ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවස්ථා ගණනාවකදීම එම 
පනත ෙගෙනන්න හැදුවා. අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමන් ඇතුළු අප 
සියලුම ෙදනා ඒ සඳහා ෙලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. අෙප් කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා ඒකට ෙපෞද්ගලිකව විශාල උනන්දුවක් 
දැක්වූවා. හැබැයි, ආණ්ඩුව  භෙය් ඒක හකුළා ගත්තා. ආණ්ඩුවට 
හංගා ගන්න ෙද්වල් තිෙබන බව තමයි ෙම් හැම  එකකින්ම 
ෙපන්වන්ෙන්. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනතටත් බාලගිරි ෙදෝෂය 
තමයි වැලඳිලා තිෙබන්ෙන්. හරියට ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා හැම දාම 
'ඔන්න ෙගෙනනවා ෙමන්න ෙගෙනනවා' කියන ඖෂධ පනත 
වාෙග් ෙවලා තිෙබනවා. කම්කරු නායකයා කියලා ඒ දවස්වල 
ඉඳලා කයිවාරු ගහලා ජනාධිපති ෙවලා දැන් තුන්ෙවනි වතාවටත් 
ඉල්ලන්න හදන ජනාධිපතිවරයාෙග් කම්කරු පඥප්තිය වාෙග් 
තැනකට අද ෙම්ක පත් ෙවලා තිෙබනවා. නිවැරදි ෙතොරතුරු 
ජනතාව ෙවත ගලා ෙගන එන්ෙන් නැති තැන ෙවනත් මාර්ගවලින් 
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දනය කර ගන්නට ජනතාවට උත්සාහ කරන 
බව අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙවබ් අඩවිවලින් ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීමට අෙප් ජනතාවත් ෙපලෙඹනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවබ් අඩවි ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට ඒවාත් හරියට නයාට අඳු ෙකොළ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි දකින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන 
ෙකොට ෙවබ් අඩවි ගණනාවක්ම තහනම් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විවාදය ආරම්භ ෙවලා දැන් 
විනාඩි ගණනක් ගිහින් තිෙබනවා. තවම ඇමතිතුමා නැහැ. එකම 
එක කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමා හිටපු ඇමතිවරයා 
වීම ගැන අපි එක පැත්තකින් සතුටු වනවා. ෙම්වා ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙවනදා කෑ ගහන අස්වර් මන්තීතුමත් අද මඟ 
හැරලා. ෙවනදා ෙකොයි ෙවලාෙව් බැලුවත් අස්වර් මන්තීතුමා 
ඉන්නවා; නැඟිටලා කෑ ගහනවා. අද එතුමාටත් ෙම්වාට මුහුණ 
ෙදන්න බැරි ෙවලා. ෙකොෙහොමත් ෙම් ආණ්ඩුවට ජන මාධ  
සම්බන්ධෙයන් දිගටම එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් කළු පැල්ලම්. 
මාධ ෙව්දින් ඝාතනයවීම්, මාධ ෙව්දින්ව පහර දීමට ලක් කිරීම්, 
අතුරුදන්වීම්, රට හැර යාමට සිදුවීම්, සුදු වෑන්වල රැෙග ගිය ඒවා, 
රැවුල කැපීම්, ෙකොණ්ඩා කැපීම්, අත පය කැඩීම් සහ මාධ  
ආයතනවලට ගිනි තැබීම්; ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් තර්ජන 
ගර්ජනවලට ලක් ෙවලා මාධ  මිතුරා යයි කියා ගත්ත 
ෙකෙනකුෙග් රජය යටෙත් අද මාධ යට කටයුතු කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඉතිහාසය මකන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ඊට අමතරව බලන්න අද මාධ ෙව්දින්ට සලකන හැටි. 
අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂයට ඇමතිවරෙයක් නැතුවා විතරක් 

1903 1904 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. මාධ යට සලකා තිෙබන විධිය බලන්න. දැන් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙකොෙහොමද මාධ ෙව්දින්ට සලකලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
දැක්කා අය වැය සකස් කරන ෙකොට ෙනොෙයක් උදවිය කැඳවලා 
අදහස් විමසන හැටි. දැන් වාෙග් අරලිය දන්සැල ෙනොෙවයි. 
අරලියගහ මන්දිරයට ෙගනැල්ලා, ෙත් ෙකෝප්පයක් දීලා, වෙට් 
වාඩි කර ෙගන අදහස් විමසන හැටි ෙපන්නුවා. මා ළඟ පත්තර 
පිටුවක් තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබනවා අදහස් දුන්නා කියලා කැඳවපු 
උදවියට ස්තුති කරලා. හැබැයි, අපි කනගාටු ෙවනවා, මාධ  
සංවිධාන හා මාධ ෙව්දින්වත් ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාෙව් අමතක වීම 
ගැන. මාධ ෙව්දින්ට විවිධ ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, ඔවුන්ෙග් 
කර පිට නැගලා බලයට ඇවිල්ලා අද වන ෙකොට මාධ ෙව්දින්ට 
රම්ප කරපිංචා න ායට අනුගමනය කරන හැටි දකින්න තිෙබනවා. 
වැඩ කරෙගන ඒ අය පැත්තකට දාලා තිෙබනවා. 2005 බලයට 
එනෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? මාධ ෙව්දීන්ට 
ෙගවල් ෙදන හැටි  "මහින්ද චින්තන" ෙපොෙත් සඳහන් කළා. ඉඩම් 
නැති අයට  ඉඩම් ෙදනවා කිව්වා. ශිෂ ත්ව ෙදන හැටි කිව්වා. විශාම 
වැටුප් ෙදන හැටි  කිව්වා. හැබැයි අපි කනගාටුෙවන් කියනවා, අද 
ඒවා එකක්වත් දකින්න නැහැ කියලා. අද ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන ෙකොට ඇහුම් කන් 
ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ.  

මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය සතිෙය්ම එතුමා ගැන ෙබොෙහොම වර්ණනා කළා. එතුමා එනවා 
නම්, "ඇමතිකම් ෙදනවා, මම ඉවත් ෙවලා මෙග් ඇමතිකම 
ෙදනවා" කියලා කිව්වා. එතුමා තරම් ෙහොඳ ෙකෙනක් නැහැ. 
දක්ෂයා කියලා කිව්වා. ෙම් ඔක්ෙකෝම කියපු ආණ්ඩුව ඉස්සරහා 
ඉඳෙගන මා ෙම් කාරණය මතක් කරනවා. මංගල සමරවීර 
මන්තීතුමා මාධ  ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය් අපි අෙනක් 
පැත්ෙත් හිටිෙය්. ෙගවල් 44ක් හරි එතුමා හදලා අපක්ෂපාතීව 
මාධ ෙව්දින්ට ෙදන්න සමත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාධ ෙව්දීන්ට විශාම වැටුපක් 
ෙදන්න පනතක් හැදුවා. හැබැයි පනත විතරයි. ඒකට ෙවච්ච 
ෙදයක් නැහැ. අද ෙවන ෙකොට විශාම වැටුපට ෙවච්ච ෙදයක් ගැන 
අපට දැන ගන්නට ෙකෙනක් ඇත්ෙත් නැහැ.  

පසු ගිය අය වැය කාලෙය් ''ලැප්ෙටොප්'' ෙදනවා කියලා 
ෙබොෙහොම උජාරුවට කිව්වා. ''ලැප්ෙටොප්'' දුන්ෙන් ෙතෝරා ගත්තු 
හත්අට සියයකට විතරයි. අෙනක් මිනිස්සු මාධ ෙව්දින් ෙනොෙවයිද 
කියලා අද ඒ මිනිස්සුම පශ්න කරනවා. ෙම් ගැන අහන්න කියලා 
ආණ්ඩුවට ෙබොෙහොම පක්ෂපාතීව ඉන්න මාධ  ආයතනවල උදවිය 
අපට කියනවා. ඒ අය කියනවා, "අපටවත් තවම නැහැ. අපි 
ෙමච්චර ආණ්ඩුවට කෙඩ් ගියත්" කියලා. අඩු ගණෙන් ෙම් පිරිස 
ෙදස දැන්වත් බලන්න. ෙම් සභාෙව් ඇමතිතුමා නැත්නම් හිටපු 
ඇමතිතුමා හරි ෙම් ගැන උනන්දු ෙවන්න.  

ලක්ෂ 12ක ණය මුදලක් දුන්නා, වාහනයක් ගන්න. පශ්නයක් 
තිබුණා. අපි කියන්ෙන්, කරුණාකරලා අඩු ගණෙන් ෙජ ෂ්ඨ 
මාධ ෙව්දින්ටවත් අර රජෙය් ෙසේවකයන්ට දුන්නා වාෙග් තීරු බදු 
රහිත වාහන බලපතයක් ෙදන්න කියලායි. එතෙකොට ඒ මිනිස්සු 
තමන්ට කැමති එකක් ෙගන්වා ගනියි. මාධ ෙව්දින්ට ෙබොෙහෝ විට 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කටයුතු තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය 
මාධ ෙව්දියා ඉන්ෙන් ක්ෙෂේතෙය්මයි. ෙකොළඹ කන්ෙතෝරුෙව් 
හිටියත් බහුතරයක් මාධ ෙව්දින් නිතරම පාෙර් ඇවිදින්නට ඕනෑ; 
තැනින් තැනට යන්න ඕනෑ. මාධ  වාර්තාකරණය කියන්ෙන් 
ඒකයි. ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයට ෙදන ලක්ෂ ෙදකක් විතර ෙවන 
ෙමෝටර් සයිකලය ෙම් දවස්වල 50,000ට ෙදනවා. ඒ ගැන ෙලොකු 
විෙව්චන තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දර දිය ඇදපු, 
ෙපෝස්ටර් අලවපු, ශාඛා සමිතිෙය් හිටපු අය කියනවා, "අපි ලක්ෂ 
ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ. Field එෙක් යන ෙකනාට 50,000ට ෙදන 

එක ඡන්දය කරපු අපට හම්බ ෙවන්ෙන් විශාල ගසා කෑමක් 
කරලා." කියලා. අපි කියනවා, අඩු ගණෙන් ෙම් මාධ ෙව්දින් ගැන 
බලන්න කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙමෝටර් සයිකලයක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියලා බලන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාධ ෙව්දින්ට නිවාස පශ්නය තදින් 
තිෙබනවා. අපි හැම දාම ෙම්වා කියනවා. ෙබෝඩිම්වල ඉන්න අය, 
පන්සල්වල, පල්ලිවල නැවතිලා ඉන්න අය, කාමර කෑලි අරෙගන 
යන්තම් අමාරුෙවන් රස්සාව කරන්න තැනින් තැන ඉන්න අය 
තමයි අද හුඟක් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අයට නිවාස ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න. අපි දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා කලාකරුෙවෝ 
ෙගන්වලා තිබුණා, අරලිය දන්සලට. ෙගනැල්ලා ඔවුන්ට කියලා 
තිබුණා, "කලාකරුෙවෝ ගැන ෙතොරතුරු මට නිතර ලැෙබනවා." 
කියලා. අපි දැක්කා, ඊෙය් ෙපෙර්දා හරුන් ලන්තාෙග් පවෘත්තිය 
දැක්ක ගමන් ජනාධිපතිතුමාෙග් හදවත උණුෙවලා එතුමාට 
රුපියල් ලක්ෂයක්ද ෙකොෙහේද යැව්වා. ඒක ඉතාම අගය කරන්න 
ඕනෑ. ඒවා ෙහොඳයි. ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලදී හදවත උණු ෙවන්න 
ඕනෑ; උදවු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒවා වාර්තා කරන්ෙන් කවුද 
කියන එකත් අමතක කරන්න නරකයි. එවැනි සිද්ධියක් වුණා 
කියන එක දැන ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් අර අහිංසක 
මාධ ෙව්දින් ඒවා වාර්තා කරන නිසායි. ඒ නිසා ඒ අය ගැනත් හිත 
උණුෙවන විධියක් කල්පනා කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ෙවලාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අඩු ගණෙන් විෙද්ශ සංචාර ෙදන එක ගැන දැන්වත් බලන්න. 
රටවල කම සහ විධි ගැන ඉෙගන ගන්න, අදහස් හුවමාරු කර 
ගන්න ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ෙදන්න. මම ගිය පාරත් කිව්වා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වාර්තා කරන පිරිසටවත් ඒ අවස්ථාව ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද උෙද් ඉඳන් හවස් ෙවන කල් ෙමතැන ඉඳිමින් ෙම් 
රජෙය් වැඩ කටයුතු ගැන, විෙව්චනය කරන ඒවා, ෙහොඳ කියන 
ඒවා ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන රටම දැනුවත් කරන පිරිස තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන්. අඩු ගණෙන් අවුරුද්දකට සැරයක්වත් විෙද්ශ 
සංචාරයක් ෙදන්න, ඒ අයටත් අත් දැකීම් ලබන්න. මාධ ෙව්දින් 
පුහුණු කරන විදුහල් ඇති කරන්න ඕනෑ. තිෙබන ඒවා දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. ඒවාට පහසුකම් ෙදන එක ගැන බලන්න. අය 
වැෙයන් ඒ ගැන ෙමොකුත් කථා ෙවලා නැහැ. දැන් ෙහට අනිද්දාට 
අරලියගහ මන්දිරෙය් දන්සලට මාධ ෙව්දින් කැඳවයි. දැන් 
ඔක්ෙකෝම ෙගන්වනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙගන්වූවාම අඩු ගණෙන් 
කියන්න පුළුවන්කමක් ඇති කර ගන්න, ෙම් ෙද්වල් අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න කටයුතු කරනවා කියලා.  

ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් ෙම් දවස්වල කියන ෙද්වලට 
අනුව, අඩු ගණෙන් ෙගයක්, ඉඩමක්, ශිෂ ත්වයක්, රුපියල් 
50,000කට ෙමෝට ර් සයිකලයක්, ණයක්  වාෙග් ෙදයක් ෙදනවා 
කියලා ෙපොඩ්ඩක් සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් පකාශ 
කරන්න. හැබැයි, අර ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙදනවාය කිව්ව ෙපෝෂණ 
මල්ල වාෙග්, පාසැල් දරුවන්ට ෙදනවාය කියපු කිරි වීදුරුව වා ෙග් 
නැතිව හරියට ෙදයක් ඒ අයට පකාශ කරලා ලබා ෙදන්න අවංකව 
කැප ෙවන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා.  

මාධ  නිදහස නැති කරලා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
නැති කරලා, තහංචි දාලා, බලපෑම් කරලා මාධ  ආයතන පධානීන් 
ෙගනැල්ලා ආප්ප කවලා, කෙට් පිට්ටු ඔබලා එව්වාට මාධ  
නිදහස ඇති වන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව කියනවා, "අපි නිතරම 
මාධ ෙව්දීන් එක්ක සම්බන්ධයි. අපි ඒ අය එක්ක කථා 
කරනවා"ය කියලා. නමුත් නිදහස නැති කරලා, බලපෑම් කරලා, 
ෙම්වා යටපත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අද පසිද්ධ රහසක් තිෙබනවා. ෙමච්චර කල් රජය පැත්ෙතන් 
මාධ  ආයතනයකට ආරාධනා කරන්ෙන් යමක් වාර්තා කරන්න 
කියලායි. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? දැන් දැමිය යුතු  ෙද් 
ෙමොකක්ද, ෙනොදැමිය යුතු ෙද් ෙමොකක්ද, පුම්බන්න ඕනෑ ෙකනා 
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කවුද, වට්ටන්න ඕනෑ ෙකනා කවුද, ෙහඩිම දාන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද කියන ෙම් ඔක්ෙකොම තීරණය කරන්ෙන් ඉහළ 
තැන්වලින්. එෙහම බලපෑම් එන එක මාධ  ආයතනවලට අද 
පසිද්ධ රහසක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන කථා කරන්න හුඟක් 
අය භයයි. නමුත් රන්ජන් රාමනායක මහත්තයාෙග් වචනෙයන් 
කියනවා නම්, "තිත්ත ඇත්ත" ෙම්කයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, බලන්න, රජ පවුල ගැන සඳහන් 
කෙළොත් තහනම් ගෙහේ ෙගඩි කෑවා වාෙග් වනවා. ෙබොෙහොම 
පරිස්සෙමන් තමයි ඒ ගැන ලියන්න ඕනෑ. මම පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවලට එන ෙකොට සමහර මාධ ෙව්දීන් මට කියනවා, "ඔය 
රජ පවුෙල් නම එෙහම ගාවන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න, නැත්නම් 
දාන්න ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ තත්ත්වයට අද රට පත් ෙවලා. 
මැතිවරණයට පස්ෙසේ මැතිවරණෙය් පතිඵල ගැන විගහ කරන 
ෙකොට පසු ගිය මැතිවරණ එක්ක සංසන්දනය කරන්න ගිෙයොත් 
බලපෑම් එනවා, "පසු ගිය මැතිවරණ එක්ක සංසන්දනය කරලා 
දමන්න එපා" කියලා. ඒ තත්ත්වයට අද රට වැටිලා තිෙබනවා. 
දූෂණය ගැන එළි කෙළොත් ඉවරයි. ඇමතිවරුන්ෙග් දූෂණය ගැන 
කථා කෙළොත් ඉවරයි. සමහර ෙවලාවට ඉහළින්ම කියනවා, 
අහවල් ඇමතිවරයාෙග් දූෂණ ගැන ෙහළි කරන්න කියලා. 
එතෙකොට පශ්නයක් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙකළින්ම බලපෑම් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන විෙශේෂෙයන් කල්පනා කරන්න 
කියලා මම කියනවා.  ෙම් කාරණා කියන්න ෙම් ගරු සභාෙව් 
ෙකෙනකු නැති වීම ගැන නැවත නැවත මම කනගාටු වනවා.   

ෙම් අමාත ාංශයට සම්බන්ධ ආයතන ගැන අපි ෙවනදා 
ෙගොඩාක් කථා කරනවා. හැබැයි, අද ඒවා ගැන කථා කළාට වැඩක් 
නැහැ. අහන්න ෙකෙනක් නැහැ. තීන්දු තීරණ ගන්න අය කවුරුවත් 
ෙමතැන නැහැ. බීරි අලීන්ට වීණා වාදනය කරනවා වාෙග් වැඩක් 
තමයි ෙම්වා ගැන දිගින් දිගටම කථා කරන එක.  

"ෙල්ක්හවුස්" ආයතනය ගැන අපි ෙවනදා ෙගොඩාක් කථා 
කරනවා. ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහත්තයා ගරු සභාවට දැන් ආපු නිසා 
ඒ ගැන මම ටිකක් කථා කරනවා.  ෙමොකද, එතුමා තමයි නැඟිට 
නැඟිට කියන්නට ඉන්ෙන්. මම ඔබතුමාට කියනවා, මට 
තිෙබන්ෙන් තව විනාඩි ෙදක තුනක කාලයක් නිසා ඔබතුමා 
ඉවසලා ඔෙහොමම ඉන්න කියලා. කාලා ෙන් ආෙව්? [බාධා 
කිරීමක්] හරි, දැන් හරි.  

"ෙල්ක්හවුස්" ආයතනෙය් දැන් තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
කියලාම වැඩක් නැහැ. ඉස්සර විෙජ්වර්ධන පවුල ගැන ඒ 
පත්තරවල කථා කෙළේ ෙමොකද? "ෙල්ක්හවුස්" එෙක් නිර්මාතෘවරු 
නිසා, ඒෙක් අයිතිකරුෙවෝ නිසා. අද "ෙල්ක්හවුස්" එෙක් පත්තර 
බැලුෙවොත්, හැම දාම පවුලක් ගැන කථා කරනවා. අද 
"ෙල්ක්හවුස්" එෙක් පත්තර එක පවුලකට සීමා ෙවලා. ආණ්ඩුව 
ගැනත් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්, මැති ඇමතිවරුන්ෙග් හපන්කම් 
ගැනත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් දවස්වල "දිනමිණ", 
"ෙඩ්ලිනිව්ස්" වාෙග් පත්තරවල මුල් පිටු තනිකරම ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් අරලිය දන්සැලට; ඇතුෙළේ පිටු පවුෙල් එක එක 
පුද්ගලයන්ට. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.  

බලන්න, "සිළුමිණ" පත්තරය අද වැටිලා තිෙබන තත්ත්වය 
දිහා. අපි දැක්කා, "සිළුමිණ" පත්තරය රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ 
නායකතුමා ඩයස්ෙපෝරාව සමඟ ඉන්නවා කියලා පින්තූර පළ 
කරලා, රට ෙනොමඟ ඇරිය අන්දම. පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, 
එංගලන්තෙය් ලන්ඩන් නුවර ශාඛාව නඩු දානවා කියලා කිව්වාම, 
පත්තරෙය් "නිවැරදි කිරීමයි" කියලා දානවා. නිවැරදි කිරීමක් දාලා 
කියනවා, "ගිය සතිෙය් සිළුමිණ පතෙය් 4ෙවනි පිටුෙව්, " 'ෙකොටි 
තහනම පිටුපස සිටි ෙද්ශපාලනඥයා කවුද?' මැෙයන් වූ ලිපිය 
සමඟ පළ වූ ජායාරූපෙය් 'විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මහතා 
ෙකොටි ඩයස්ෙපෝරාව සමඟ බර කථාවක' යනුෙවන් පළ වූෙය් 
පමාද ෙදෝෂයකිනි. එය 'ලන්ඩන් නුවර එජාප ශාඛාෙව් නිලධාරි 

මණ්ඩලය' යනුෙවන් නිවැරදි විය යුතුයි" කියලා. ශත පහට 
වැටිලා, අද "ෙල්ක්හවුස්" පත්තර. මම "ෙල්ක්හවුස්" එක ගැන 
වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ; කියලා වැඩක් නැහැ. අස්වර් 
මහත්මයාට කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්, ඒක.  

මම ෙම් ළඟදී ෙකොළඹට ආසන්න පත්තර 
ඒජන්තවරෙයකුෙගන් ඇහුවා, "ෙකොපමණ පත්තර අෙළවි 
ෙවනවාද?" කියලා. එතුමා මට කියනවා, "අෙප්, 'ලංකාදීප' පත්තර 
298ක් අෙළවි ෙවනවා; 'දිනමිණ' පත්තර අෙළවි ෙවන්ෙන් 3යි" 
කියලා. ඒ තත්ත්වයට වැටුණු ආයතනයක් ගැනයි අපිට කථා 
කරන්නට තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අසත . 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රාජ  රූපවාහිනී තනිකරම ඒකපාක්ෂිකයි. ඒකත් අසත  

කියලාද කියන්ෙන්? රාජ  රූපවාහිනී මාධ  අද තනිකරම 
ඒකපාක්ෂිකයි. ෙද්ශපාලන වැඩසටහනකට විරුද්ධ පක්ෂයට 
කිසිම ආරාධනාවක් කරන්ෙන් නැතිව, අස්වර් මහත්මයා වාෙග් 
අය තනියම ගිහින් පාළු ෙගයි වළන් බිඳිනවා අපි දකිනවා. ඒ 
වැඩසටහන්වල විවාදයක් නැහැ. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මම වළන් බිඳින්ෙන් නැහැ, මම වළන් හදනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
බලන්න, මාධ  කටයුතු කරන හැටි. ඒවාෙය් විවාද තිෙබනවාද 

බලන්න. තනි පැත්තක අය ඇවිල්ලා, එක පැත්තක් ගැන කථා 
කරනවා. ඒ අතින් විපක්ෂයටත්, ආණ්ඩුවටත් එක හා සමානව 
තැනක් ෙදමින්, සමබරව ෙද්ශපාලන වැඩටසහන් කියාත්මක 
කරන්ෙන් අද ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනී ආයතනයි. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියෙග් කාලෙයන් 

අවශ  නම් මට විනාඩි ෙදක තුනක් ගන්න කිව්වා. මට තව විනාඩි 
3ක් ෙදන්න නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Okay. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අවශ  වුෙණොත් රන්ජන් රාමනායක මහත්මයාත් විනාඩි 2ක් 

ෙදනවාලු. ඒ නිසා මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. මට 
බාධා කරන්න එපා, ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්.  

1907 1908 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ  මාධ  ඒකපාක්ෂිකව තනියම පාළු ෙගයි වළන් බිඳින 
ෙවලාවක, රෙට්  ජනතාව ෙවනුෙවන්  සමබරව ආණ්ඩුවටත්, 
විපක්ෂයටත් ආරාධනා කරලා ජනතාවට රෙට් ෙතොෙට් සිදු වන 
සිදුවීම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන 
අෙප් ෙපෞද්ගලික මාධ වලට මම ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. 

හැම බහස්පතින්දාම "හිරු" ටීවී නාලිකාව "බලය" වැඩසටහන 
ඉදිරිපත් කරන විට ඉතාම සමබරව ඒ වැඩසටහන ඉදිරිපත් 
කරනවා. ලක්ෂ ගණන් මිනිසුන් ඒකයි "හිරු" ටීවී  නාලිකාෙව්  
"බලය" වැඩසටහන බලන්ෙන්. අඟහරුවාදාට ස්වර්ණවාහිනිෙය් 
"රතු ඉර" වැඩසටහන ආණ්ඩුවටත්, විපක්ෂයටත් එක හා සමානව 
අවස්ථාව ෙදනවා. ලක්ෂ ගණන් ෙපේක්ෂකෙයෝ අඟහරුවාදාට 
ස්වර්ණවාහිනිෙය් "රතු ඉර" බලන්නට ෙපළ ගැෙහන්ෙන් ඒක 
නිසායි. සඳුදාට "ෙදරණ" රූපවාහිනී නාලිකාෙව් විකාශනය වන 

"360°"වැඩසටහනත්, අඟහරුවාදා විකාශනය වන  "වාද පිටිය" 
වැඩසටහනත් ආණ්ඩුවටත්, විපක්ෂයටත් එක හා සමානව 
අවස්ථාව ෙදමින් නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා. "ෙදරණ" රූපවාහිනී නාලිකාෙව් "වාද පිටිය"  වැඩසටහන 
මිනිසුන් ලක්ෂ ගණන් බලන්ෙන්, ඒ තිෙබන ෙගෞරවය නිසායි. 
ෙසනසුරාදාට "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාෙව් විකාශනය වන 
"සටන" වැඩසටහනත් ඒ වාෙග්මයි. සියලු පක්ෂවලට එක හා 
සමානව අවස්ථාව දීලා කටයුතු කරන නිසා ලක්ෂ ගණනක් 
මිනිසුන් ෙසනසුරාදාට ඒ "සටන" වැඩසටහන බලනවා. ඒ වාෙග්ම 
අඛණ්ඩව, -අවුරුදු ගණනාවක් එක දිගට- සඳුදාට "ටීඑන්එල්" 
රූපවාහිනී නාලිකාෙව් "ජනහඬ" විකාශනය කරන විට ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ඒකට සූදානමින් ඉන්නවා, "අපක්ෂපාතී වැඩසටහනක් 
බලන්න පුළුවන්" කියන හැඟීෙමන්. 

බලන්න, ITN ආයතනය පසු ගිය අවුරුදුවල ලාභ ලබන විධිය 
ගැන අපට කථාන්දර කිව්වා. දැන් ගියවරට වඩා රුපියල් 
මිලියන140ක පමණ පසුබෑමක් තිෙබන බව තමයි වාර්තා 
ෙවන්ෙන්. රාජපක්ෂ පවුල පුම්බන්න සෑම පැයකටම ෙදපාරක් 
රාජපක්ෂවරු ෙපන්වනවා. සභාපතිවරු මාරු කරලා දැන් 
ෙද්ශපාලනයට, මැතිවරණයකට ලැහැස්ති ෙවනවා.  එහි 
ෙසේවකයින් පවා ෙබොෙහොම කලකිරීෙමනුයි ඉන්ෙන්, ඒ 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා.  

රජෙය් මුදණාලය ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ඒ 
ආයතනය අවුරුදු 200කට වඩා පැරණි ආයතනයක්. ඡන්ද පතිකා 
මුදණය කරන්ෙන් එතැන. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලියකියවිලි, 
අණපනත් සියල්ලම මුදණය කරන්ෙන් රජෙය් මුදණාලයයි. අද ඒ 
ආයතනය ෙද්ශපාලන පක්ෂයක මුදණාලයක් බවට පත් කරෙගන 
තිෙබනවා.  

ෙම් මා අෙත් තිෙබනවා,   "රට රකින නිල් පවුර - සුරකිමු 
මව්බිම" කියන පතිකාව.  ෙම් පතිකා මුදණය කරන්ෙන් රජෙය් 
මුදණාලෙයන්.  ඒ ආයතනය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුදණාලය 
බවට පත් ෙවලා. ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ලියුමක් ලියනවා, "ෙම්වා මුදණය කරන්න,  මුදල් 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ෙගවනවා" කියලා. ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට පුළුවන්ද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඒවාට මුදල් ෙගවන්න කියලා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
එකකටවත් ෙකොෙහන්වත් මුදල් ෙගවලා නැහැ. ෙමතැන  
අක්මීමන, අකුරැස්ෙසේ, නූෙප්, මාපලගම, වඳුරඹ ආදී පෙද්ශ සඳහා 
මුදණය කළ සියලුම පතිකා මා ළඟ තිෙබනවා. දහම් පාසල් ෙපොත් 
මුදණය කිරීම, පාසල් ෙපොත් මුදණය කිරීම වාෙග් කටයුතු අතපසු 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන වැඩ රජෙය් මුදණාලය කරන නිසා. 
ඒක තමයි එතැන තත්ත්වය.  

රූපවාහිනී සංස්ථාව ගැන කියනවා නම්, මැයි මාසෙය් ෙපොඩි 
ලාභයක් තිබුණා. සැප්තැම්බර් වන ෙකොට ඒක පාඩු ලබන 
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙසේවකයින් අවුරුදු 60න් විශාම 
ගන්වන එක ගැන හැම තැනම පම්ෙපෝරි ගැහුවත්, රූපවාහිනී 
ෙසේවකෙයෝ අවුරුදු 57න් විශාම යවන්න කටයුතු කරනවා. මා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ඇහුවාම, 
අධිකරණෙය් කියාවලියක් පවතිනවා කියලා ඇමතිතුමා පශ්නයට 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව මඟ හැරියා. අදත්  ඇමතිතුමා ෙම් විවාදය 
මඟ හරින බව තමයි තවමත් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.   

රූපවාහිනියට transmitters හතරක් ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කරනවා.  ඉතාලිෙය් පාවිච්චි කරපු Reconditioned ඒවා කිසිම 
guarantee එකක් නැතිව ෙගෙනන්න හදන ෙකොට ඉංජිෙන්රු 
අංශෙය් විෙරෝධතාව මත දැන් ඒ සංඛ ාව ෙදකකට බැහැලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න කියා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්න තමයි විෙශේෂෙයන් අද 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. 

රූපවාහිනියට මහනුවරින්, කියාකාරී අධ ක්ෂවරෙයක්  - 
working director  ෙකෙනක්-   පත් කරලා ඉන්නවා.  ඔහුට 
වාහන දීලා, වැටුප් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි රූපවාහිනී ෙසේවකෙයෝ 
ඒ මහත්මයාව දකින්ෙනත් නැතිලු.  ඒ නිසා ඉඳලා හිටලා ෙහෝ ඒ 
වාහනෙයන් ඇවිල්ලා ෙසේවකයින්ට බලන්න ෙපොඩි රවුමක් දාලා 
යන්න කියලා ඒ working directorට කියන්න කියලා මා ගරු 
ඇමතිතුමාට කියනවා.  

රාජ  මුදණ නීතිගත සංස්ථාව ගැනත් අදහස් කිහිපයක් කියලා 
මා කථාව නවත්වනවා, ෙව්ලාව නැති නිසා.  පාසල් ෙපොත් 
නිෂ්පාදනයත් දැන් මාස තුන හතරක සිට ඇනහිට තිෙබනවා, 
කඩදාසි නැතිව. බැංකු අයිරාව, දිනකට රුපියල් 1,60,000ක් 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවකයින්ට උපහාර දක්වන්න 
ලැහැස්ති ෙවනවා.  ඒ සඳහා ෙදසැම්බර් මාසෙය් තරුණ ෙසේවා 
සභාෙව් නාට යක් ෙපන්වන්න හදනවා.  ඒ නාට යට ටිකට් 
ගන්න ඕනෑ ෙසේවකයින් සල්ලි දීලායි.  උපහාරය ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙසේවකයින් සල්ලි දීලා ටිකට් අරෙගනයි. 

රාජ  මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපතිවරයාෙග් 
ෙකරුම් ගැන ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් පත්තරවල පළ වුණා. මා ඉන් 
කිහිපයක් කියවන්නම්. "මුදණ නීතිගත සංස්ථා සභාපති ෙකෝටි 
ගණනක් හතරවරම් ගහලා.", "ෙකෝටිෙය් වාහනයට අමතරව තව 
වාහන තුනක්.",  "හිස්  ෙචක්වලට අත්සන් ලබා ෙගන  එක්ෙකෝටි 
විසිපන්ලක්ෂයක් ඇදලා.",  "නවාතැන්  ගාස්තුව වසර තුනට 
ලක්ෂ 17යි.", "ලක්ෂ 29ක බඩු අරෙගන ෙකෝටි තුන ගාෙන් 
ෙපන්නලා.", "සභාපති ඉවත් කරන්නයි ෙකෝප් කමිටුව ෙල්කම්ට 
දන්වයි."   ෙමන්න අද ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් 
ආයතනවල තත්ත්වය.  

මා  මීට වඩා කාලය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
අවුරුදු කිහිපයක සිටම මට අවස්ථාව ලැබුණා, ජනමාධ  හා 
පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී විවාදය ආරම්භ කරන්න.  ඒ ගැන මා  සන්ෙතෝෂ 
වනවා. අෙප් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්, ගරු  රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමන්, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය, 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීවරුන් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා, ෙම් අමාත ාංශය ගැන කථා 
කරන්න. අඩු ගාෙන් පමාද ෙවලා ෙහෝ පසු ෙවලා ෙහෝ හැංගිලා 
ඉන්න ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙගන්වා ගන්නට 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ෙව්වි කියන විශ්වාසය පළ කරමින්,  ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණු, හැම ෙද්ටම කෑ ගහන ගරු අස්වර් 
මන්තීතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව ෙවනුවට වැදගත් ගරු 
ඇමතිවරුන්ෙගන් ෙම් කරුණුවලට පිළිතුරු ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙව්වා! යි කියා පාර්ථනා කරමින්, ගරු නිෙයෝජ  
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සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව දීම ගැන ඔබතුමාටත්, අතිෙර්ක 
ෙවලාව ලබා දුන් ගරු මන්තීතුමාට සහ ගරු මන්තීතුමියටත් මෙග් 
ෙගෞරවය ස්තුතිය  පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 1.33] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් අපිට අහන්න 

ලැෙබන ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ, මා කාලයක් නිෙයෝජ  ඇමතිවරයකු විධියටත්, කාලයක්   
ඇමතිවරයකු විධියටත් වැඩ කරලා තිෙබන ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත ාංශෙය්  වැය ශීර්ෂ යටෙත්, ඒ විෂය පිළිබඳව මටත් කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා දන්නවා, අද 
ජනමාධ  ක්ෙෂේතය ෙබොෙහොම දියුණු ක්ෙෂේතයක් බව. අපි පුංචි 
කාලෙය් ෙර්ඩිෙයෝවකට, පුවත් පතකට පමණක්  සීමාව තිබුණු 
ජනමාධ  ක්ෙෂේතය අද තාක්ෂණික වශෙයන් ඉහළට ගිහිල්ලා. අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට මාධ  ක්ෙෂේතය තාක්ෂණෙයන් ඉහළට යෑම 
පිළිබඳව ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ඉන්ෙන්. අද මාධ  
තාක්ෂණෙයන් ඉහළ ගිහිල්ලා වාෙග්ම මාධ  විවිධාකාර වැරදි 
වැඩවලටත් ෙයොදා ගන්නා තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා කිව්වා, 
මාධ  ක්ෙෂේතය අතුෙළේ අපි මාධ  නිදහස සීමා කරමින් කටයුතු 
කරනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා කිව්වා, මාධ කරුවන්ට 
නරක කලදසාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට මම 
කියන්න කැමැතියි, එතුමා දක්වපු ඒ පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරැදියි කියන එක.  

විෙශේෂෙයන්ම අද මාධ  ක්ෙෂේතය තුළ අපට වාරණය කියන 
වචනය පාවිච්චි කරන්න ෙහෝ වාරණය කියන ෙද් කරන්න ෙකොයි 
විධියකින්වත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ ෙදකම අමාරුයි. අද ෙම් 
රෙට් තිෙබන්ෙන් රජෙය් නාලිකා ෙදකයි. ඊට පරිබාහිර වශෙයන් 
ෙපෞද්ගලික නාලිකා 10කට වැඩි ගණනක් තිෙබනවා. පුවත් පත් 
නම් ගණන කියන්නවත් මම දන්ෙන් නැහැ. පධාන පුවත් පතුත්, 
රජෙය් ෙල්ක්හවුස් පුවත් පතුත් හැරණාම තවත් 10ක්, නැත්නනම් 
12ක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් තිෙබනවා. ඉරිදා පුවත් පත් 
ෙගොන්න ගත්තාම, සාමාන  ෙකෙනකුට  දවසක් ඇතුළත බලලා 
ඉවර කරන්නත් බැරි තරමට ඒ පමාණය විශාලයි. පවෘත්ති පතවල, 
ඒ වාෙග්ම රූපවාහිනි නාලිකාවල, ගුවන් විදුලි නාලිකාවල -දැන් 
ගුවන් විදුලි නාලිකාත් තිස් ගණනකට වැඩිය තිෙබනවා- පකාශ 
කරන ෙද්වල් ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතී ෙද්වල්ම කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම් ඒ කියන ෙකනාට 
ඔල්ෙමොෙරොන්දම් හැදිලා කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. ෙමොකද, 
ජනමාධ  ක්ෙෂේතය ඇතුෙළේ රජෙය් සෑම කටයුත්තක්ම පැහැදිලිව 
විෙව්චනය ෙවනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, තාක්ෂණික ෙවනසත් සමඟ ඇති  
ෙවලා තිෙබන අලුත් යුගෙය් අපට සීමා කිරීම් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක. අපට සීමා කිරීම් කරන්න යන්නත් 
බැහැ, ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණය මත ඒ සීමා කිරීම්වල 
පෙයෝජනයකුත් නැහැ. අද ෙම් රට තුළ ලංකාෙව් පවෘත්ති පමණක් 
ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල පවෘත්තිත් ක්ෂණයකින් 
ගලාෙගන යනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. පුවත් 

පත්වලින්, රූපවාහිනි නාලිකාවලින්, ගුවන් විදුලි නාලිකාවලින් 
පුද්ගලෙයකුට එක දවසකට පවෘත්ති රාශියක් ලැෙබනවා. 
ෙකොච්චර ෙතොරතුරු ලැබුණත්, ඒ ෙතොරතුරුවලින් සත ෙය් සහ 
අසත ෙය් තිෙබන ෙවනස ඉතා ෙහොඳින් ගහණය කර ගන්නට අද 
මහ ජනතාවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපි ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ පළමුවැනි කාරණාව. ෙමොනවා කථා කළත්, අපට 
ෙමොන තරම් ෙචෝදනා කළත් ඒ සියල්ලටම සවන් දීලා සාමාන  
ජනතාව සත  සහ අසත  ඉතා ෙහොඳින් වටහා ගන්නවා. 

තාක්ෂණික දියුණුවක් තිෙබනවා කියන්ෙන්  ෙමන්න ෙම්කයි. 
අද සමාජ ෙවබ් අඩවි ගණනාවක් තිෙබනවා. සමහර ඒවා එෙහම 
පිටින්ම කැලෑ පත්තර. ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට මඩ ගහන්න හදලා 
තිෙබන ඒවා. අද ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙවබ් අඩවියක් පටන් අරන් 
තමන් කැමති ඕනෑම ෙකෙනකුට බණින්න ෙහෝ ෙහොඳ කියන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අපට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සමාජෙය් 
සෑම පුද්ගලෙයක්ම ෙම් වාෙග් ෙද්වලින් ෙව්දනා විඳිනවා. ෙම් 
සඳහා නීතිමය යන්තණයක් ඇති කිරීෙම් කමයක් ගැන අපට 
හිතන්න අමාරුයි. ෙමොකද, තාක්ෂණය තමන්ෙග් නිවසටම එන 
නිසා. ඒ නිසා අපට ඒ ගැන කටයුතු කිරීම අසීරුයි. මම ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට උත්තර ෙදන්න යන්ෙන්, 
ෙමවැනි වකවානුවක මාධ වල ෙවනසක්, එෙහම නැත්නම් 
මාධ වල වාරණයක් කරමින් අපි අපට ඕනෑ කරන පවෘත්ති පළ 
කරගන්නවා කියන එක සම්පූර්ණ අසත  කථාවක් නිසා. මාධ  
එෙහම තමයි. අද ඊෙය් ෙනොෙවයි, එදත් මාධ  කථා කළා. මට 
මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්ත් මාධ  
විවිධ කථා කිව්වා. ඒවා ඇත්තද, ෙබොරුද කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම කවදාවත් කාටවත් මඩ ගහලා 
නැහැ. මම එෙහම කරලාත් නැහැ, කරන්ෙනත් නැහැ. ෙනොසිටින 
ෙකනකුට මඩ ගහන්නත් බැහැ. එක්තරා කාලයක සිදු වූ 
මාධ ෙව්දියකුෙග් මරණයක් සම්බන්ධෙයන් හිටපු 
ජනාධිපතිවරයකුෙග් ආර්යාවකට එෙරහිවත් මාධ  ෙචෝදනා කළා, 
මට මතකයි. ඒවා සත  ද අසත  ද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම ෙචෝදනා කළා. පජාතන්තවාදි සමාජයක් තුළ පවෘත්ති ගලා 
යෑම නවත්වන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පවෘත්ති 
පාලනය කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ආණ්ඩුවකට ඒවා 
පාලනය කරන්න පුළුවන් නම්,  එය විශ්වකර්ම ආණ්ඩුවක් කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා.  දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරියට 
හීෙනන් නැඟිටලා වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය පැවැති කාලෙය් කියුම් ෙකරුම් ගැන අද හීෙනන් බය ෙවලා 
වාෙග් එතුමන්ලා කථා කරනවා. ඒ කාලෙය්ත් ෙම් රෙට් මාධ  
පිළිබඳව ෙලොකු අදහසක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට එකකුයි, ආණ්ඩු පක්ෂට ගියාම තවත් 
එකකුයි කියන තාලෙය් පුද්ගලයන් වන නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන කාරණා ගැන ඒ තරම් අප සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා 
මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

අපි  නව මානයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ මානෙය් දිශාව 
ෙමොකක්ද? ඕනෑම පවෘත්තියක් සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාව ෙවත 
ගලා යන්න පුළුවන් වන පරිදි පවෘත්ති අංශෙය් ෙලොකු 
විකාශනයක් අපි  කර තිෙබනවා. මා ජනමාධ  ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරපු කාලෙය් දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්  
උපෙදස් මත විවිධ අංශවලට නව මාධ  මධ ස්ථාන ලබා දුන්නා. 
එතුමා එක් කාලයක දී ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත් මාධ  බලපත 
ලබා දුන්නා. නමුත් අද ඒවාෙයන් බහුතරයක් ඒ ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
සතුව නැහැ. මාධ  නිදහස පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා 
තබපු විශ්වාසය අදත් තිෙබනවා; ෙහටත් තිෙබනවා; හැම දාමත් 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මාධ කරුවන් 
පිළිබඳවත් කථා කළා. ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ගණනාවක් තිබුණා. ඒ 

1911 1912 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක ආණ්ඩුවක්වත් මාධ කරුවකුට සීනි ෙබෝලයක්වත් දුන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි මාධ ෙව්දීන් 
ෙවනුෙවන් පථමෙයන්ම ණය ෙයෝජනා කමයක් ඇති කර  
දුන්ෙන්. මාධ ෙව්දින්ට පරිගණක යන්ත ලබා ගැනීම, කැමරා 
උපකරණ ලබා ගැනීම, අධ ාපන කටයුතුවල ෙයදීම වැනි 
අවශ තාවන් සඳහා  පහසු ණය කම සකස ් කර දී තිෙබනවා. 
එමඟින් ඒ අය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පෙයෝජන ලබාෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට 
රුපියල් මිලියන 1.2ක ෙපොලී රහිත ණය මුදලක් ලබා දීමත් අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළක්. එව තවමත් 
කියාත්මක වනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන  අය වැෙයන් අය වැයට 
කියවන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ සියලු ෙද්වල් තවමත් කියාත්මක 
වනවා. ඒ අනුව පළමුවැනි අදියර යටෙත් කලාකරුවන් හා 
මාධ ෙව්දින් 142ක් සඳහා ණය ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙදවන 
අදියර යටෙත්  156ක් සඳහා ණය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඊළඟට 
තුන්වන අදියර යටෙත් 53ෙදෙනක් සඳහා ණය ලබා දීමට  
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොතරම් ෙදෙනක් පරිගණක ගත්තා 
ද, ෙකොතරම් ෙදෙනක් වැඩි දුර ඉෙගනගන්න අවශ  කරන 
පහසුකම් සපයාගත්තා ද, ෙකොතරම් ෙදෙනක් ෙවනත් ෙද්වල් 
ගත්තා ද ආදිය ගැන මා ළඟ ෙතොරතුරු නැහැ. සහනදායි ෙපොලී 
කමයක් යටෙත්යි ෙම්වා ලබා ෙදන්ෙන්.  

ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය විශාල ෙවෙහසක් දරමින් 
ජනමාධ  ෙවනුෙවන් කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ජාතික 
ජනමාධ  සම්මාන උෙළල, දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන 
පදර්ශනය, ෙලෝක තරුණ සමුළුව, ෙවසක් බැති ගී ෙවනුෙවන් 
වාෙග්ම ලංකාෙව් පැවැති Commonwealth රැස්වීම ෙවනුෙවනුත් 
ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට 
කළා.  ෙලෝකය පුරාම පවෘත්ති විකාශනය කිරීම සඳහා අවශ  
කරන සියලු පහසුකම් ෙයොදන්න එතුමන්ලාට පුළුවන් වුණා. 
හැබැයි ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය යනු කවදත් 
විෙව්චනයට භාජනය වන තැනක්. ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මන්තීතුමනි, කවුරු ෙමතැන සිටියත්, ෙකොයි ඇමතිවරයා සිටියත් 
එම අමාත ාංශය කවදත් විෙව්චනයට බඳුන් වන තැනක් ෙවනවා. 
ඒවා ඇත්ත ෙවන්නත් පුළුවන්; ෙබොරු ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් ඉතිහාසය පුරා අහන්නට 
ලැෙබන ෙදයක් තමයි ෙමොනවා කළත් මදි කියන කාරණය. ෙමය 
හැමදාමත් අහන්නට ලැෙබන ෙදයක්. නමුත් ලංකාෙව් ජනමාධ  
හා පවෘත්ති අමාත ාංශය  ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශයක්ය කියන 
එක   ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ඇති. 

මම පිළි ගන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් ජනමාධ  
විකාශනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉඩ දුන් බව.   නමුත් ඊට 
වඩා වැඩි පමාණයක් ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉඩ දුන්ෙන් අෙප් 
කාලෙය් යි. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්නට ඕනෑ.  
තමුන්නාන්ෙසේලා එකකට විතරක් අවසර දීලා තිබුණා. නමුත් ඊට 
වඩා වැඩි පමාණයකට අවසර ලබා දීලා මාධ  ක්ෙෂේතය පුළුල් 
කරන්න  ෙලොකු අවස්ථාවක් අෙප් කාලෙය් දී අපට ලැබුණා. ඒ 
නිසා පවෘත්ති විකාශනය පිළිබඳව අද තිෙබන නිදහස ලංකාෙව් 
කිසිම දවසක ෙනොතිබුණු නිදහසක් හැටියට මම සලකන්න 
කැමැතියි.  ෙමොකද,  උෙද් 6 ඉඳලා රාතී 12 දක්වා ෙමොන තරම් 
නාලිකා පමාණයක පවෘත්ති විකාශනය ෙවනවාද? ඒ 
පවෘත්තිවලින් කීයක් ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතීද?  කීයක් ආණ්ඩුවට 
විපක්ෂද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩි සමීක්ෂණයක් කරලා 
බැලුවා නම්,   ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා නැවත  ඔය 
වාෙග් කථාවක් කරයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද ඒක 
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුවයි එන්න ඕනෑ.   ඕනෑ ෙකෙනකුට නැඟිටලා 
ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ; ෙම්ක ෙහොඳයි කියලා කියන්න  පුළුවන්.  
නමුත් සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන බලන්න ෙමොන තරම් රජය 

විෙව්චනය ෙවනවාද කියලා. පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන ව හයක් 
තුළ රජයක් එෙහම විෙව්චනය ෙවන්න ඕනෑ.  ඒකට අවස්ථා 
සැලසීමයි අපි කරලා තිෙබන්ෙන්.  අපි ෙකොතැනකදීවත් අපිට 
ඕනෑ කරන අය පත් කරලා, අපිට ඕනෑ කරන විධිෙය් පවෘත්ති පළ 
කරන්න කියා කරලා, අපිට ඕනෑ කරන විධිෙය් කතෘවරුන් නම් 
කරලා නැහැ.   අපි  කවදාවත් එෙහම කියා කරලා නැහැ.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා - [බාධා කිරීමක්]  ඒ කාලෙය් කළා, ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි. 2001-2004 කාලෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  ජනමාධ  ඇමතිතුමා අන්තිමට ඉල්ලා 
අස්ෙවන්නත් ගියා.  ෙමොකද, ඒ කාලෙය්  තමුන්නාන්ෙසේලා  සෑම 
ජනමාධ  ආයතනයකටම තමන්ෙග් ෙහන්චයියලා තමයි පත් 
කෙළේ.  ඒ කාෙල් සෑම පුවත්පතකටම, සෑම television channel 
එකකටම, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ෙකෙනක්ව 
තමයි  පත් කර තිබුෙණ්.  අපි එෙහම පත් කරලා නැහැ.  ඒක 
ෙබොරුවක්.  ඒ අය කරපු ෙද්වල් අපි කරනවා කියලා උපකල්පනය 
කරලා අපිට ෙචෝදනා කරන එක වැරැදියි.  අපි එෙහම කරලා 
නැහැ.   

මාධ  ආයතනවල අයිතිකරුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් 
ඉන්නවා.  අපි ඒ අයටවත් බලපෑමක් කරලා නැහැ.   ඒ අයෙග් 
headlines  අරෙගන බලන්න.  සතියක headlines අරෙගන 
බලන්න, ඒවා රජයට වාසිදායක headlines ද කියලා.  අපි එෙහම 
කවදාවත් කරලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙම් රජය 
වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී විධියටයි.  
හැබැයි ඒ පජාතන්තවාදය ෙකොපමණ දුරකට යා යුතුද කියන එක 
ගැන තමයි තර්කය තිෙබන්ෙන්. ඒක ලිබරල් ගණෙය් 
පජාතන්තවාදයක්ද, එෙහමත් නැත්නම් ෙමොන විධිෙය් 
පජාතන්තවාදයක්ද කියන එක ගැනයි තර්කය තිෙබන්ෙන්.  ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අඩු ගණෙන් මාධ  පාලන නීතියක්වත් 
ලංකාෙව් නැහැ.  තමන්ට ඕනෑම ෙදයක් කියන්න, කරන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අරෙගන 
බලන්න.  ෙමොන තරම් ෛවරෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන මන්තීවරුන් ඉන්නවාද?  යම් යම් පුද්ගලයින්ට අපහාස 
කරන අය ඉන්නවා.  ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එෙහම 
කථා කරන්න පුළුවන්ද?  ඒත් මූලාසනය ඒකට ඉඩ ෙදනවා. අපි 
විෙව්චන බාර ගන්න සූදානම්. අපි ෙනොකරපු ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කරන විෙව්චනත් අපි බාර ගන්න සූදානම්.  නමුත් 
අපි ඒවායින් සැෙලන්ෙන් නැතිව ෙම් මාධ  ක්ෙෂේතය තුළ මහා 
දැවැන්ත ෙවනස්කම් රාශියක් කර තිෙබනවා.  අපට අවශ තාවක් 
තිබුණා නම් රූපවාහිනී නාලිකා කිහිපයකුත්, පුවත් පත් 
කිහිපයකුත්, ගුවන් විදුලි නාලිකා කිහිපයකුත් විතරක් 
පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න තිබුණා.  නමුත් අපි එෙහම 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කියන්ෙන්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය තමයි ලංකාෙව් වැඩිපුරම 
ෙපෞද්ගලික නාලිකාවලට ඉඩ ලැබුණු වකවානුව කියලා. එම  
වකවානුව තුළ මාධ ෙව්දීන් වශෙයන්  විශාල පමාණයක් පුහුණු 
කරන්න අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා.  අද ෙම් මාධ ෙව්දීන් 
ෙගොන්ෙන් විශාල තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා.  ඒ අය එම ආයතන 
වල වැඩ කරනවා.  ෙම් අය අතර කැමරාකරුවන්, කැමරා 
සහායකයින්, පවෘත්ති ෙල්ඛකයින්, විෙශේෂාංග සංස්කාරකවරුන් 
ෙමන්ම  විශාල තරුණ පිරිසක් අද අලුත් පුවත්පත් කලාෙව්දීන් 
හැටියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ඔවුන්ට නිසියාකාර 
පුහුණුවක් අවශ යි කියලා මා විශ්වාස කරනවා .  ඔවුන් වැඩ 
කරන ෙකොට ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දැනීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  අෙප් 
ශී ලංකාව  කීර්තිමත් මාධ ෙව්දීන් බිහි කරලා තිෙබනවා.    

විෙශේෂෙයන් කාසි විට්ටච්චි මැතිතුමා, ඩී.එෆ්. කාරියකරවන 
මැතිතුමා වාෙග් අයත්, මා විසින්  නම් ෙනොකියන ලද ඉහළ 
තලෙය් තවත් විශාල මාධ ෙව්දින් පිරිසකුත් ලංකාව තුළ බිහි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අපට එවැනි තලයක මාධ ෙව්දින් 
පිරිසක් බිහි කරන්න අවශ යි. එෙහම නැතිව විෙව්චනවලට 
කන්දීම ෙනොෙවයි අපි කළ යුත්ෙත්. විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිනෙකොට 
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ඕනෑම ෙකෙනකුව විෙව්චනය කරන්න ෙල්සියි. හැබැයි, ආණ්ඩු 
පක්ෂයට පැමිණියාට පස්ෙසේ අලුත් දිශාවක් ඔස්ෙසේ අපි වැඩ 
කරන්න  ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම 
විශාල ෙවනස්කම් පමාණයක් කරලා තිෙබනවා. එතුමාට ෙකොයි 
තරම් ෙචෝදනා කළත්, ඒ ක්ෙෂේතවල ෙවනස්කම් ගණනාවක් ඇති 
කරන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරින් තවත් 
වැදගත් අංශයක් තමයි, ජනමාධ  අංශය.   

ෙම් ජනමාධ ෙව්දීන් ෛතභාෂා පුහුණුව සහිත 
ජනමාධ ෙව්දීන් බවට පත් කරන්න අද අපට අවශ යි. එය 
වැදගත්ම ෙදයක්. මාධ ෙව්දිෙයකු අඩු ගණෙන් භාෂා ෙදකක්වත් 
ලියන්න, කියන්න දැන ගත යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
ඒක අත වශ  ෙදයක්. අපට නවීන තාක්ෂණය සහිතව ෙමවැනි 
පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කවදාද කියලා 
මා හැමදාමත් සිතුවා.  ඒ තුළින් අඩු ගණෙන් භාෂා ෙදකක් කථා 
කරන්න, භාෂා ෙදකක් ලියන්න පුළුවන්කම තිෙබන මාධ ෙව්දීන් 
බිහි කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  ෙමය එක කාලයක දී 
කියාත්මක වුණා.  ෙම් මාධ ෙව්දීන් ෙගොන්ෙන් භාෂා ෙදෙකන්ම 
ලියන්න, කියන්න පුළුවන් සමහර මාධ ෙව්දීන් ඉන්නවා. ඒ අය 
ගම්බද පළාත්වල අය. අෙප් පළාත්වලත් එෙහම අය ඉන්නවා. ඒ 
අයට අද ෙම් ෙවනස්කම කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි අද ඒ දිහා බලන්න ඕනෑ.  

ජනමාධ  ක්ෙෂේතය වඩා පබල තැනකට ෙගෙනන්න නම්, ඒ 
සත  සන්නිෙව්දනය ජනතාව ෙවත ගලා ෙගන එන විධියක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. සෑම මාධ ෙව්දියකුටම මතයක් තිෙබනවා. සෑම 
මාධ ෙව්දියකුටම ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි 
කවුරුත් ෙද්ශපාලන සත්වෙයෝ නිසා. ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව 
ෙලෝකයක් හදන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අතීත ගීක යුගෙය්ත් 
ඇරිස්ෙටෝටල් ඒක කිව්වා. එෙහම නම් ෙද්ශපාලනය ශිෂ්ට 
සම්පන්න මනුෂ ායත් එක්ක මහා දම්වැලක් හැටියට ගලා ෙගන 
යන ෙදයක්. නමුත්, පවෘත්තියක් පළ කිරීෙම්දී  එම පවෘත්තිෙය් 
සත තාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  මා හැමදාමත් විශ්වාස කරන 
ෙදයක් තමයි,  සත  පවෘත්ති පළ කිරීම හැර ඒ පවෘත්තියට යම් 
යම් ෙද්වල් එකතු කිරීමට මාධ ෙව්දීන්ට අයිතියක් නැහැ කියන 
එක.   මා එම මතෙය්  හැමදාමත් ඉන්නවා.  එහි අවසන් තීන්දුව 
ගත යුත්ෙත් පාඨකයා. එෙහම ලියන, එෙහම කියන,  එෙහම වැඩ 
කරන ආයතන ගැන, පුවත් පත් ගැන මිනිස්සුන්ෙග් තිෙබන්ෙන් 
ෙලොකු පසාදයක්. ඒ පසාදය නිසාම තමයි මිනිස්සු ඒ අය ගැන 
විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඒ තත්ත්වය ඇති කිරීමට අපි කියා 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, මාධ  වාරණය කරන්න ලංකාෙව් නීතිත් 
නැහැ, මාධ  වාරණය කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ, තාක්ෂණික 
දියුණුව මත කිසිම අවස්ථාවක මාධ කරුවන්ට තිෙබන නිදහස 
අඩු කරන්නට  ආණ්ඩුවකට පුළුවන්කමකුත් නැහැ කියන එක මම 
නැවත සැරයක් කියන්න කැමැතියි. ඉස්සර එෙහම කාලයක් 
තිබුණා. ඒ කාලෙය් වාරණ නීති තිබුණා, මට මතකයි.  මාධ  
වාරණය කරන්න පධාන පුද්ගලෙයක් -කපන නිලධාරියා- පත් 
කළා. ඒ නිලධාරියා කපන්න ඕනෑ ෙද්වල් ටික කපලා අවසන් 
ෙවලා ඉතිරි ටික තමයි මාධ යට ෙදන්ෙන්. එෙහම කාලයක් 
තිබුණා. හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් බිහිසුණු යුදමය  තත්ත්වයක් තිබියදී   පවා එවැනි මාධ  
වාරණයක් සඳහා ෙකොයි ෙවලාවකවත් කටයුතු කරලා නැහැ. 
එතුමාට ඒ ෙගෞරවය ෙදන්න. 

ෙහොඳ වැඩක් කරපු ෙකෙනකුට ෙහොඳ කියන්න, විෙව්චනත් 
කරන්න. නමුත්  හැම ෙද්ම වැරදියි කියලා ෙචෝදනා කරන එක 
වැරදියි. ඒ නිසා පුළුල් වුණු මාධ  ක්ෙෂේතය ඇතුෙළේ 
මාධ ෙව්දීන්ට ඉහළම විධියට කියා කරන්න අවශ   කරන 
පරිසරය අපි හදලා තිෙබනවා.  

අද ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය ඇතුළු එම ආයතනවල 
සියලු ෙදනාම ඉතා ෙහොඳ ෙසේවයක් කරනවා. ඒ පිළිබඳව මම 

සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම මාධ  නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සහ 
මාධ ෙව්දීන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් හැම විටම කියා කරන 
ඔවුන්ට මෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පිරිනමනවා. මාධ  
ක්ෙෂේතය නව මානයකට ෙගනයාම සඳහාත්,  තාක්ෂණය දියුණු 
වන වකවානුවක ජනතාවට සත  පකාශ කරන,  කිසිෙවකුටත් 
මඩ ගහන්ෙන් නැති  මාධ  කලාවක් ෙවනුෙවන්  මාධ  ක්ෙෂේතය 
ඔසවා තබන  වැඩ පිළිෙවළක් සඳහාත් අපි අද කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරියටත් අපි එය කියාත්මක කරනවා. ඒ 
සඳහා තව තවත් කියාත්මක වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 1.54] 

 
ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Kandiah Premachandran) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ெவகுசன ஊடக, 

தகவல் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் சில க த் க்கைளக் கூ வதற்கு ன்பாக, நான் 
இங்கு இரண்  க்கிய விடயங்கைளப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். ேநற்ைறய தினம் 12ஆம் திகதி மன்னார் 
ெவள்ளாங்குளத்தில் 40 வய ைடய கி ஷ்ணசாமி 
நகுேலஸ்வரன் என்ற, இரண்  குழந்ைதகளின் தந்ைத 
சுட் க்ெகால்லப்பட் க்கிறார். த்தம் வைடந்  5 
வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயில், சில மாதங்க க்கு ன்னர், 
ெந ங்ேகணியில் 3 தமிழ் இைளஞர்கள் அரசுக்கு எதிராகச் சதி 
ெசய்கின்றார்கள் என்ற குற்றச்சாட் ன்ேபாில் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அதைனத் 
ெதாடர்ந் , இப்ெபா  ெவள்ளாங்குளத்ைதச் ேசர்ந்த 
கி ஷ்ணசாமி நகுேலஸ்வரன் என்பவர் ெகாைலெசய்யப் 
பட் ள்ளார். இவ க்கு இந்திய உதவித் திட்டத்தின்கீழ் ஒ  

ட்ைடக் கட் வதற்கான வாய்ப் க் கிைடத்த . அவர் அந்த 
ட் க்குத் ேதைவயான கல்ைல அாிந் ெகாண் ந் 

தெபா ேத, இர  8.30 மணியளவில் இனந்ெதாியாத 
நபர்களால் சுட் க்ெகால்லப்பட் க்கிறார். இ  

ற் தாக இரா வம் சுற்றிவர இ க்கின்ற ஒ  பிரேதசம் 
என்ப  க்கியமாகக் கவனிக்கேவண் ய ஒ  விடயம். 
கிளிெநாச்சி, மன்னார், வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களில் 
கிராமம் கிராமமாக இரா வம் சிவில் உைடயி ம் uniform - 
சீ ைடயி ம் நடமா வ  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இவ்வாறானெதா  சூழ்நிைலயில், 40 வய  மதிக்கத்தக்க, 
இரண்  குழந்ைதகளின் தந்ைதயான அவர் என்ன 
காரணத் க்காக ெகால்லப்பட் க்கின்றார் என்ப  மிகமிக 

க்கியமான ஒ  விடயம்.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, த்தம் 
ந்ததற்குப் பின் , இைளஞர் - வதிகள் படகுகள் லம் 

அ ஸ்திேர யா க்குச் ெசன்றார்கள். இ  ெதாடர்பில் 
அ ஸ்திேர ய அரசாங்கம் இலங்ைக அரசாங்கத் டன் 
ேபசிய . அந்த மக்கைளக் கடத் வதில் இங்கி க்கின்ற சில 
அைமச்சர்க ம் சில கடற்பைடயின ம் ஈ பட்டார்கள். சில 
கடற்பைட ரர்கள் ைக ெசய்யப்பட்டைத ம் நீங்கள் 
அறி ர்கள். இப்ெபா  ஆரம்பித்தி க்கும் இந்தக் ெகாைல 
நிகழ்வான , எங்ேகேபாய் நிற்கப்ேபாகின்ற ? ஜனாதிபதித் 
ேதர்தைல எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இக்ெகாைலயான  - ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டவர் rehabilitation campக்கு அ ப்பப்பட் , 
அங்கு ஒன்றைர வ டங்கள் பயிற்சியளிக்கப்பட்  ம வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட ஒ வர்.  "நாங்கள்  10,000 ேபைர னர்வாழ்  

கா க்கு அ ப்பி, அவர்க க்கு ம வாழ்  
ெகா த்தி க்கின்ேறாம்" என்  அரசாங்கம் ெசால் கின்ற . 
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ஆனால், இந்தக் ெகாைலயான , இரண்  விடயங்கைளச் 
ெசய்யப்ேபாகின்ற . ஒன்  எம  இைளஞர்கைள 
நாட்ைடவிட்ேட ரத்தப்ேபாகின்ற . நாைளக்கு யார் ெகாைல 
ெசய்யப்ப வாேரா? என்ற ஐயம் rehabilitation camp 
இ ந்  வந்தவர்க க்கு மாத்திரமல்ல,  இைளஞர், 

வதிக க்கும் இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், இதற்கு எந்தவித 
காரண மில்ைல. ஆகேவ, எம  நாட் ந்  இைளஞர் - 

வதிகைள படகுகள் லம் அ ஸ்திேர யா, நி சிலாந்  
ேபான்ற நா க க்கு விரட் கின்ற ஒ  சதிச்ெசயல் என்ப  
ஒ  விடயம்.  

இரண்டாவதாக ஜனாதிபதித் ேதர்தல் ஒன்  வரவி க் 
கின்ற சூழ்நிைலயில், கள் இன்  நடமா கிறார்கள் என்  
சிங்கள மக்க க்குக் கைத ெசால் வைத ம் அேத சமயம் 
தமிழ் இைளஞர், வதிகைள அரசிய ல் ஈ பட யாத ஒ  
சூழ்நிைலைய உ வாக்குவைத ம் இ  ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இ  மிகமிகக் கண் க்கத்தக்க 
ஒ  விடயம்; இ  அரசாங்கம் திட்டமிட் ச் ெசய்கின்ற ஒ  
விடயம்; தமிழ் மக்கைள இந்த நாட்ைடவிட்  விரட் கின்ற 
ஒ  விடயம். ஆகேவ, இவ்விடயத் க்கு உடன யாக 

ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம். அ ஸ்திேர யா ேபான்ற  
நா கள் இந்த அரசாங்கத் க்கு gunboatsஐ ெகா த்தி க் 
கின்றன. அந்த நா கள் ேகள்வி ேகட்க ேவண் ய 
நிைலைமைய இவர்கள் உ வாகியி க்கின்றார்கள். இங்கு 
இவ்வாறான விடயங்கள் என்ன அ ப்பைடயில் 
நைடெப கின்றன? ஏன், மக்கள் இந்த நாட்ைடவிட்  
ஓ கின்றார்கள்? என்பைத இனிேமலாவ  அ ஸ்திேர யா 
ேபான்ற அரசாங்கங்கள் ாிந் ெகாள் ம் என்  நான் 
நம் கின்ேறன்.  

இன்ெனா  விடயத்ைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 25 வ டங்க க்கு ன்னர், 1990ஆம் 
ஆண் , 27 வய ைடய ைவரவநாதன் என்பவர் 
ெகா ம்பில்ைவத்  ைக ெசய்யப்பட்டார். 27 வயதில் 
அம்பாந்ேதாட்ைட காெமான்றில் அைடக்கப்பட்ட அவ க்கு 
இப்ெபா   53 வய . அவ ைடய ெபற்ேறா ம் 
இறந் விட்டார்கள். 27 வ டங்க க்குப் பிற்பா  
இப்ெபா தான் அம்பாந்ேதாட்ைட நீதிமன்றம், அங்குள்ள 

காெமான்றில் இ க்கின்ற அவைர அைழத் ச் ெசல் மா  
க தம் அ ப்பியி க்கின்ற . இந்த காம் எவ்வாறான ? 
இ  சிைறச்சாைலயா? இந்த காம் யா ைடய 
கண்காணிப்பின்கீழ் இ க்கின்ற ? இந்த கா க்கு இவர் 
எப்ப க் ெகாண் ெசல்லப்பட்டார்? ஒ  மரண தண்டைனக் 
ைகதி அல்ல  ஆ ள் தண்டைனக் ைகதிகூட 16 வ டத்தின் 
பின் ேபாய்ச் ேச கின்றார். அல்ல  ெபா  மன்னிப் க் 
ெகா த்   வி தைல  ெசய்யப்ப கின்றார். ஆனால், ஓர் 
அப்பாவி 27 வ டங்கள் ஏேதா ஒ  காமில் அைடக்கப்பட் , 
இன்  53 வயதில் அவைர வி விக்கின்ற சூழ்நிைலெயன்றால், 
எவ்வள  கீழ்த்தரமான, எவ்வள  ேமாசமான ைறயில் தமிழ் 
மக்கைள  இந்த அரசாங்கம் நடத் கின்ற  என்  ேயாசித் ப் 
பா ங்கள்! அவர் ைக  ெசய்யப்பட்டேபா  தா ம் தந்ைத ம் 
இ ந்தார்கள். ஆனால், அவர்கள் ேத ம் மகைனப் பார்க்க 

யவில்ைல. இப்ேபா  மகனா ம் தன  ெபற்ேறாைரப் 
பார்க்க யவில்ைல. அவ்வாறான ஓர் இழிவான 
சூழ்நிைலயில்தான் இந்த அரசாங்கம் தமிழ் மக்கைள 
ைவத்தி க்கிற . 

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வடக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், எனக்கு ன்னர் ேபசிய 

அைமச்சர் அவர்கள் இந்த ஊடகத் ைறயில் தாங்கள் 
எவ்வள  சாதைனகைளச் ெசய்தி க்கிேறாம் என்பைதப் 
பற்றிக் குறிப்பிட்டார். ஆனால், தமிழ் ஊடகவியலாளர்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், ேவதைனக்கு ேமல் ேவதைனையத்தான் 
அவர்கள் அ பவித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த 
ஊடகத் ைற சம்பந்தமான ந ன ெதாழில் ட்பத்தில் பயிற்சி 
ெப வதற்காக ஒன் க்கு ன் ைற அவர்கள் 
வந்தெபா , அதாவ , Transparency International 
ேபான்ற அைமப் க்கள் இந்த தமிழ் ஊடகவியலாளர் 
க க்கான பயிற்சிைய நீர்ெகா ம்பி ம் ஏைனய 
பிரேதசங்களி ம் ெகா க்க யற்சி ெசய்தெபா , அவர்கள் 
விரட் ய க்கப்பட்டார்கள் என்ப   உங்க க்குத் ெதாி ம். 
ெபளத்த றவிகள் 'ெபா பலேசனா' என்ற ெபயாில் 
இலங்ைகப் ெபா ஸா க்கு ன்நிைலயில், அவர்களின் 
ஒத் ைழப் டன், இவர்கைள ஒ  தடைவ - இரண்  தடைவ 
அல்ல ன்  தடைவகள் விரட் ய த்தார்கள்.  

அைமச்சர் ந ன ெதாழில் ட்பத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசுகின்றார்; ட் க்கு  Internet இ க்கிறெதன்  
ேபசுகின்றார். ஆனால், அந்தப் பயிற்சிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குத் தமிழ் ஊடகவியலாளர்க க்கு 
எந்தவித பாத்தியைத ம் கிைடயா  என்றவைகயில்தான் 
அவர்கள்  நடத்தப்ப கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, அவர் 
கைள விரட் ய த்தவர்கள் ஆகக் கீழ்த்தரமான ஒ  
விடயத்ைத ம் ெசய்தார்கள். அதாவ , இந்தப் பயிற்சிையப் 
ெப வதற்காக அவர்கள்  யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ெகா ம் 

க்கு  வ ம்ெபா , அவர்க ைடய வாகனத்ைதப் 
பாிேசாதிப்பதாகக்கூறி, அதற்குள் கஞ்சா ைவக்கப்ப கின்ற . 
பின்னர் வாகனத்தில் கஞ்சா இ ப்பதாகக்கூறி  அவர்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட் த்  த த் ைவக்கப்ப கின்றார்கள். 
ஏைனய ஊடகவியலாளர்கள் அதற்ெகதிராக அந்த ேறாட் ல் 
அமர்ந்தி ந்  agitate பண்ணேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகின்ற .  ஆகேவ,  இவர்கைள எவ்வா  நடத் கிறார் 
கள் என்  நீங்கள் சிந்தித் ப் பா ங்கள்!  

இன் ெமா  ெவட்கக்ேகடான விடய ம் இப்ெபா  
இடம்ெப கிற . காங்ேகசன் ைறயில் இரா வத்தின க்கு 
ஊடகப் பயிற்சி வழங்கப்ப கின்ற . இரா வத்தின க்கு 
எதற்காக ஊடகப் பயிற்சி? இவர்கள் இன் ெமா  ஊடக 
நி வனம் நடத்தப்ேபாகிறார்களா? Lake House மாதிாியான 
ஒ  departmentஐ உ வாக்கப்ேபாகிறார்களா? இவர் 
க ைடய ஊடகப் பயிற்சிக்கான காரணம் என்ன? ஆனால், 
இன் வைர தமிழ் பத்திாிைகயாளர்க க்கு ஊடகப் 
பயிற்சியில்ைல.  

அ த்த ைபத்தியக்காரத்தனம் என்னெவன்றால், 
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற மாணவர்க க்கு யாழ்ப்பாணம் 
Public Library இல் இரா வம் ஊடகப் பயிற்சி 
வழங்குகின்றைமயாகும். ஆகேவ, இவர்கள் என்ன ெசய்ய 

யற்சிக்கிறார்கள்?  இரா வத்தின க்கு ஊடகப் பயிற்சிைய 
வழங்கி, அவர்களின் லம் தமிழ் மாணவர்க க்கு 
ஊடகப்பயிற்சி வழங்கப்ப கிற .  ஆனால்,  இதைனேய 
யாழ்ப்பாணத்தில் பத்திாிைகத் ைற - Press Club - ஒ  
பயிற்சிெநறிைய நடத்த  ற்பட் ந்தால், உடன யாக அ  
குழப்பப்பட்  அவர்கள் விரட்டப்பட் ப்பார்கள்; கள் 
என்  த்திைர குத்தப்ப வார்கள்; அடக்கிெயா க் 
கப்ப வார்கள். இவ்வள  ேகவலமான ைறயில்தான் 
ஊடகத் ைற இங்கு இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் ஏற்ெகனேவ 
பல்ேவ பட்ட பத்திாிைகயாளர் மாநா கைள 
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நடத்தியி ப்பீர்கள். உங்க க்குத் ெதாி ம், ஒவ்ெவா  
பத்திாிைகயாளர் மாநாட் க்கும் இரா வத் க்குச் ெசய்தி 
ேசகாிப்பவர்க ம் வ கின்றார்கள் என் . ஆனால் 
இப்ெபா  இரா வேம அரசாங்கத்தின் Press Identity Card 
உடன் ேநர யாகேவ வந்  ஒவ்ெவா  பத்திாிைகயாளர் 
மாநாட் ம் பங்குபற் கின்ற ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகியி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ஊடகத் ைறயான  
எவ்வள  ேமாசமான ைறயில் நடத்தப்ப கின்ற ? இந்த 
நாட் ல் ஊடகத் ைறயின் எதிர்காலம் எங்ேக 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற ? இ  வடக்கு மாகாணத் டன் 

ந் ேபாகக்கூ ய காாியமல்ல. இங்ேக இ க்கின்ற 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் - ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கலாம், லங்கா சுதந்திரக் கட்சிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கலாம் - அைனவ ம் விழித் ப்பார்க்க 
ேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல வந்தி க்கின்ற . இந்த 
ஊடகத் ைறயான  மிக மிக ேமாசமான ஒ  இக்கட்டான 
நிைலக்குள் ெசன் ெகாண் க்கின்ற .  

இ  ெதாடர்பில் இன் ம் சில விடயங்கள் உங்க க்குத் 
ெதாியேவண் ம். வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
ெவ மேன மக்கள் மாத்திரமல்ல, ஒவ்ெவா  
ஊடகத் ைறயின ம் கண்காணிக்கப்ப கின்றார்கள். த ல் 
அரசாங்கத் க்கு எதிராகச் ெசய்தி ேசகாிப்பவர்கள் யாெரன்  
list எ க்கப்ப கிற . பின்னர் அவர்கள் தனிப்பட்ட ைறயில் 
அைழக்கப்ப கிறார்கள். அங்கு அவர்கள் விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்பட்  அச்சு த்தப்ப கிறார்கள். இப்ப ப் 
பல்ேவ பட்ட ன் த்தல்க க்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பின்னர் 
இ தியாக அவர்க க்குச் சாதகமாக அவர்கள்  
மாறேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், அவர்கள் அந்த 
ஊடகத் ைறைய விட்  ஓடேவண் ய ஒ  சூழ்நிைலக்குத் 
தள்ளப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, ஜனநாயகத்ைதப் 
பா காப்பதாகச் என்  ெசால்கின்ற இந்த நாட் ல் 
இவ்வாறான ஒ  நிைலைம எவ்வள ரம் அந்தக் கூற் க்குச் 
சாியாக இ க்கும் என்பைதச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்!   

120 ேகா  மக்கள் வாழ்கின்ற இந்தியாவில் இ க்கின்ற 
ஊடகச் சுதந்திரத்ைத ம் 2 ேகா  20 இலட்சம் மக்கள் 
வாழ்கின்ற இலங்ைகயில் இ க்கின்ற ஊடகச் சுதந்திரத்ைத ம் 
சற் ச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! இந்தியாவின் காஷ்மீாில் 
இ க்கின்ற இந்திய இரா வத்தினர் 3 அப்பாவிகைளத் 
திட்டமிட்டவைகயில் ெகாைல ெசய்தார்கள் என்பதற்காக 
ேநற்ைறய தினம் அங்குள்ள இரா வ நீதிமன்றம் 3 
அதிகாாிக ம் 4 ஜவான்க ம் உட்பட்ட 7ேப க்கு  ஆ ள் 
தண்டைனையக்  ெகா த்தி க்கின்ற . ன்  ேபர் சுட் க் 
ெகால்லப்பட்டதற்காக, திட்டமிட்டவைகயில் மிகப்பிைழயான 

ைறயில் அந்த அதிகாாிக ம் இரா வத்தின ம் 
நடந்தி க்கிறார்கள் என்ற அ ப்பைடயில் இரா வ 
நீதிமன்றம் ஒன்  இவ்வா  தண்டைன ெகா த்தி க்கிற . 
ஆனால், இங்கு எத்தைனேபர் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்? 
இங்கு எத்தைன பத்திாிைகயாளர்கள் ெகால்லப் 
பட் க்கிறார்கள்? எத்தைன ஊடகவியலாளர்கள் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்? எத்தைன ேபர் இந்த 
நாட்ைடவிட்  ெவளிநா க க்கு ஓ யி க்கிறார்கள்? இந்த 
நாட் ேல ஊடகத் ைறயில் இ க்க யா ; அவ்வா  
இ ந்தா ம் ைக  ெசய்யப்படலாம் அல்ல  ெகாைல 
ெசய்யப்படலாம் என்பதற்காக 29க்கும் அதிகமாேனார் 
ெவளிநா க க்கு ஓ யி க்கிறார்கள். இவர்களில் 
ெப ம்பாலாேனார் சிங்கள ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். 
ஆகேவ, உங்க க்குத் ெதாியேவண் ம் இங்ேக தமிழ், 
சிங்களம், ஸ் ம் என்ற ேபதமில்லாமல் ஊடகத் ைற 
என்ப  எவ்வள ரம் அடக்கு ைறக்கு உள்ளாக்கப் 

ப கின்ற  என் . Cartoonist பிரதீப் எக்ென ெகாட 
இன் வைர எங்கு ேபானார்? அவர் கடத்தப்பட்  எவ்வா  
மாயமானார்? இன் வைர இந்த அரசாங்கம் பதில் 
ெசால்லவில்ைல. ஆனால், இங்கி ப்பவர்கள் ெஜனீவா க்குப் 
ேபாய் என்ன ெசான்னார்கள்? அவர் பிரான்சில் இ க்கின்றார் 
என்  ெபாய்யான தகவைலச் ெசான்னார்கள். ஆகேவ, இந்த 
அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அதன் க்கிய ேநாக்கம் 
ஊடகத் ைறயின் குரல்வைளைய அதிகபட்சமாக ெநாிப்ப  
மாத்திரமல்ல, தங்க க்குச் சாதகமாகச் ெசயற்பட 
ைவப்ப மாகும்.  

நான் ேநற்  ஒ  நண்ப டன் ேபசியேபா  அவர் 
எனக்குச் சுய-தணிக்ைக ெதாடர்பாகச் ெசான்னார். இங்கு 
எனக்கு ன்  ேபசிய ெகளரவ ஜயந்த க ணாதிலக 
அவர்க ம் இந்தச் சுய-தணிக்ைக ெதாடர்பாகக் கூறினார்.  
எந்த ஒ  பத்திாிைக நி வனமாக இ ந்தா ம் 
அரசாங்கத் க்கு ேநாகாமல், இங்ேக இ க்கின்ற ஆ ம் 
தரப் க்கு ேநாகாமல், இன் ம் ெசால்லப்ேபானால் ஆ ம் 
கு ம்பத் க்கு ேநாகாமல் வசனங்கைளச் ேசர்த் ம் நீக்கி ம் 
சுயதணிக்ைக ெசய்  பத்திாிைககைள ெவளியிடேவண் ம் 
என்  நிர்ப்பந்திக்கப் பட் ள்ளார்கள்.   
 
 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம் இ க்கின்ற . 
 
 

ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Kandiah Premachandran) 
சாி, க்கின்ேறன்.  
 

இைவ தமிழ்ப் பத்திாிைககளாக இ க்கலாம்; சிங்களப் 
பத்திாிைககளாக இ க்கலாம்; ஆங்கிலப் பத்திாிைககளாக 
இ க்கலாம். எல்லாேம சுய தணிக்ைகக்கு உட்ப த்தப்பட்ட 
ஒ  நிைலைமயில் தான் இங்கு ெவளிவந் 

ெகாண் க்கின்றன.   

ெகளரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இ தியாக நான் 
ஒ  விடயத்ைதக் கூறேவண் ம். வடக்கு மாகாண 
ஊடகவிலாளர்களாக இ க்கலாம், கிழக்கு மாகாண 
ஊடகவியலாளர்களாக இ க்கலாம், அல்ல  
பிரேதசவாாியான ஊடகவியலாளர்களாக இ க்கலாம். இ்ந்த 
ஊடகவியலாளர்க க்குச் சாதி, மதம், இனம் என்ற 
அ ப்பைடையப் பார்க்கா  பா காப்  வழங்குவ    மிக ம் 

க்கியம். அ ேபால், ஏற்ெகனேவ ெகா ம்  
ஊடகவியலாளர்க க்கு நீங்கள் laptops வழங்கி 
அவர்க க்கான சில உதவிகைள ம் ெசய்தி க்கின்றீர்கள். 
அேதேபான் , பிரேதச ஊடகவியலாளர்க க்கும் 
இவ்வாறான உதவிகைள நீங்கள் கட்டாயம் ெசய்ய ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இவர்கள் எந்தவிதமான உதவி ம் கிட்டாமல்  
தவிர்த் விடப்ப கின்றார்கள். ஏற்ெகனேவ இங்கு பல ம் 
குறிப்பிட்டைதப்ேபால, எ ேம கிைடக்காத ஒ  
சூழ்நிைலயில் இ க்கின்ற ஊடகவியலாளர்க க்கு 
அரசாங்கம் குைறந்தபட்சம் EPF வசதிைய ம் அவர்க ைடய 
ேசைவக்குப் பின்னரான pension வசதிைய ம் ெசய்  
ெகா த்  அவர்கைள ம் கவனிக்கேவண் ெமன்றபைத 
வ த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

1919 1920 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් 

මන්තීතුමාෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම එතුමා බරපතළ විධියට 
ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා ගණනාවක් එල්ල කළා.  එතුමා අද ෙනොෙවයි, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් කළ  හැමදාම ඒ වාෙග් ෙචෝදනා 
තමයි එල්ල කෙල්.  කිසිම ෙදයක්  දිහා ශුභවාදීව බැලුෙව් නැහැ.  
මම විශ්වාස කරන හැටියට දවිඩ ජනතාවෙග් හතුරන් ෙම් 
ආණ්ඩුවවත්, හමුදාවවත් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතෙයෝ යැයි 
කියා ගන්නා ෙම් කණ්ඩායමයි.  ෙම් අයත් ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාවක්.  
ඒ අයෙග් කියාකාරකම් නිසා තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙදමළ 
ඩයස්ෙපෝරාෙව් කියාකාරිත්වය නිසා සහ NGOsවල උදවු සහ ඒ 
අයෙග් වුවමනාවට කියාත්මක වන බටහිර රටවල් නිසා තමයි ෙම් 
පෙද්ශවල ඉන්න අහිංසක ෙදමළ ජනතාවට යම් හිරිහැරයක් 
ෙවනවා නම්, පරීක්ෂා කිරීමක් ෙහෝ ෙසොයා බැලීමක් ෙවනවා නම්  
එය අනිවාර්යෙයන්ම සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  අපිට කවුරුහරි කිව්ෙවොත් 
දැන් කිසිම ෙදයක් ෙහොයන්න එපා; ෙතොරතුරු ෙසොයන්න එපා;  ඒ 
අය ජීවත් ෙවන විධිය, ඒ අයෙග් කටයුතු පිළිබඳව ෙසොයන්න එපා 
කියලා ඒක පිළිගන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  අෙප් රජයට සහ 
ආරක්ෂක අංශවලට වගකීමක් තිෙබනවා ෙම් රෙට් නැවත 
තස්තවාදයක් ඇති ෙනොවීමට වග බලා ගන්න.  

ෙම් රෙට් තසත්වාදය සහමුලින් උපුටා දමන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වුණාට  ජාත න්තර වශෙයන් ඉන්න 
දවිඩ ඩයස්ෙපෝරාව, ඒවාෙග්ම ෙම් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජිතෙයෝ යැයි කියා ගන්නා ෙම් TNA සංවිධානය වාෙග් 
කණ්ඩායම් තවම එල්ටීටීඊ සංවිධානය දැකපු හීනය අත ඇරලා 
නැහැ;  ෙවනම රාජ යක හීනය අත ඇරලා නැහැ.  ඒ අයෙග් 
ඉලක්කය තිෙබන්ෙන් ෙමොන ආකාරයකින් හරි ෙවනම රාජ යක් 
බිහි කර ගැනීෙම් සටන් නැවත ඇති කිරීමයි.  ඒ නිසා ෙදමළ 
ජනතාවෙග් "කරුමක්කාරයන්" කියලා තමයි අපිට ෙමොවුන් 
හඳුන්වලා ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  ඔවුන් තමයි ඒ සියලු 
ෙද්වල්වලට වගකීම් දරන්න ෙවන්ෙන්.  ඒවාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, මන්නාරෙම් ෙවඩි තැබීමක් පිළිබඳව කිව්වා.  
ෙම්වාෙග් ෙවඩි තැබීම් රට පුරා වරින්වර සිද්ධ ෙවනවා. නැත්ෙත් 
නැහැ.  අපි දන්නවා, හම්බන්ෙතොටත් ෙවඩි තැබීමක් සිද්ධ වුණාය 
කියලා.  පසු ගිය දවස්වල ෙකොළඹත් ෙවඩි තැබීමක් සිද්ධ වුණා. 
ෙම්වාෙග් සිදුවීම් සිද්ධ ෙවනවා.  හැබැයි, ෙදමළ මනුස්සෙයක් නම් 
මිය ගිෙය් ඒක මහා ජාත න්තර පශ්නයක් බවට පත් කර ගන්නවා.  
ෙවඩි තියලා, ෙමෙහම අතුරුදහන් වුණා කියපු විශාල පමාණයක් 
අපි ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.  සමහර අය හමුදාෙවන් මරලා දැම්මා 
කියලා කිව්වා.  අවසානෙය්  ෙසොයා බැලුවාම ඒ අය ඒ පලා 
ගිහිල්ලා, ජීවත් ෙවන්ෙන් විෙද්ශ රටවල. ඒ රටවල   ඉන්න ගමන් 
එල්ටීටීඊ එකට ෙසේවය කරනවා.  එෙහම ඉඳෙගන අෙප් 
හමුදාවන්ට ෙචෝදනා කරනවා, ඒ අය මරලා දැම්මා කියලා.  
මන්නාරෙම් සිදු වූ මරණය පිළිබඳවත් අපිට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ඒකයි.  ඒකට රජය සහ ආරක්ෂක හමුදා කිසිෙසේත් සම්බන්ධ 
නැහැයි  කියන එක අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙම් ජන මාධ  
අමාත ාංශය ගැන කථා කරනවා. නමුත් එල්ටීටීඊ පාලන කාලය 
තුළ උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජීවත් වුණු ජනතාව ෙම් ගුවන් 
විදුලි ෙසේවාවන්ට සවන් දුන්ෙන් නැහැ;   ෙම් පත්තර බැලුෙව් 
නැහැ. ෙම් රූපවාහිනී බැලුෙව් නැහැ.  එල්ටීටීඊ සංවිධානය  මඟින් 
පාලනය කළ රූපවාහිනී ආයතන,  ගුවන් විදුලි ආයතන සහ පුවත් 
පත් ආයතන මඟින් ෙදන පණිවුඩ විතරයි ඒ මිනිස්සුන්ට  ශවණය 
කරන්න, බලන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ 

කාලය පුරාවට ෙම් රජෙය් රූපවාහිනී නාලිකා, ෙපෞද්ගලිකව 
ෙකොළඹින් විකාශනය වුණු රූපවාහිනී නාලිකා, ගුවන් විදුලි 
නාලිකා ඒ පෙද්ශවල තහනම් කරලා තිබුණා. එල්ටීටීඊ  එෙකන් 
තමයි පත්තෙර් ගැහුෙව්. එල්ටීටීඊ ගුවන් විදුලි ෙසේවාවන් තිබුෙණ්. 
ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  ආණ්ඩුවට පක්ෂ ෙවන්න පුළුවන්, 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; ඒ ජනමාධ  සියල්ලකටම 
ඇහුම් කන් ෙදන්න, නරඹන්න, කියවන්න අද ඔවුන්ට අවකාශය 
ලැබිලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා,  ෙම් ඉන්න දවිඩ මන්තීවරු 
ගිහිල්ලා සමහර නාලිකාවල ඉඳෙගන ආණ්ඩුව පතුරු ගහනවා. 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරනවා. ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව 
කථා කරනවා. ෙදමළ ජනතාවට අද ඒවා බලන්නත්  
අයිතිවාසිකම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒවා තහනම් කළා කියලා අද 
එතුමන්ලාට කියන්න බැහැ. බලන්න, එතුමන්ලා අද ෙපෞද්ගලික 
රූපවාහිනී නාලිකාවල -මම ඒ නාලිකාවල නම් කියන්ෙන් නැහැ.- 
ෙද්ශපාලන වැඩසටහන්වලට ගිහින් අෙප් ආණ්ඩුවට එෙරහිව 
ෙකොයි තරම් ෙද්වල් කථා කරනවාද කියලා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න මන්තීවරු ඒ වැඩසටහන්වලට ගිහින් 
ෙකොයි තරම් විෙව්චන කරනවාද? ඒවා අහන්න අද අයිතිය 
තිෙබනවා. හැබැයි, යුද්ධය පැවැති කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එල්ටීටීඊ 
එකට විරුද්ධව එක වචනයක් ෙහෝ විකාශනය වුණු නාලිකාවකට 
ගිහින් කථා කරන්න, රජෙය් වැඩසටහනක් නරඹන්න ඒ අයට 
අවකාශය ලැබුෙණ් නැහැ. අද ඒ නිදහස ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමා කිව්වා, දවිඩ මාධ ෙව්දින්ට 
පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්. 
එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත්, 
ෙම් රටටවත් ෙනොෙවයි. එතුමා ඒ කථාව කෙළේ ජාත න්තරයටයි. 
එතුමා ජාත න්තරයට කථා කරමින් කිව්ෙව්, අප ෙදමළ මිනිසුන් 
ෙකොන් කරනවා, ඒ අයට ෙවනස්කම් කරනවා කියලායි. මා 
එතුමාට කියන්න කැමැතියි, ජනමාධ ෙව්දින් සඳහා ශිෂ ත්ව කම 
හඳුන්වා ෙදන ෙකොට, ෙදමළ මාධ ෙව්දින්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා 
දුන් බව. පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අද ෙදමළ මාධ ෙව්දින්ටත් 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ලැප්ෙටොප් ෙදන ෙකොට, ෙදමළ 
මාධ ෙව්දින්ටත් ලබා දුන්නා; වාහන permits ලබා ෙදන ෙකොට, 
ෙදමළ මාධ ෙව්දින්ටත් ඒවා දුන්නා.  [බාධා කිරීමක්] ගරු 
විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියටත් වාහන 
permit එකක් දුන්නා. ඒක ෙවනම කථාවක්. ගරු සුෙර්ෂ් 
ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමා කියපු විධියට ෙදමළ ජනතාව එෙහම 
ෙවන් කිරීමක්, ෙකොන් කිරීමක් කර නැහැ කියන කාරණය අප 
පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

දැන් ෙලොකු කලබලයක් තිෙබනවා, හමුදාෙව් අයට මාධ  
පුහුණුවක් ලබා ෙදන එක ගැන. එෙහම පුහුණුවක් ෙදන එක 
ෙහොඳයි ෙන්. හමුදාෙව් අයට ආයුධ පුහුණුව ලබා ෙදනවාට විරුද්ධ 
වුණාට කමක් නැහැ කියමුෙකෝ. ඒ අයට මාධ  පුහුණුව ලබා 
දුන්නාම ෙමොකද වන්ෙන්? හමුදාව ඒ හැම අංශයකින්ම ශක්තිමත් 
වීම ෙහොඳයි. ඒ අයට පරිගණක පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ; භාෂා 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ; මාධ  පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ; 
කලා ශිල්ප පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දුන්නාට කමක් නැහැ; 
වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දුන්නාට පශ්නයක් නැහැ. ෛවද  කම, 
පතිකාර කිරීම් වැනි ක්ෙෂේතවලට ඒ අය ෙයොමු කළාට පශ්නයක් 
නැහැ. අෙප් රෙට් හමුදාව ෙවනුෙවන් දැන් විකල්ප රැකියා කම 
කියාත්මක කරනවා. දැන් යුද්ධය පිළිබඳව ෙදන පුහුණුව අඩු කර 
තිෙබනවා. යුද්ධයට ෙයොමු කරපු ඒ හමුදා ෙසබළුන් ෙවනත් 
කාර්යයන් සඳහා පුහුණු කිරීම, හරි නම් ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලා අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ අය විරුද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ ෙම් අය යුද්ධය සඳහා පුහුණු කරනවා නම් විතරයි.   

අද හමුදාව කරන කාර්ය භාරය ෙකොයි තරම්ද? බලන්න, නාය 
යෑම් ඇති වුණු ෙවලාෙව්, අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් අය ගිහින් ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙකොයි තරම් මැදිහත් වුණාද කියලා. ඒ ෙදමළ මිනිසුන් 
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ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? සජීවී විකාශනවලදී, පවෘත්තිවලදී අප දැක්කා, 
ඒ ෙදමළ ජනතාව කියපු ෙද්වල්.  ඒ අය කිව්වා, "අප හිතාෙගන 
හිටිෙය් ෙම් හමුදාව කියන්ෙන් මහා භයංකාර කට්ටියක් කියලා, 
නමුත්, හමුදාව තරම් අපට මානුෂිකව පිහිට වුණු තවත් 
කණ්ඩායමක් නැහැ" කියලා. හමුදාව කියන්ෙන් භයංකාර 
කට්ටියක්ය කියන මතය කලින් ඔවුන් තුළ ඇති කර තිබුණා. 
වතුකරෙය්ත් ඒ තත්ත්වය තිබුණා නම්, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
ෙකොෙහොම මානසිකත්වයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවාද කියලා 
අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. අද අෙප් හමුදාව ''මිලිටරි'' පැත්තට 
විතරක් ෙයොමු වුණු අය ෙනොෙවයි.  ඔවුන් ජනතාවෙග් ෙසේවය 
ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් අවශ තා ෙවනුෙවන් පිහිට වන 
කණ්ඩායමක් බවට පත් කිරීම ගැන ඔබ අප සියලු ෙදනාම 
ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජනමාධ  ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
ම ට ෙබොෙහෝ කරුණු කියන්න තිෙබනවා. මෙග් කාල ෙව්ලාව තුළ 
ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමාට උත්තර දුන්ෙන් නැත්නම් 
ඒක අඩු පාඩුවක් වන නිසා තමයි මා ඒ කාරණා කිව්ෙව්. කලින් 
තිබුෙණ් රජයට අයත් රූපවාහිනී නාලිකා, පුවත් පත්, ගුවන් විදුලි 
නාලිකා පමණයි. මුලින්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒවා ෙපෞද්ගලික 
අංශයට දුන්නා. අද බලන්න, රජය සතුව තිෙබන ජනමාධ  
ආයතන ෙමන් තිස් හතළිස ් ගුණයක ජනමාධ  ආයතන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබනවා. රූපවාහිනී නාලිකා සංඛ ාවත් 
එෙහමයි. ආණ්ඩුවට අයත් රූපවාහිනී නාලිකා වාෙග් විසිපස් 
ගුණයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබනවා. ගුවන් විදුලි නාලිකාත් 
එෙහමයි.  ෙපෞද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාත් විශාල සංඛ ාවක් 
තිෙබනවා; පුවත් පත් විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ 
අය තම තමන්ෙග් මත ෙගනියනවා; පචාර ලබා ෙදනවා. 
ආණ්ඩුවට පක්ෂව කථා කරන, ලියන ඒවා ෙබොෙහොම අඩුයි. 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙබොෙහොම වැඩිෙයන් ලියනවා. ඒක අප 
දන්නවා. මිනිසුන් බලන්න, කියවන්න කැමැති ෙද්වල් ඒ අය 
ලියනවා.  අප ඒකට ෙචෝදනා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. අලුතිනුත් 
මාධ  ආයතන ආරම්භ ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් ලියා පදිංචි සියලු 
මාධ  ආයතනවලට වඩා, ෙම් පුවත් පත්වලට වඩා, කැලෑ පත්තර 
ෙකොයි තරම් ලියනවාද?  ලිව්ෙව් කවුද, පවෘත්තිය පළ කෙළේ කවුද 
කියලා ෙහොයා ගන්න බැරි websites ෙකොයි තරම් අෙප් රෙට් 
කියාත්මක ෙවනවාද?  

මම හිතන්ෙන් 200ක් විතර තිෙබනවා. ෙම්වායින් ෙදන පචාර 
ගැන බලන්න. ඒ නිසා රජෙය් මාධ වලට සහ ෙපෞද්ගලික 
මාධ වලට වගකීමක් තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ 
පිරිස, ඒ වාෙග්ම අෙප් මිනිස්සු ෙම් කුණුහරුප websitesවලට යන 
එක නවත්වන්න. කිසිම වගකීමක් නැති websites බලලා තීන්දු 
ගන්නා තත්ත්වයට පත් ෙනොකර, නිවැරැදි ෙද් - හරි ෙද් - පචාරය 
කිරීෙම් වගකීම අපි හැෙමෝටම තිෙබනවා. ඒෙකන් ආණ්ඩුවට වාසි 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒෙකන් ආණ්ඩුවට අවාසි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
මම හිතනවා, රජෙය් මාධ  වුණත් මීටත් වඩා ඉසස්රහට ගිහිල්ලා 
නිවැරදි තත්ත්වය වාර්තා කිරීෙම් ගැටලුවක් නැහැ කියා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තිෙබනවාය කියන 
එක අපට පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ජනමාධ  ආයතන 
පාලනය වුණු හැටි අපි දන්නවා. ජනමාධ  ආයතන කියාත්මක 
වුණු හැටි පිළිබඳව අපට ඕනෑ තරම් උදාහරණ තිෙබනවා.  

අද එවන් තත්ත්වයක් නැහැ. අද රජෙය් මාධ  වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික මාධ යත් ඕනෑ තරම් නිදහෙසේ ඒ කටයුතු කරන බව 
අපි ෙහොඳටම දන්නවා. රජයක් විධියට, ෙම් රෙට් ජනතාව -ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන්- විධියට අපි ඉල්ලන්ෙන් වගකිව යුතු මාධ   
වශෙයන් ඔබ නිවැරැදි ෙද්, සත  ෙද් වාර්තා කරන්න කියන එකයි. 
ඒක ආණ්ඩුවට හිතකර වුණත්, අහිතකර වුණත් පශ්නයක් නැහැ. 
හරි ෙද් වාර්තා කරන්න. වගකීෙමන් වාර්තා කරන්න. එෙහම 
නැතුව අසත  පුවත් පළ කිරීම තුළ, ඒ වාෙග්ම අසත  පකාශ 
කිරීම තුළ ඒ මාධ වලින් ජනතාව ඉවත් ෙවනවා. ඉවත් ෙවලා, 

කිසිම පදනමක් නැති websitesවලට යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ 
නිසා අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ, මාධ  කියන්ෙන් 
පත්තෙර්යි, ගුවන් විදුලියයි, රූපවාහිනියයි විතරක් ෙනොෙවයි 
කියන එක. ඊට එහා ගිය මාධ  කලාවක් රෙට් කියාත්මක 
ෙවනවා; ෙලෝකෙය් කියාත්මක ෙවනවා. අද ෙලෝකෙය් සිදුවන 
සියලුම සිදුවීම් පැය ගණනක් ඇතුළත අෙප් රෙට් ජනතාවට 
නරඹන්න, දැන ගන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඇති 
ෙවලා තිෙබන තරගකාරිත්වෙයන් ඉදිරියට ඒෙම් වගකීම සියලු 
මාධ  ආයතනවලට තිෙබනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

අද අෙප් ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ලාභ ලබන තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි රජෙය් රූපවාහිනි නාලිකාවලට අපි 
අඩු පාඩු කිව්වාට, අෙප් ජාතික රූපවාහිනිය, ඒ වාෙග්ම ITN එක 
අරෙගන බැලුෙවොත්, හුදු ලාභය පදනම් කර ගත්තු වාණිජ 
නිර්මාණ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරනවාට වඩා රෙට් 
අවශ තාව ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම දරුවන්ෙග් අවශ තාව 
ෙවනුෙවන් වැඩසටහන් නිර්මාණය කරන්න ඒ අය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. දැන් උෙද්ට දරුවන්ෙග් අධ ාපන 
වැඩසටහන් තිෙබනවා. ඒ අය එවැනි වැඩසටහන් නිර්මාණය 
කරන්න ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය - 
ITN එක - ගාමීය පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා වැඩසටහන් ෙමෙහයවන 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. සම්මන්තණ ෙමෙහය වනවා, 
දරුවන්ට අවශ  අවෙබෝධය ලබා ෙදනවා, විභාගවලට හුරු 
කරනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ කාර්ය භාරයක්. "ස්වාධීන" 
රූපවාහිනී ෙසේවය ඒ ෙවනුෙවන් විශාල ගුවන් කාලයක් වැය 
කරනවා. අපි ඒක දැක්කා. අෙප් ගම් පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා, දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතුවලට ඔවුන් දක්වපු දායකත්වයට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ජාතික රූපවාහිනියත්. 
ජාතික රූපවාහිනියත් එවන් ආකාරෙයන්ම වැඩසටහන් 
සංවිධානය කරනවා. ආගමික වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවා. 
ජනතාවෙග් සිත් තුළට ආගමික  පෙබෝධයක්  ෙගෙනන්න ඒ අය 
කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි  ඒ අය අගය කරන්න ඕනෑ.  

රජෙය් රූපවාහිනී නාලිකා ෙදකම අද ලාභ ලබා ගනිමින් 
වාණිජ අවශ තාවට වඩා ජනතාවෙග් අවශ තාව ගැන බලනවා.  
ෙම් රෙට් ජනතාවට යහපත් සමාජයක් ඇති කිරීම සඳහා ඔවුන් 
කරන කාර්ය භාරය අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම ඔවුන් 
ලාභ ලබන තත්ත්වයටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම බැලුවා, 
"ස්වාධීන" රූපාවාහිනී ආයතනය විශාල වශෙයන් ලාභය වැඩි 
කරෙගන යනවා. රාජ  නාලිකාවක් විධියට අදටත් ඔවුන් හෙත් 
පවෘත්තිවල බලය අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. වැඩිම පිරිසක් 
නරඹන්ෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙයන් විකාශනය වන හෙත් 
පවෘත්ති බව අපට පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙහොඳ 
තත්ත්වයක්. ඒක ෙලෙහසි නැහැ. උඩුගම් බලා පීනනවා වාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළකට තමයි ඔවුන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ඔවුන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් වැඩසටහන්වලදීත් ඔවුන් ලබා ෙදන දායකත්වය 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

අෙනක් ෙපෞද්ගලික මාධ  පිළිබඳවත් අපි සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. යම් යම් පරස්පර ෙද්වල් තිබුණාට, සියලුම මාධ  දවෙසේ 
වැඩ ආරම්භ කරන්ෙන් උෙද්ට පිරිත් විකාශනය කරලා. ඒ වාෙග්ම 
ආගමික වැදගත්කමක් ඇති දිනවලට ඒ අවශ  කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. සියලුම ආගම්වල ආගමික කටයුතුවලට දායක 
ෙවමින් ෙම් රාජ  මාධ  සහ ෙපෞද්ගලික මාධ  කියා කිරීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික නාලිකා, 
තරගකාරිත්වෙයන්  කටයුතු කරනවා. ආණ්ඩුෙව් නාලිකාවලට 
නම් රජෙයන් පාග්ධනයක් ෙදනවා. ඒ අයට තිෙබන්ෙන් ඒක 
ලාභදායීව පවත්වා ෙගන යාමට. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික අංශයට, ඊට 
වැඩිය බරපතළ අපහසුකමක් තිෙබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. 
ෙමොකද, ඒ කාර්යය ෙලෙහසි නැහැ. ඒ අය ආදායම් ලබා ගන්න 
ඕනෑ, වියදම් කරන්න තත්ත්වය නිර්මාණය කර ගන්න. ඒ අය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි පාග්ධනය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා, ඒ මාධ  
ආයතන ෙබොෙහෝ කාර්ය භාරයන්වලදී අද තරගකාරීව කටයුතු 
කර, යම් යම් වැඩසටහන්වලින් එක් එක් ආයතන ඉදිරියට එන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නම් වශෙයන් මම සඳහන් 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අද මාධ ෙව්දීන් තමන්ෙග් මතය කියන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා; තමන්ෙග් මතය ලියන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
එෙහම කරන්න බැරි යුගයක් තිබුණා. තමන්ෙග් පවෘත්තිය 
කප්පාදුවට ලක් වුණා; කපන මණ්ඩලයට යැවුවා; අවසර ගන්න 
සිද්ධ වුණා. කාලයක් තිබුණා, පුවත් පෙත් භාගයක් හිස් තැන් 
තිබුෙණ්,  “බලධාරියා විසින් කපා දමන ලදී” කියලා. නමුත්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් සමෙය්, කිසිදු ආකාරයකට 
කප්පාදුවකට ලක් ෙනොකර, පවෘත්ති පළ කිරීෙම් අයිතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. යුද්ධය තිබුණු අවධිෙය්ත්, යුද්ධෙය් අවසාන අදියෙර්ත් 
සමහර පවෘත්ති යුද්ධයට හානි කර වුණත්, කපා දැමීමක් සිදු 
ෙනොවී පළ ෙවන්නට ඉඩ හැරියා. ඒක තමයි, මාධ යට නිදහෙසේ 
කටයුතු කරන්නට ලබා දීපු ෙහොඳම අවස්ථාව කියන එක අපට 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. 

චිතපට කර්මාන්තය ගැන බලමු.  චිතපට කර්මාන්තය පවත්වා 
ෙගන යාමත්, ඒ ෙකෙරහි ජනතාව රඳවා ගැනීමත් ෙලෙහසි නැහැ. 
ෙමොකද, අෙප් රූපවාහිනී නාලිකා කම කමෙයන් ජනතාව ඒ කරා 
ඇද ෙගන තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට රාතී 12.00 ෙවන තුරු 
රූපවාහිනිය නරඹන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. රූපවාහිනී නාලිකා 
අතර, ෙහොඳ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නට දරන උත්සාහය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් එක 
නාලිකාවකට සීමා වුණු පිරිසක් නැහැ. ජනතාව රිෙමෝට් එක අෙත් 
තියා ෙගන ඉන්ෙන්.  එක පැත්තක ෙවළඳ දැන්වීම් වැඩි නම්, 
අෙනක් පැත්තට මාරු කරනවා. වැඩසටහන ෙහොඳ නම් ඒ පැත්තට 
මාරු කරනවා. ඒක තමයි, ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ 
පිළිබඳව සිතලා, ඒ මාධ  ආයතනත් කටයුතු කරන බව අපි 
දන්නවා. ඒ තරගකාරිත්වය තුළ, චිතපට ශාලාවලට එන සංඛ ාෙව් 
යම් අඩු වීමක් තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
කරන්න ෙහොඳ චිතපට නිර්මාණය කරන්නට පටන් අර ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඉතාමත් ෙහොඳ ගණෙය්, සෑම 
ෙදනාටම බලන්නට පුළුවන් විධියට, අෙප් රෙට් අතීතය පිළිබිඹු 
ෙවන, අෙප් දරුවන්ට ෙහොඳ ෙදයක් උකහා ගන්නට පුළුවන් 
ආකාරෙය් චිතපටි ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා 
ලාභ ලබනවා.  චිතපට කර්මාන්තය පාඩු ලබන බව කිව්වාට, 
ෙහොඳ චිතපට නිෂ්පාදනය කෙළොත්, ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා ලැෙබනවා. ඒ සඳහා රජය මඟින් 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන් සහෙයෝගය සෑම ෙවලාෙව්ම ලබා ෙදනවා.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, හම්බන්ෙතොට, රන්මිණිතැන්ෙන් 
ආරම්භ කළ, “මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ෙටලි සිනමා ගම්මානය” 
තුළ අද ෙටලි නාට  නිර්මාණය ෙවනවා.  ලංකාෙව් විතරක් 
ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය ෙටලි නාට , විෙද්ශීය චිතපට අද 
රන්මිණිතැන්ෙන් නිර්මාණය වීම පිළිබඳව අප ආඩම්බර ෙවන්න 
ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලෙය්, ඉන්දියාෙව් පසිද්ධ නිෂ්පාදකයන්ෙග් ෙටලි 
නාට , චිතපට ෙබොෙහොමයක් නිර්මාණය වුෙණ්, රන්මිණිතැන්න 
ෙටලි ගම්මානය තුළ. ෙමම ෙටලි ගම්මානය ඉදි කරන ෙවලාෙව් 
ෙබොෙහෝ අය කිව්වා, කැලෑවක් මධ ෙය් මුදල් විනාශයක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් කියලා.  නමුත්, අද එය විශාල වශෙයන් ලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට වර්ෂයකට රුපියල් 
මිලියන 34කට වැඩි ලාභයක් උපයන තත්ත්වයට ෙමම ෙටලි 
සිනමා ගම්මානය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම, මා සඳහන් 

කරන්නට ඕනෑ, ගුවන් විදුලි නාලිකා ගැන. අෙප් ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාව ෙබොෙහොම අභිෙයෝග මධ ෙය් කටයුතු කරන්ෙන්. මම 
හිතන්ෙන්, ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට තරම් තරගකාරිත්වය තිෙබන 
ෙවනත් ආයතනයක් නැතිව ඇති. ෙපෞද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකා 
විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. නමුත්, ඒ නාලිකා තමන්ෙග් කාර්ය 
භාරය කර ෙගන යනවා.  ඕනෑම දවසක උෙද් ඇවිදින පිරිස 
බැලුෙවොත්  ෙපෙනනවා, - සමහර විට මමත් උෙද් ඇවිද ෙගන 
යන ෙවලාවට ෙර්ඩිෙයෝ එක අහමින් යන්ෙන්.-  ෙර්ඩිෙයෝ 
නාලිකාවකට සවන් ෙදන බව.  සවන් ෙදමින් යන නාලිකාව 
ෙමොකක්ද කියලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, අෙප් ගුවන් විදුලි 
නාලිකාව බව. හඩ්සන් මහත්මයා උෙද්ට ෙමෙහයවන 
වැඩසටහන තමයි ෙබොෙහෝ අය අහන්ෙන්. අෙප් කට්ටියට වැඩිය 
යූඑන්පී එෙක් කට්ටිය ඒ වැඩසටහන අහනවා. මම ඒක තමයි 
දකින්ෙන්. මම ෙහොඳටම දැක්කා, ඒ තත්ත්වය. ඒ වාෙග් 
වැඩසටහන් අපට හදන්න පුළුවන්. බලන්න, ඒ පැය කීපය ගුවන් 
විදුලිය ශවණය කරන සියලු ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු කර 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඒ වැඩසටහන නිර්මාණය කර 
තිෙබනවා. එෙහම නම් අෙප් රජෙය්  අෙනක් ආයතනවලටත් ඒ 
වාෙග් නිර්මාණ කරන්න බැහැයි කියලා කාටවත් කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ගරු අමාත තුමා ෙම් කටයුතු සාර්ථක කර ගන්නට විශාල 
උනන්දුවක් දැක්වීම ගැන. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් ආයතනවලට කියන්ෙන් ලාභ ලැබීමටත් 
වඩා ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න කියලායි. එයට අවශ  
නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් රජෙය් රූපවාහිනි නාලිකා තුළින් ආණ්ඩුවට 
බණින්නත් අවකාශය ලැෙබනවායි කියන ආරංචිය මට ලැබුණා. 
මම හිතනවා, වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්සර එයත් කියාත්මක 
ෙවයි කියලා. රාජ  මාධ  රජෙය් යහපත ෙවනුෙවන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවනුත් විකාශනය ෙවනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් සඳහා ලබා ෙදන දායකත්වයට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
[අ.භා. 2.30] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ජනමාධ  හා 

පවෘත්ති අමාත ාංශය පිළිබඳව කථා කරද්දී ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට, 
මාධ ෙව්දින් පිළිබඳව, මාධ  නිදහස පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා ෙවනවා. අෙප් ජනමාධ  ඇමතිතුමාත් ඒ 
ගැන කථා කළා;  ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා ෙවනවා.  ඒක ෙකොයි 
තරම් දුරට යථාර්ථයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක මාධ  භාවිත 
කරන අයම දන්නවා. 

විෙශේෂෙයන් අද ඇමතිතුමා කිව්වා,  "බලධාරියා විසින් කපා 
හරින ලදි"  කියන එක දැන් නැහැයි කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, 
දැන් කපලාම ෙන්  එවන්ෙන්. මාධ ෙව්දියා ලියනවා, පළ 
කරන්ෙන් බලධාරියා කප්පාදු කරලාම තමයි.  ඒ නිසා අලුෙතන් 
"බලධාරියා විසින් කපා හරින ලදි" කියලා පත්තෙර් කළු කරන 

1925 1926 

[ගරු මහින්ද අමරවීර  මහතා] 
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ඒවා දැන් නැති බව ඇත්ත. මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  

ජනතාවෙගන් බදු මුදලින් නඩත්තු වන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වග කියන, ජනමාධ  අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන, මාධ  විෂයය 
භාර අමාත වරයා යටෙත් තිෙබන ආයතන තමයි විෙශේෂෙයන්ම 
ජාතික රූපවාහිනියත්,  ස්වාධීන රූපවාහිනියත්.  ෙපෞද්ගලික 
නාලිකාවලට තිෙබන නිදහස ෙහෝ ෙපෞද්ගලික නාලිකාවල 
තිෙබන තත්ත්වය ෙහෝ අපි ෙමතැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. රාජ  මූල  සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව වග 
කියන්ෙන් ජාතික රූපවාහිනියට, ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවයට, 
"ෙල්ක් හවුස්" ආයතනයට හා ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවටයි. ඒ 
ආයතන තමයි අපට ජනමාධ  විෂය පථය යටෙත් අයිති ෙවන්ෙන්.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ෙම් රූපවාහිනි මාධ ෙය් අද පධාන ෙදයක් ෙවලා තිෙබන, 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන 
ෙටලි නාට ය සම්බන්ධ පශ්නය ගැන. අද චිතපට කර්මාන්තයට 
වඩා ෙටලි නාට ය ජනතාව අතර පචලිත ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා අෙප් රෙට් කලාකරුවන්, ෙටලිනාට ය  නිෂ්පාදකයින්, ෙටලි 
නාට  අධ ක්ෂවරුන් සහ ෙටලි නාට  නළු නිළියන් මුහුණ ෙදන 
ෙඛ්දවාචකය ගැන ඔවුන් ෙවනුෙවන් අපි කථා කළ යුතුයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙටලි නාට යක් හදන අය ඉලක්කයක් තියා ගන්න ඕනෑ, ඒක 
අෙළවි කර ජාතික රූපවාහිනිෙය් ෙහෝ ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් ෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික නාලිකාවක ෙහෝ ෙපන්වන්න. ජාතික රූපවාහිනියට, 
ස්වාධීන රූපවාහිනියට, රජෙය් නාලිකාවකට ෙපන්වන්න හදන 
ෙකොටම ඒ නිෂ්පාකයින්ට සීමාවක් හැෙදනවා, ඔවුන් එය 
ෙපන්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන රජෙය් නාලිකාවකට අනුව රජය 
විෙව්චනයකට ලක් ෙවන්න බැහැ; රජෙය් පතිපත්ති විෙව්චනයට 
ලක් ෙවන්න බැහැ; රජෙය් ෙද්ශපාලන මතවාදයට ගැළෙපන්න 
ඕනෑ කියලා.  ඒවා ගැනත් හිතලා තමයි ෙටලි නාට ය නිෂ්පාදනය 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි නිෂ්පාදනය කරන ෙටලි නාට ය ෙකොටස ්
ජාතික රූපවාහිනියට ෙපන්වන්න ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ ෙටලි නාට ෙය් ෙකොටස්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙටලි නාට ය ෙපන්වන 
ශිල්පීන්ට, නිෂ්පාදකවරුන්ට, අධ ක්ෂවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙඛ්දවාචකයත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ඉහළ පහළ  
යනවා වාෙග් තමයි. ෙටලි  නාට යක් ෙපන්වන්න ගියාම, අදාළ 
විෂය භාර අමාත වරයාට ලැෙබන කමයකට හැම ෙටලිනාට ය 
ෙකොටසකටම රුපියල් 50,000 ගණෙන් ෙගවන්න අද 
නිෂ්පාදකෙයකුට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම්ක ඇත්තටම ෙඛ්දවාචකයක්. ෙම්ක පසිද්ධ රහසක්. අද නළු 
නිළියන් අතර අ ෙඳෝනාවක් තිෙබනවා, නළු නිළියන්ව මරව මරව 
වැඩ ගන්නවා කියලා. උෙද් පාන්දර 5.00ට තමන්ෙග් වෘත්තියට 
ගියාම රෑ 12.00 වන ෙතක් ෙකොටස් ගණනාවක රඟපාන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ අයට ෙපෞද්ගලික ජීවිතයක් නැහැ.  ඒ අය මරවලා වැඩ 
ගන්නවා. ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙටලි 
නාට  නිෂ්පාදකයකුට ඒ නළු නිළියන් ලවා එක නාට යක එක 
ෙකොටසක් එක දවසකදී රූගත කරන්න ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 
එක දවසකදී ෙකොටස් කිහිපයක් නිර්මාණය කර ගන්න, ෙකොටස් 
කිහිපයක් රූගත කර ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? උෙද් 
පාන්දර ඉඳලා රෑ වන ෙතක් වැඩ කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකද? ෙටලි නාට යක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ 45ක් නම්, නිෂ්පාදනය කළ ෙටලි නාට  ෙකොටසක් 
ෙපන්වන්න -මුළු ෙටලි නාට යටම ෙනොෙවයි- රුපියල් 50,000ක් 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඇත්තටම ෙඛ්දවාචකයක්. 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම්ක ෙහොඳට දන්නවා. ෙටලි නාට  
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකාරක හැටියට 
ඉන්ෙන් ලලිත් රඹුක්වැල්ල මහත්මයා. ෙමෙතක් කලක් ජනමාධ  

අමාත වරු හිටියා, හැබැයි ජනමාධ  අමාත වරෙයක් ෙටලි 
නාට යක් අනුමත කරන මට්ටමට පත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
නිෂ්පාදකෙයක් රූපවාහිනී සංස්ථාවට ෙටලි නාට යක් ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ  ඒ ෙටලි නාට යට ලැෙබන ලකුණු පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඒ ලකුණු පමාණය අනුව නාට  නිර්ෙද්ශ කරන 
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ මණ්ඩලය තමයි ෙටලි නාට  නිර්ෙද්ශ 
කරලා ෙමන්න ෙම් පමිතියට තිෙබනවා කියලා ෙතෝරා ගන්ෙන්. 
එෙහම ෙතෝරා ගත්තාට පස්ෙසේ  ඒක ෙපන්වා ගන්න රඹුක්වැල්ල 
මහත්තයා හම්බ ෙවන්න යන්න ඕනෑ. අද ෙඛ්දවාචකය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි.  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Manusha Nanayakkara. 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දැනට ෙම් සභාෙව් නැති 

අමාත වරයාෙග් නම සඳහන් කරමින් ඔබතුමා බරපතළ 
පකාශයක් කරන්ෙන්. මම වගකීෙමන් පැහැදිලි කරනවා රාජ  
මාධ  ආයතන ෙදක සඳහාම ෙටලි නාට  ෙතෝරා ගැනීෙම් දී 
අමාත වරයාෙග් කමිටුවකින් එෙහම බලපෑමක් සිද්ධ කරන්ෙන් 
නැහැයි කියා. ඒ සඳහා  ඒ ආයතන ෙදක විසින් පත් කරන ලද 
කමිටු තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා ෙම් සථ්ානෙය් නැති 
අමාත වරයාෙග් නම සඳහන් කරමින් බරපතළ පකාශයක් සිද්ධ 
කෙළේ.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
නම mention කරන්ෙන් නැතිව කථා  කරන්න.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඉතින් විෂය භාර ඇමතිතුමා දැන් ෙමම සභාව තුළ ඉන්න 

එපායැ. ඔය දැන් ආෙව්. විෂය භාර ඇමතිතුමා නැති ෙවන්න බැහැ 
ෙන්. විෂයය ගැන කථා කරද්දී විෂය භාර ඇමතිතුමා ඉන්න ඕනෑ. 
අද ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාද කරන දවස. 
ජනමාධ  අමාත ාංශය යටෙත් කථා කරන ෙකොට ඇමතිතුමා 
ඉන්න එපායැ. ඇමතිතුමා නැහැයි කියලා මට එතුමා ගැන කථා 
ෙනොකර ඉන්න  හැකියාවක් නැහැ. ඇමතිතුමා ඉන්න ඕනෑ. 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්නත් ඕනෑ. මම හිතන විධියට ඇමතිතුමාට 
විනයක් තිෙබනවා. ඇමතිතුමා උත්තර ෙදයි. ඒ ගැන පශ්නයක් 
නැහැ. අෙනක් අය කෙඩ් යන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, ඇමතිතුමා 
ගැන කියන්ෙන් එතුමාෙග් අමාත ාංශය නිසා. මම ෙම්ක 
කර්මාන්ත අමාත ාංශය යටෙත් කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම්ක 
ෙවන ෙකොෙහේදීවත් කියන්ෙන් නැහැ.  

ඇමතිතුමාට එවැනි ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙචෝදනාව 
නිවැරදි කරන්න අවස්ථාවක් මම ෙම් ෙදන්ෙන්. ඇමතිතුමාට ඒ 
අවස්ථාව තිෙබනවා. කිසි පශ්නයක් නැහැ. අද ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ 
තිෙබන ෙචෝදනාව ඒකයි. සාමාන ෙයන් පවීනම නිළියකට  මුළු 
දවසම වැඩ කළාම ෙගවන්ෙන් රුපියල් 12,000යි, 15,000යි. 

1927 1928 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නළුවකුට ෙගවන්ෙන් රුපියල් 10,000යි. ෙකොටස් ගණනාවක 
නාට යක් හදා ගත්තාට පසේසේ ඒක ෙපන්වා ගන්න එක 
ෙකොටසකට රූපවාහිනී සංස්ථාවට ෙහෝ අයිටීඑන් එකට දවසකට 
රුපියල් 50,000 ගණෙන් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒක 
ෙඛ්දවාචකයක්. ෙගවල් උකස් තියලා, ෙද්ෙපොළ උකස් තියලා 
ලක්ෂ ගණන් මුදල් යට කරලා නාට  හදලා, ෙම් මුදල ෙගවා 
ගන්න බැරි නිසා නාට  ෙපන්වා ගන්න බැරිව අද  සමහර අය 
නාට  ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා.  ඒ මුදල් ෙගවා ගන්න බැරි අයට නාට  
ෙපන්වා ගන්න බැහැ. හැබැයි, සමහර අයට අලුතින් ෙබල්ට් එකක් 
හදනවා. අලුතින් කාලය හදනවා. හදලා ෙපන්වනවා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත ෙද්. ෙම්ක මහත් ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ නිසා අද ෙම් 
කර්මාන්තෙය් ඉන්න ෙටලි නාට  අධ ක්ෂවරුන්, නිෂ්පාදකයින් 
විතරක් ෙනොෙවයි, නළු නිළියනුත්  බරපතළ අපහසුතාවකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට ඇමතිතුමා ඍජුව සම්බන්ධයි කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඇමතිතුමා ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න. 
ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙචෝදනාව එන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
සම්බන්ධීකාරක රඹුක්වැල්ලට ෙනොෙවයි. ෙචෝදනාව එන්ෙන් 
විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාට. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
ගැන ෙසොයලා බලන්න. එෙහම ෙපන්වන නාට  තිෙබනවා. 
සමහර අය නාට  ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට, 
2 009 යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ  ඒ යුද්ධය ෙත්මා කර ගත් 
නාට , එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ  
ඒ පත්වීම ෙත්මා කර ගත් නාට  ජාතික රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වන්න 
බලා ෙගන ඉන්නවා. මම මුලින්ම කිව්ෙව් ඒකයි. එෙහම ජාතික 
රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වන ෙකොට ෙපෞද්ගලික නාලිකාවක ෙපන්වන 
විධිෙය් නාට  ෙනොෙවයි හදන්ෙන්. ෙද්ශපාලන දැක්මත් එක්ක, 
රජෙය් පතිපත්ති විෙව්චනයට ලක් ෙනොවන ආකාරයට හදලා 
ලකුණු 62, 65 ආදී වශෙයන් ලබා ගත් නාට  -ලකුණු ලබා 
ෙනොගත් ඒවා ෙනොෙවයි-  කැපිලා ඊට වඩා පහළ මට්ට ෙම් ඒවා 
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

හැම එකක්ම එෙහමයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. 
උදාහරණයක් වශෙයන් මා දැක්කා, අෙප් චන්දපාල ලියනෙග් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමා මැදිහත් ෙවලා "භාවතීර්ථ" නමින්  
නිර්මාණයක් කළා. සන්තුෂ් ලියනෙග් තමයි ඒක කෙළේ. අවංකවම 
කියනවා නම්  මමත් ඒක බැලුවා. සිකුරාදා රාතී තමයි ඒ  
වැඩසටහන ගිෙය්. ඒක ෙහොඳ වැඩසටහනක්. ෙකටි, ෙටලි චිතපට 
තමයි ඒෙක් තිබුෙණ්. ඒක, ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්න  
අපි ෙලෝභ නැහැ.   ඒක ෙහොඳ වැඩසටහනක්. නිර්මාණාත්මක 
දක්ෂතා අගය කරන වැඩසටහනක්.   

හැබැයි, සමහර ෙටලි නාට   ගැනත් ෙසොයා බලන්න, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාෙව්ම නිෂ්පාදනයක්ය 
කියලා "සිහින ටවුම" නැමැති ෙටලි නාට යක් විකාශනය ෙවනවා.  
ජාතික රූපවාහිනි සංස්ථාෙව් නිෂ්පාදකයන් ද එයට මැදිහත් ෙවලා 
සිටින්ෙන්? ඒ නිෂ්පාදිකාව ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් 
ෙකෙනක්ද? එෙහම නාට  තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 
"ඉහිරුණු කිරි", "ඔබ එන තුරු", "රිටිගල අභියස", "වල්මත් 
වූෙවෝ" ආදී ලකුණු ලැබිච්ච නැති ෙටලි නාට  තිබුණා.  "මන්දාරම් 
අහස",  "ෙසොඳුරු සිතැත්තී" ආදී ෙම් ෙටලි නාට   ෙකොෙහොමද 
ආෙව් කියා ෙසොයා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී කියනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  නිවැරදි කරන්නෙකෝ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා (ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக, 
தகவல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media and  Information) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මෙග් පමාදය ගැන මම 

කනගාටු වනවා.  හැබැයි,  ඔබතුමාට ෙපන්වන්න පුළුවන් නම්  ඔය 

කියන එක නාට යක්වත් ලකුණු නැතුව දමපු ඒවාය;  ලකුණු 
අඩුෙවන් තිබිලා දමපු ඒවාය කියලා,  මම ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තී  
ධූරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා.  මම  ඔබතුමාට ඒ අභිෙයෝගය 
කරනවා.  දැන් මම අහෙගන සිටියා,  [බාධා කිරීමක්]  ෙම්  ගරු 
මන්තීතුමාත් මට කිව්වා.  ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන් නම්,   
මණ්ඩලෙයන් ලකුණු ෙනොලැබුණු එකම එක නාට යක්වත් 
පදර්ශනය වුණාය කියලා,  මම ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාට මා කියනවා, මීට වඩා ලකුණු -  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, නැහැ. මම කරන්ෙන් ෙබොෙහොම  පැහැදිලි 

අභිෙයෝගයක්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හරි, හරි. ඔබතුමා කියපු ෙද් ෙත්රුණා.  දැන් ඇති. මෙග් 

ෙවලාව ෙදන්න ෙකෝ.   
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
එෙහම ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන් වුෙණොත් මම ඉල්ලා 

අස්ෙවනවා. 
  
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් මම එකක් ෙනොෙවයි,  ලැයිස්තුවක්ම  කිව්වා.  ඊළඟට  මා 

ඔබතුමාට ෙම් කාරණය ගැනත්  කියනවා. අල්ලස් අරෙගන, එක 
ෙකොටසකට රුපියල් 50,000 ගණෙන් සල්ලි අරෙගන, ඒ වාෙග්ම 
ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලලා එවැනි නාට  පදර්ශනය කර  නැහැයි 
කියලා ඔබතුමා කියනවා නම්,  ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියා  මා ඔබතුමාට කියනවා.  

  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, my name was mentioned and I need time to 

respond.  He says that he has a list.  If he can prove what 
he says, I offer to resign from my portfolio immediately.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට අවස්ථාව ෙදන්න. මට තව  ෙකටි කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 

මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. මා ඔප්පු කරන්න ඕනෑ නැහැ,  ඔබතුමා 

1929 1930 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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නිරවද  නම්, ඔබතුමාට  ඒ බව  ඔප්පු කර ෙපන්වන්න අවස්ථාව 
මම හදලා ෙදන්නම්. ඒ සඳහා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න; ස්වාධීන ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා ඉල්ලන්න 
පුළුවන්.  ෙමවැනි අල්ලස් ෙචෝදනාවලට ලක්වුණු අය ඉන්නවා. 
ෙමවැනි පීඩාවලට ලක්වුණු අය ඉන්නවා. ලිංගික අල්ලස්වලට 
ලක්වුණු අය ඉන්නවා. මුදල් ඉල්ලපු බවට ෙචෝදනාවලට  ලක්වුණු 
අය ඉන්නවා, ෙකොටසකට රුපියල් 50,000 ගණෙන් ෙගවන්න 
සිදුවුණු අය ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා, 
ස්වාධීන ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. එතෙකොට 
ඔබතුමාෙග් නිරවද තාවත් ඔප්පු ෙවයි. ඒ ෙකොමිසට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න සූදානම් ෙටලි නාට  නිෂ්පාදකවරුන් ඉන්නවා; 
අධ ක්ෂවරුන් ඉන්නවා. මම නළුෙවක්වත්, 
නිෂ්පාදකවරෙයක්වත්, අධ ක්ෂවරෙයක්වත් ෙනොෙවයි. හැබැයි 
එෙහම ඉදිරිපත් වන්න සූදානම් අය ෙම් රෙට් ඉන්නවා. මා 
ඔබතුමාට කියනවා, ඔබතුමාෙග් නිරවද තාව ෙවනුෙවන් ස්වාධීන 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන ෙලසට ඉල්ලීමක් කරන්න 
කියලා.  එයට ඉදිරිපත් ෙවන්න සූදානම් අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. 
එතෙකොට ඉවරයි ෙන්. එතෙකොට ලකුණු ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, 
සල්ලි ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද,  සමහර නාට  පස්සට ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද,   සමහර නාට  ඉස්සරහට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා 
කවුරුත් ඇවිල්ලා කථා කරයි. කිසි පශ්නයක් නැහැ,  ස්වාධීන 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. ෙටලි නාට  අධ ක්ෂවරුන්, 
නිෂ්පාදකවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි, නළු නිළියනුත් එයට ඉදිරිපත් 
ෙවයි. අෙප් නාට වලට ෙවච්ච ෙද් ෙමන්න, ෙම්වා පස්සට ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද; ඉස්සරහට ආෙව් ෙකොෙහොමද;  ලකුණු දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද; ලකුණු නැති වුෙණ් ෙකොෙහොමද; ෙම්වාෙය් පමිතිය 
හැදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා කථා කරන්න ඒ අය ඉදිරිපත් ෙවයි.   
මා කියන්ෙන් ඒක ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් කියලායි.  

මා හිතන විධියට  ජනාධිපතිතුමාව ඊෙය් ෙපෙර්දා හමුවුණු 
ෙවලාෙව්ත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ස්වාධීන ජනාධිපති ෙකොමිසමක් 
පත් කරන්න කියලා කලාකරුෙවෝ  එතුමාෙගන්  ඉල්ලීමක් කළා. 
අපි කියන්ෙන්ත් ඒකයි. එතෙකොට ඒ පශ්නය ඉවරයි. මම 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට ඉල්ලනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන්  
ස්වාධීන පරීක්ෂණයක්  කරන්නය කියලා. සමහර නාට  සඳහා 
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා  රෑ 9.00ට ෙබල්ට් එකක් හදලා ඒ නාට   
ඉස්සරහට ගත්තා. ඒවා ඉස්සරහට ආෙව් ෙකොෙහොමද?  ඒ සඳහා 
තිබුණු වුවමනාව ෙමොකක්ද ? එක ෙකොටසකට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාර ගණෙන් ෙගව්ව නාට  තිෙබනවා.  සමහර නාට වලට 
එෙහම හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහර නාට වලට ඒ ගණන් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ විෙශේෂ ගණන්, ඉහළ යන ගණන් එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව කියා දැන ගන්න ස්වාධීන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපි කියනවා.  ඒ සඳහා ස්වාධීන 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න, එතෙකොට නළු නිළිෙයෝ හැම 
ෙකනාම ඒකට ඉදිරිපත් ෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අද   ෙටලි නාට  
නිෂ්පාදකවරුන්ට නාට  හදලා නළු නිළියන්ට ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා,   “ෙම්ක ෙපන්නලා;  පුළුවන් නම්  

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

නාට   තිර ගත කරන්න  අවස්ථාව ගන්න”  කියලා.    

නාට ය ෙපන්වන්න අවස්ථාව ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහමයි. ෙම්ක ඉතාම ෙඛ්දවාචකයක්. සියල්ල විනාශ වන රටක 
ෙම්වා පාරිශුද්ධව තිෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. හැබැයි ඒ අයෙග් ආත්ම   ෙගෞරවය ෙකොෙහොමද? අද ෙටලි 
නාට  කර්මාන්තය ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවයි, අමාත ාංශයයි, 
සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත ාංශෙය් එෙහම නිලධාරින් ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන 
දැනුවත්ව ඉන්නවාද, ෙනොදැනුවත්ව ඉන්නවාද කියලා අපි දන්ෙන් 

නැහැ. එෙහම පත් කර ගත් අය ඉන්නවා. කිසිම ජනමාධ  
අමාත වරෙයක් ෙම් වාෙග් ෙටලි නාට  අනුමත කරන්න 
නිලධාරින් පත් කරලා නැහැ;  ෙම් කමයට අනුමත කරලාත් 
නැහැයි කියලා මා කියන්ෙන් ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
නිරවද තාව ඔප්පු කරන්න නම් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න, ස්වාධීන ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා අපි රජෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් 
ඉල්ලුවාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ඒක තමයි ෙඛ්දවාචකය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑ 
තරම් අය ෙම්  ෙටලි නාට  කර්මාන්තය තුළ ඉන්නවා.  

ෙටලි නාට  නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 45ක්, රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක් යට කරන්න සිදු වීම නිසා රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් 
ණය වුණු නිෂ්පාදකයින් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ නාට  ෙපන්වන්න 
ෙපෝලිෙම් බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අයට 
සුදුසුකම් නැති නිසා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒ සුදුසුකම් ෙමොනවාද 
කියලා. ඒ අයට සුදුසුකම් නැහැ. එම නිසා ලැයිස්තුෙව් පහළට 
ෙවලා ඉන්නවා. 2009 ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු කාලෙය් 
නාට  හදපු නිෂ්පාදකෙයෝ ඉන්නවා. නමුත් ඊට පසුව ආපු 
ලැයිස්තුව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මා ෙම් කිව්ෙව් ටිකයි. ඒ 
රාජකාරිය කරන; ඒ කර්මාන්තය කරන ෙවනත් අය ඉන්නවා. 
නාට  හදලා ඒ අයට භාර ෙදන්න ඕනෑ. මා ඒ අයෙග් නම් ෙම් 
ගරු සභාෙව් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ නම් පසිද්ධ කරන්න 
ෙහොඳ නැති නිසා. ඒ අයට භාර දුන්නාට පසුව තමයි නාට  
ඉස්සරහට යන්ෙන්. නාට  හදලා, මණ්ඩලෙයන් අනුමත කර 
ෙගන, ලකුණු 65, ලකුණු 70 ගත්ත නිෂ්පාදකෙයෝ ඉන්නවා. 
හැබැයි ඒෙකන් ෙනොෙවයි නාට  ඉස්සරහට යන්ෙන්. නාට   
ෙබල්ට් එකට දමා ගන්න නම් ෙවනත් කමයකට යන්න ඕනෑ. 
එක්ෙකෝ එක වාරයකට රුපියල් 50,000ක් ෙදන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  නළුවකුට ෙහෝ නිළියකට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 10,000ක් ෙහෝ රුපියල් 12,000ක මුදලක්. 
නිෂ්පාදකයාට දවසකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 20,000යි. හැබැයි 
ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකනකුට එක වාරයකට රුපියල් 50,000ක් 
ලැෙබනවා ෙන්. එතෙකොට ෙහොඳම නළුවා එහි රඟපාන නළුවා 
ෙනොෙවයි, ෙහොඳම නිළිය එහි රඟපාන නිළිය ෙනොෙවයි. රුපියල් 
50,000ක් ගන්න එක්ෙකනා තමයි ෙහොඳම නළුවා. නාට ෙය් 
රඟපාන නළුවා ෙනොෙවයි ෙහොඳම නළුවා. ෙමෙහම ගිෙයොත් 
එෙහම අන්තිමට ඇමතිතුමා තමයි නළුවා ෙවන්ෙන්. ෙම්ක හරි 
ෙඛ්දවාචකයක්. කරුණාකර ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න.  

ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න නම්, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් 
පත් කරන්න ඕනෑය කියලා අපි කියනවා. ෙම් ෙටලි නාට  
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑය කියලා විශ්වාස කරෙගන, 
ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන ඉන්න ස්වාධීන මිනිස්සු තවමත් 
 ඉන්නවා. අන්න ඒ අය එදාට ඉදිරිපත් ෙවලා තමන්ට සිද්ධ  වුණු 
ෙද්වල් ටික කියාවි. ඒ සම්බන්ධව ලිඛිතව කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න ලෑස්ති අය ඉන්නවා. සමහර අයට තවමත් ලිඛිතව 
කරුණු ඉදිරිපත් කර ගන්න බැහැ. නමුත් ඒ අය ළඟ ලිඛිතව 
ඉදිරිපත් කරන්න සාක්ෂි තිෙබනවා.  ඒ අයෙග් නාට  අනුමත වුණු 
දවස, නාට  ෙපන්වන්න ඉදිරිපත් කරපු දවස, නාට  ෙපන්වන්න 
බැරි වුණු දවස, ඊට පස්ෙසේ හදාපු නාට , ඊට වඩා අඩු ලකුණු 
ලැබුණු නාට ය, ඊට වඩා quality බැහැපු නාට  සම්බන්ධෙයන් 
ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා. “වල්මත් වූෙවෝ”, “සිහින ටවුම” යන  
නාට  ඉස්සරහට ආෙව් ෙකොෙහොමද? තව නාට  රාශියක් 
තිෙබනවා. ෙබල්ට් අලුතින් හදාපු නාට  තිෙබනවා. එම නිසා මින් 
ඉදිරියටවත් ෙම්ක නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑය කියා අපි කියනවා. 
ෙම්ක රජෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
අවසානෙය් දී අෙප් රෙට් සංස්කෘතිෙය්, ජාතිෙය් විනාශයක් සිදු 
ෙවනවා. මාධ  නිදහස කියන්ෙන් ෙම්ක ෙනොෙවයි. ෙමෙහම 
වුෙණොත් ෙම්ක වල්බූරු නිදහසක් ෙවනවා. මුළු නාට යම හදලා 
අවසානෙය් දී අනුමත කර ගන්න යන්න තැනකුත් හදා ගන්නවා. 

1931 1932 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම්ක විධිමත් කමය ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමා ෙම්කට 
සම්බන්ධ නැත්නම්, ඔබතුමා ෙම්ෙක් නිවැරැදිකාරයා නම්, 
ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ස්වාධීන 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න. ස්වාධීන ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරලා පසිද්ධ කරන්න, එයට ඇවිල්ලා සාක්ෂි 
ෙදන්න කියලා.  

ඊළඟට තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් mega නාට  ෙකොටස් 
100කට සීමා කරන්න උත්සාහ කළා. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ 
තුළින් අෙනක් අයටත් අවස්ථාවක් ලැෙබන නිසා. හැබැයි ස්වාධීන 
රූපවාහිනී ෙසේවය ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලෙයන්  තව 

විනාඩියක් තිෙබනවා.   
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අවසාන වශෙයන්, මා රජෙය් මුදණාලය ගැනත් කියන්න 

ඕනෑ. රජෙය් මුදණාලය ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය 
යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. දැනට වැඩබලන මුදණාලයාධිපතිතුමා 
වශෙයන් සිටින ෙකනා හයවන තැනට සිටින ෙකෙනක්. විධායක 
ෙශේණිෙය් ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව පිළිෙවළින් ගත්ෙතොත්  මුලින්ම 
ඉන්ෙන් අමරසිංහ මහත්මයා -වැඩබලන අතිෙර්ක 
මුදණාලයාධිපති, නිෂ්පාදන-, ඊළඟට සුෙර්න්ද මහත්මයා, 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා, ෙහේවාමාන්නෙග් මහත්මයා, ලියනෙග් 
මහත්මිය, ලලිත් ද සිල්වා මහත්මයා ඉන්නවා. හැබැයි ලලිත් ද 
සිල්වා මහත්මයා තමයි 2012.12.14වන දා ඉඳලා අද දක්වා 
වැඩබලන මුදණාලයාධිපති තනතුෙර් ඉන්ෙන්. පස්ෙදනකුට 
පස්ෙසේ ඉන්න එක් ෙකනා තමයි තවම වැඩ බලන්ෙන්.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය දවස්වල රජෙය් මුදණාලෙය් බරපතළ පශ්න 
ගණනාවක් ඇති වුණා. ෙමොකද, එතුමා ඒ තනතුර ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පාවිච්චි කරනවා. උසස් වීම්, අංශ මාරු කිරීම් සියල්ලම 
කරන්ෙන් ඒ අනුවයි. පධාන ගණකාධිකාරි වජිර  කියන අයව මාරු 
කළා. පධාන නිලධාරි නිල්මිණි කියන අයව මාරු කළා.  
මුදණාලෙය් සහකාර මුදණාලයාධිපතිතුමිය මාරු කළා. 
ෙද්ශපාලන විරුදධවාදීන්ට මැර තර්ජන එල්ල කරනවා; පහාර 
එල්ල කරනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, නිෂ්පාදනය අද වන විට 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා ෙගන වැටිලා තිෙබනවා. අද වන විට 
මුදණාලෙය් නිෂ්පාදනය ෙකොයි තරම්  කඩා ෙගන වැටිලා 
තිෙබනවාද කියා මා උදාහරණයක්  කියන්නම්. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. බාධා කිරීම් 
ෙගොඩක් සිදු වුණා.  

ෙපළෙපොත්වලින් අපි මුදණය කරන්ෙන් සියයට 5යි. 2013 
වසර සඳහා පළමු ෙශේණිෙය් ඉඳලා දහය ෙශේණිය වන තුරු දහම් 
පාසල් ෙපොත් දහඅට ලක්ෂ විසිෙදදාහක් මුදණය කළා. ෙම් වතාෙව් 
ෙපොත් ලැබුෙණ් 1 ෙශේණිෙය් ඉඳලා 5 ෙශේණිය දක්වා පමණයි. 
නිෂ්පාදනය කඩා වැඩිලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අද තත්ත්වය. අද 

එතැන ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් මුදණාලය ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුදණාලය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් රට රකින නිල් පවුරට ෙම් 
දැන්වීම් මුදණය කරන්ෙන් රජෙය් මුදණාලෙයන්.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම්වා මීට කලිනුත් පසිද්ධියට පත් වුණා. අද ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂෙය් ආසන නිෙයෝජිත ආරාධනා පතත් රට රකින නිල් පවුර 
ආරාධනා පතත්  හදන්ෙන්  රජෙය් මුදණාලෙයන්. අද වන විට ෙම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එළියට ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න. 
 
[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  

විපක්ෂෙය් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් 
පසුව මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් එක 
අතකින් මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, රූපවාහිනී නාලිකාවල 
විකාශය වන teledramas ගැන එතුමා ෙග් තිෙබන උනන්දුව ගැන 
අපට සන්ෙතෝෂයි. එතුමාට teledramas ගැන ෙමච්චර උනන්දුවක් 
තිෙබනවා කියලා දන්නවා නම් මම එතුමාට සුමති සම්මාන 
උෙළෙල් කමිටුෙව් නිරීක්ෂණයට එන්න කියලා ආරාධනා 
කරනවා. ෙමොකද එතුමා විශාල උනන්දුවක් දක්වන නිසා. අවුරුදු 
19ක් තිස්ෙසේ 9ෙවනි වතාවටත් අපි එම සම්මාන උෙළල කරනවා. 
එම නිසා එතුමාට කියන්නට ඕනෑ ලංකාෙව් ෙටලි නාට වල 
ගුණාත්මක වටිනාකම වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. එෙහම 
බලපෑමක් කරනවා නම් ගුණාත්මක වටිනාකම වැඩි ෙවන්න 
විධියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමා කියනවා, රූපවාහිනී ෙසේවය, 
ITN එක රාජ කරණය ෙවලා ආණ්ඩුවට විශාල පන්දමක් අල්ලන 
නිසා ඒ ආයතන කඩා වැටිලා කියලා. ඒ ආකාරෙයන් ඒ ආයතන 
කඩා වැටිලා නම් මිනිස්සු ෙමච්චර පස්ෙසන් ඇවිල්ලා ෙම් 
නාලිකාවලට ෙටලි නාට  දාගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැෙන්. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි, මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න කියපු එක ගැන. ෙමොකද ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමාට 
ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තිෙබනවා කියන එකයි. මම 
ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න 
කියපු එක ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා 
ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය නිසාෙන් එෙහම  කියන්ෙන්. ෙමොකද 
ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරලා තමයි ඇමතිතුමාත් පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

1933 1934 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 14 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මෙග් නම කියැවුණා. මම මහින්ද රාජපක්ෂ ෙකොමිසමක් 

ෙනොෙවයි ඉල්ලුෙව්. ජනාධිපති ෙකොමිසමක් ඉල්ලුෙව්. ජනාධිපති 
ෙකොමිසම කියන එෙක් ෙත්රුම එතුමා දැන ගත්ෙතොත් වඩා 
ෙහොඳයි. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන් කවුද? අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 

තමයි ජනාධිපතිතුමා. 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල  මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
ලංකාෙව් ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි. 

විපක්ෂ නායකතුමාට පුළුවන්ද, ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න? මම හිතන හැටියට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට 
එතැන ෙපොඩ්ඩක් වැරැදුණා. කමක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙමච්චර ඉල්ලුමක් තිෙබනවා, ෙටලි නාට  දා ගන්න ෙපෝලිෙම් 
ඉන්නවා යනාදී වශෙයන්  ITN එක ගැන ඔබතුමා කරපු පශංසාව  
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මතක තබා ගන්න, ෙම්වාෙය් 
ෙපෝලිම තිබුණාට ගුණාත්මක වටිනාකමක් නැත්නම්, ඊෙය් හදපු 
එක ඊ ට වඩා ෙහොඳ නම් ඒවාත් දා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
සිනමාෙව්  ඉන්න  අයත් දන්නවා, ගුණාත්මක වටිනාකමක් 
තිෙබන එකක් ආෙවොත් ඒක ඉක්මනට ගැනීෙම් හැකියාව එදා 
ෙමදා තුළ තිබුණු බව. ඒ ගුණාත්මක වටිනාකම පිළිබඳ තීන්දු 
තීරණ ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන්  ඒවා බලලා අනුමත කරන ඒ 
නාලිකාවල අයටයි. කාෙලන් කාෙලට රුචිය ෙවනස් ෙවනවා. 
අවශ තාව ෙවනස් ෙවනවා. මිනිස්සුන්ෙග් ඉල්ලුම අනුව ඒ 
නාලිකා පාලනය ෙවනවා. ෙම් කියන්න හදන්ෙන්, විශාල 
බලපෑමක් කරලා නිෂ්පාදකයින් පිරිසක් -ඒ නිෂ්පාදකයින්ෙග් පසු 
බිම ෙමොකක් හරි ඇති-  ඒ අයෙග් teledramas රූපවාහිනිෙය් යම් 
නාලිකාවක ෙපන්වා ගන්නවා කියන එකයි. හැබැයි ෙම් කියන 
විධියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නාලිකාවල පෙව්ශයක් තිෙබනවා 
නම්, ඒ ඇත්තන්ට ඒ නාලිකා තුළ ෙම් teledramas ෙපන්වීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාව ඉලක්ක 
කර ෙගන කියපු එක අපිට අනුමත කරන්න   බැහැ. ෙමොකද, 
ඇමතිතුමා කිසිෙසේත්ම ෙම් නාලිකාවලට දාන teledrama එක 
ෙමොකක්ද කියන එක  ගැන විශ්ෙල්ෂණයක් ෙහෝ අවසාන 
තීන්දුවක් ගන්න තැන ඉඳලාත් නැහැ; ඉන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද 
මම ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා ඒ ආකාරෙයන් ෙමොනවා හරි 
මතවාදයක් තිෙබනවා නම්, ඒ අයට රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා ෙම් 
teledramas දා ගන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. ITN එකට 
ගිහිල්ලා දා ගන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ. පමිතිය ෙහොඳ නැත්නම්, 
පමිතියට අනුව කියාත්මක ෙවලා නැත්නම්, ඒ අයට දා ගන්න 
නාලිකාවකුත් නැත්නම් ඒ අය ෙම් ආකාරෙයන් කියා කරන්න 
උත්සාහ කරනවා ෙවන්න පුළුවන්.  

අද දවෙසේ මෙග් කථාවට ඉතා ෙකටි කාල ෙව්ලාවක් ලැබී 
තිෙබන නිසා, ෙමම අය වැය විවාදෙය්දී වැදගත් කරුණු 

කිහිපයකට යන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එක කරුණක් 
තමයි අෙප් ෙම් අලුත් තාක්ෂණයත් -ඩිජිටල් තාක්ෂණයත්- එක්ක 
අෙප් රෙට් රූපවාහිනී ක්ෙෂේතය පරිවර්තනය  ෙවන්න යාම ගැන.  

ෙම් අය වැෙය් තිෙබන වැදගත් කරුණක් හැටියට සලකන්න 
පුළුවන්, 2015 දී පුනරාවර්තන වියදම සඳහා පමණක් රුපියල් 
මිලියන 2,522කුත්, පාග්ධන වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
2,550කුත් වශෙයන් සම්පුර්ණෙයන්ම රුපියල් මිලියන 5,072ක් - 
රුපියල් බිලියන 5ක් - ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිබීම. එය 
ගිය වසරත් එක්ක සංසන්දනය කර බැලුවාම විශාල වැඩි වීමක්. ඒ 
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ.  ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් 
ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදලින් 
ෙමොනවාද කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියා අපි කල්පනා 
කර බලන්න ඕනෑ. ඒ අතරතුර වෘත්තීයමය මුදණ ශිල්පිෙයක් 
හැටියට මට යමක් කියන්නත් සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, මෙග් නිවස 
අද්දර තමයි රජෙය් මුදණාලය පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි වර්තමාන 
වැඩබලන මුදණාලයාධිපතිතුමා වන ලලිත් ද සිල්වා මහතා 
කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් තමයි පත් කර තිෙබන්ෙන්. ඔහු 
වෘත්තීයමය වශෙයන් මුදණ ශිල්පිෙයක්. මුදණ ශිල්පිෙයක් රජෙය් 
මුදණාලයට අනුයුක්ත කරන එෙක් වරදක් නැහැ, සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි. මුදණය පිළිබඳ අවෙබෝධයක් නැත්නම් 
රාජ  මුදණ නීතිගත සංස්ථාව කියාත්මක කරෙගන යන්න 
පුළුවන්ද? මම පැහැදිලිවම දන්නවා, ෙම් ලලිත් ද සිල්වා මහත්මයා 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ඇතිව ෙම් ආයතනය පාලනය කරන 
ෙකෙනකු බව. ඔහුට මුදණ ශිල්පිෙයකු හැටියට අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි,  ෙම් ආයතනෙය් ෙවන ෙවන වෘත්තීය සමිති 
තිෙබනවා. ඒ අයට ෙද්ශපාලන පක්ෂයන් එක්ක එක එක 
සම්බන්ධතාවන් තිෙබනවා. වර්තමාන වැඩබලන 
මුදණාලයාධිපතිතුමා වන ලලිත් ද සිල්වා මහත්තයාත් එක්ක ඒ 
අයට ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ෙම් කථා කරන සභා ගැෙබ් තිෙබන සියලුම ගැසට් පත් 
මුදණය කරන්ෙන් කවුද? පැය කීෙයන් ඒවා මුදණය කරනවාද? 
අපිට එක දවසක් ෙම් මුදණාලෙයන් අඩු පාඩුවක් ෙවලා 
තිෙබනවාද? ඔවුන් ෙකොච්චර ෙසේවාවක් කරනවාද? ෙකොච්චර ලිපි 
ෙගොනු හදනවාද? එක දවසක් මුදණාලය වහලා තිබුණාද? අෙප් 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් වැඩවලට අඩු පාඩුවක් ෙවලා තිබුණාද? ඒ 
නිසා මම හිතන හැටියට සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා එෙහම 
කථා කරන එක සුදුසු නැහැ. 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, "දැන් ඉන්න 
මුදණාලයාධිපතිතුමා ඉන්ෙන් ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව හය වැනියාට. 
ඒ නිසා ෙමතුමා ෙම් තනතුරට සුදුසු නැහැ" කියලා. ඒෙක් කිසිම 
සත තාවක් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා, ෙනවිල් 
නානායක්කාර මහත්තයා ඉන්න  ෙකොට මුදණාලයාධිපති 
ෙකෙනකු ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා දන්නවාද? 
වෘත්තීයමය වශෙයන් මුදණ ශිල්පිෙයකු හැටියට මම පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ, රජෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමා හැටියට එතුමා 
තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක ඉතාම ෙහොඳට වැඩ කරෙගන යන 
ෙකෙනකු බව. ඔහු ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඒ ආයතනයට හඳුන්වා 
දුන්නා. ඩිජිටල් තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම නිසා දැන් ඕනෑම 
ෙවලාවක ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මුදණාලත් එක්ක කරට කර 
හැප්පිලා කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඒ ආයතනය 
වැඩිදියුණු කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් තිෙබන එකම මැසිවිල්ල 
තමයි, ඒ ෙවනුෙවන් මුදල් වැය කළා මදියි කියන කාරණය. තව 
මුදල් ටිකක් අපිට වැය කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, යන්තවලට 
තව මුදල් ටිකක් යට කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අපිට ෙම් 
ෙබොරැල්ෙල් තිෙබන රජෙය් මුදණාලය  තව ටිකක් දියුණු කරන්න 
පුළුවන් වනවා. රජෙය් මුදණාලයක් ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙයොදාෙගන 
මීට වඩා තරගකාරි විධියට දියුණු වුෙණොත් ඒක ඒ අයට බලපෑමක් 
කියලා ෙපෞද්ගලික අංශය හිතනවා. ඒක හරි අසාධාරණ 
කියමනක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පැහැදිලිව කියන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කඩදාසි මුදණය කරන්න ඕනෑ 
තරම් මුදණාල තිෙබන බව. අපට ඒ සඳහා රජෙය් මුදණාලයම 
අවශ  නැහැ. මටත් ෙපොඩි press එකක් තිෙබනවා. එෙහහ නම් 
මමත් ඒෙකන් print කරලා ෙදනවා ෙන්. මම විශ්වාස කරනවා, 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ෙතොරතුරු ඇතිවයි කථා කෙළේ 
කියලා. නමුත් අද ෙතොරතුරු ලබා දීලා තිෙබන කට්ටිය එතුමාව 
ෙනොමඟ යවලා තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතර සභාවට පැහැදිලි 
ෙතොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවපු 
එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 

මම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි.  අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ඇ නෙලොග් 
තාක්ෂණයත් එක්ක රූපවාහිනී ක්ෙෂේතයට යන්න පුළුවන් ගමන් 
මාර්ගය ඉතා ෙකටි බව. ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය PEO TV 
ෙසේවාව කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
නාලිකාවලිනුත් ඒ ෙසේවාව කියාත්මක කරනවා. PEO TV  එක 
හරහා නාලිකා 70කට වඩා විකාශනය ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් නාලිකා 80කට වඩා තිෙබනවා. ෙම් ෙදකම කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය නිසායි. අද අපි ඩිජිටල් තාක්ෂණයට 
පරිවර්තනය වුණු නිසා ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
කියන ෙම් නාලිකා සියල්ලටම පුළුවන්කම තිෙබනවා, අනාගතෙය් 
දී අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක පැහැදිලිවම තමන්ෙග් ෙතොරතුරු - 
contents -  අන්තර්ජාලයට එකතු කර ගන්න. ඒ තුළින්  ෙමොකක්ද 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්?  ඒ  තුළින් පින්තූරවල ගුණාත්මක 
වටිනාකම,  ජනතාව අතරට-ෙපේක්ෂකයන්- අතරට  යන  ෙද්වල්වල 
වැඩිදියුණුවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ෙතොරතුරු ගලා ඒෙම් 
කමෙව්දයක් එනවා. ඒ කියන්ෙන්, Digital Data Communication   
කමෙයන්  ෙගදරටම සංනිෙව්දනය කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. 
ෙගදරටම ෙතොරතුරු ගලා එන ඒ කමය කියාත්මක ෙවනෙකොට, 
ෙගදරදී රූපවාහිනිය  නරඹන  ගමන්, අපට  සල්ලි දීලා ගන්න  
වුවමනා කරන  බඩු මුට්ටු  ගැන,  තමන්ට අවශ   බඩු මුට්ටු ගැන  
ෙසොයා බලන්න,  ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න ආදී ෙම් සියලු ෙදයක්ම  
remote control  එක මාර්ගෙයන්  රූපවාහිනිය තුළින් කර 
ගැනීෙම් හැකියාව එනවා. ෙම් හරහා නාලිකා විශාල පමාණයක් 
වැඩිදියුණු ෙවනවා. ඒ අලුත් තාක්ෂණයට - ISDB-T  තාක්ෂණයට
- යන්න ගරු ඇමතිතුමාෙග්  තීන්දුවක් ගත්ත  එක ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ISDB-T  තාක්ෂණයට යන්න ඔබතුමා තීන්දු 
කළා.  ඒක හුඟක් ධනාත්මක තීන්දුවක්. ඒ  තාක්ෂණයට  යන්නට 
ෙහේතු වුණු කාරණය  අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. අෙප් අවශ තාව 
ෙවලා තිබුෙණ්,  Digital Terrestrial Television Broadcasting   - 
DTTB  කියන  යුගයට,  ඒ regime    එකට,  ඒ කණ්ඩායමට  
එකතු වන්නයි.   DTTB   කණ්ඩායමට එකතු  ෙවනෙකොට,  ෙම් 
ISDB-T  එෙකන්   ෙවන වාසිය ෙමොකක් ද කියා බැලුවාම, ඒ 
තුළින් අෙප් ෙපේක්ෂකයාට ,  පාරිෙභෝගිකයාට  තාක්ෂණය තුළින් 
වැඩිපුර ෙතොරතුරු ලබා ෙදන ගමන් ම, රට පුරාම විශාල වශෙයන් 
ෙම් පින්තූර ගලාෙගන යන කමෙව්දයත් අලුත් තාක්ෂණය සමඟ 
වැඩි දියුණු ෙවනවා. තව අවුරුදු දහයක් යනවිට අපට ෙත්රුම් යයි 
ෙකොච්චර මුදලක් ෙම් නිසා ඉතිරි  ෙවනවාද කියලා. ෙම් පින්තූර 
ගලා ෙගන යන කමෙව්දය අලුත් තාක්ෂණෙයන් වැඩි දියුණු 
ෙවනවා.  

1979 -1980 වන විට රූපවාහිනිය ලංකාවට ආවා.  එයට සිද්ධ 
ෙවන ෙලොකුම අභිෙයෝගාත්මක පරිවර්තනය තමයි ෙම්  2015 දී 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.    

ෙමහිදී අපට අංග  කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.  
ෙතොරතුරු දැන ගැනීම කියන්ෙන් පත්තර කියැවීම පමණයි කියලා 
ඇතැම් ෙකෙනක් සිතනවා. ෙතොරතුරු දැන ගැනී ම කියන ඒෙක් 

තිෙබන වැදගත්ම ෙදය තමයි, දරුවාෙග් අධ ාපනය සඳහා 
උපෙයෝගි වන ෙතොරතුරු දැන ගැනීම.   තාක්ෂණය පිළිබඳ, 
විද ාව පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා  ISDB-T හරහා,  
අලුතින් කර ෙගන යන   DTTB   වැඩසටහනත්   හරහා  කර 
ගන්න පුළුවන්.  ඒ හරහා අලුත් ෙලෝකෙය්  නූතන තත්ත්වයකට 
අෙප් රට ෙගන යන්න පුළුවන්.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 Okay. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි මහා මාර්ග -  

highways - ගැන කියනවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ගැන කියනවා. 
ෙම්  සංවර්ධනය ෙවච්ච, දියුණු ෙවච්ච රටට රූපවාහිනිය අතිශය 
වැදගත් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් අලුත් තාක්ෂණය සඳහා  
අවධානය ෙයොමු කරලා,  ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුත් 
රජෙයන් ෙම් ගැන ඉල්ලීමක් කිරීම ගැන මම  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙමයින් ලැෙබන පතිඵල අපට වචනවලින් කියා නිම 
කරන්න බැහැ. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය රූපවාහිනි ක්ෙෂේතයත්  
එක්ක විශාල පරිවර්තනයක් ෙවනවා.  

ෙමහි තිෙබන වැදගත්ම ෙදයක් මම කියන්න ඕනෑ.  ඒ තමයි, 
''ෙනළුම් කුලුන''  ව ාපෘතිය. ෙකොළඹ ෙනළුම් කුලුන හැදීෙමන් 
පසු, ඒ කුලුන හරහා  දැන් තිෙබන  ISDB-T   තාක්ෂණ කමය  
හරහා විකාශනය කිරීෙම්  ශක්තිය  අපට ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙනළුම් කුලුන ව ාපෘතිය අතිශය වැදගත්. ෙම් ෙවනෙකොට 
රූපවාහිනි ආයතන 23කින් ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
රූපවාහිනී ආයතන 50කට, ගුවන්විදුලි ආයතන 40කට තම 
විකාශනය කිරීෙම් කුලුනක් හැටියට පාවිච්චි කිරීමට ෙමම ෙනළුම් 
කුලුන ලබා ෙදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ෙමය සිදු විය 
යුතුම ෙදයක්. ෙලෝකෙය්  දියුණු ෙවච්ච හැම රටකම  පධාන 
නගරෙය් තිෙබනවා, PTT එකක් -Post and Telecommunication 
Tower එකක්.   ෙම් PTT   එකක්  නැති  රටක්  ඉස්සර තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ඊට පස්ෙසේ තට්ටු 75,80,100 සහිත ෙලොකු  
ෙගොඩනැඟිලි  හදපු නිසා PTT කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
සම්පුර්ණෙයන්ම ඒ කමය නැවතිලා අලුත් ෙගොඩනැගිලිවල  ෙම්  
පද්ධති  සවි කළා.  ලංකාෙව් ෙනළුම්  කුලුන හැදීම තුළින් ඒ  
හරහා  ඉතා ෙව්ගෙයන් බස්නාහිර පළාතම සන්නිෙව්දනෙයන් 
ආවරණය කරන්න පුළුවන්.  

අද ෙකොළඹ  ෙකොතැනට ගියත්, හැම තැනම කණු  - towers -   
තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත්  ආයතනවලට අයිති towers   1500ක්  
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබනවා. ෙම්වා ඉදි කිරීමට පිට රටින් යකඩ 
ෙගෙනන්න ෙකොච්චර මුදලක් වැය කරනවාද? ෙකොච්චර 
පාග්ධනයක් වැය කරනවාද?ෙකොච්චර නාස්තියක්ද?  ෙම් ෙනළුම් 
කුලුන නිසා අෙප් ෙපේක්ෂකයන්ට ෙහොඳ තාක්ෂණයක් ලැෙබනවා 
වාෙග්ම, පිළිෙවළක් ඇති වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවනවා. 
ඒෙකන් හැම නාලිකාවකටම විශාල මුදලකුත් ඉතුරු ෙවනවා. ඒ 
නාලිකා සියල්ල ඒකාබද්ධ ෙවලා digital කමයකට 
සම්පූර්ණෙයන්ම විකාශන කටයුතු -transmit - කෙළොත්  අවසාන 
වශෙයන්  පුළුල් වාසියක්  ජනතාවට ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙමය, පාරිෙභෝගිකයා 
මුල් කර ගත්ත ෙහොඳ, නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක යන 
වැඩසටහනක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් කුලුන ඉදි කිරීම ෙම් යුගෙය් අපි 
තාක්ෂණය පැත්ෙතන් ගත්ත ඉතා වැදගත් තීන්දුවක්. ෙමහි පතිඵල 
අෙප් දරුවන්ට, අෙප් අධ ාපනයට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන විද ාඥයන්ට - 

1937 1938 

[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
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scientists -  ෙම් හරහා ෙතොරතුරු ගලා යෑෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
අතිශය වැදගත්. ෙලෝකය යන ෙව්ගයත් එක්ක අෙප් දරුවා ෙපළ 
ගැස්වීම සඳහා ගන්නා වූ උත්සාහය  අගය කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.06] 
 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාධ යට සම්බන්ධ, ඒ වාෙග්ම 

සමබර මාධ  ආයතනයක් ෙමෙහය වන මාධ  හිමිකරුෙවකුෙගන් 
පස්ෙසේ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙම් මාධ ෙය් වැදගත්කම, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත ාංශෙය් වැදගත්කම ගැන මට ඉහත කථා කළ අෙප් මාධ  
පකාශක  ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා දීර්ඝ විස්තරයක් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය - රජය විසින් - 
ෙමෙතක් මාධ යට කරපු ෙසේවාව එතුමා ෙහොඳට හුවා දැක්වූවා; 
විස්තර කළා. අපි අකාරුණික ෙවන්ෙන් නැහැ, අපි කුහක 
ෙවන්ෙන් නැහැ, රජය මාධ යට කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ කියලා 
කියන්න තරම්. නමුත් අපි මාධ ෙව්දීන් සමඟ කිට්ටු 
සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසා, මාධ ෙව්දීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින නිසා, අපට ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අසන්නට ලැෙබන එක් 
කියමනක් තමයි, ''ෙම් සැලකුම් ඔක්ෙකෝම ලැෙබන්ෙන් රජයට 
හිතවත් අයට පමණයි, ඒවා සමෙසේ ෙබෙදන්ෙන් නැහැ'' කියන 
එක. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, මාධ ෙය් අයට සැලකීෙම්දී 
ඒ සියලු ෙදනාටම එක හා සමානව සලකන්න කියලා.   
සාමාන ෙයන් අර, "කෙඩ් යන අයට" කියන එක ෙවනුවට සියලු 
මාධ ෙව්දීන්ට ඒ  පිළිගැනීම, ඒ පහසුකම්, ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න කියලා මම පළමුෙවන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 පජාතන්තවාදි රටවල, දියුණු රටවල, පජාතාන්තික සමාජයක් 
තිෙබන රටවල මාධ ෙව්දීන්ට ලැෙබන සැලකිලි සහ පිළිගැනීම 
දැක්කාම, ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන්ට ලැෙබන සැලකිලි  අතින්  
තවත් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑය  කියලා අපි හිතනවා. ෙමොන 
ෙද්ශපාලන මතයක් දැරුවත්, ඒක ආණ්ඩුෙව්ත්, අෙප්ත් යුතුකමක් 
වශෙයන් මම සලකනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාධ   ෙකොතරම් වැදගත්ද 
කියනවා නම්, ඒක සලකන්ෙන් සිව්වැනි ආණ්ඩුව වශෙයන්. 
ෙමොකද, ස්වාධීන රටකට, පජාතන්තවාදී රටකට, ශීලාචාර 
සමාජයකට නිදහස් මාධ  ඉතාම අවශ යි. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 14.(1) (අ) ව වස්ථාව තුළ භාෂණෙය් හා 
පකාශනෙය් නිදහස පූර්ණ වශෙයන්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, සෑම පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙම් 
අයිතිය, ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය  ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන කියන ගමන් මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් වර්තමාන මාධ යට අන්තර් ජාතිකව 
ලැබී තිෙබන පිළිගැනීම ගැන. ෙද්ශ සීමා රහිත වාර්තාකරුවන්ෙග් 
සංසදය කියන්ෙන්, අන්තර් ජාතිකව පිළිගත් ආයතනයක්. ඒ 
ආයතනෙය් මාධ   නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයට අනුව රටවල් 
180කින් අපි ඉන්ෙන් 165 වැනි ස්ථානෙය්. ෙම්ක ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. මම 
එෙසේ කියන්ෙන්, 2002 වර්ෂෙය්දී අපි සිටිෙය් 51 වැනි ස්ථානෙය්. 
2002දී 51 වැනි ස්ථානෙය් ඉඳලා, අපි ගිය අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට 
165 වැනි ස්ථානයට ගිහින් තිෙබන නිසා. ඒ කියන්ෙන් අපි 
ආපස්සට ගිහින් තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ 2001 වර්ෂෙය් රජය භාර ගත්ත 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න, මාධ  නිදහස ඇති 

කරන්න, මාධ යට ලැබිය යුතු පිළිගැනීම ලබා ෙදන්න, මාධ යට 
අන්තර් ජාතික  පිළිගැනීම  හා ගරුත්වය ලබා ෙදන්න අවශ  
පියවර ගත්තා. එම නිසා තමයි 2001 ආණ්ඩුව ආවට පස්ෙසේ 2002 
දී අපට පුළුවන් වුෙණ් මාධ  නිදහස පිළිබඳ දර්ශකෙයන් 51වැනි 
ස්ථානය ලබා ෙදන්න. ඒ ගැන අපි හුඟක් සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාධ ෙව්දින් ගැන කථා කරද්දි 
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ඝාතන ගැනත් මට සඳහන් කරන්න 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2005න් පස්ෙසේ පුවත් පත් කලාෙව්දින් 
විසි ෙදෙනක් පමණ ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපට අමතක 
කරන්න බැහැ. අපි ඒ සමහර අයව  අවුරුද්දකට සැරයක් සිහි 
කරනවා. ඒ අයෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් සමඟ, ඒ අයෙග් 
දරුවන් සමඟ අපි සම්බන්ධතා පවත්වනවා. පවුෙල් 
සමාජිකයන්ෙග් සුවදුක් විමසනවා. හැබැයි, ගරු නි ෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, කනගාටුවට කාරණය තමයි ඒ ඝාතනය වූ 
මාධ ෙව්දින් විසි ගණන ෙවනුෙවන් කිසිම පරීක්ෂණයක් තවම 
කර ෙනොමැති වීමයි. අවුරුදු ගණනක් ගත වුණත් කිසිම 
පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ. ඒක අෙප් මාධ  ratingsවලට විශාල 
කළු ලපයක් ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් මාධ ය නිදහස පිළිබඳ 
දර්ශකෙයන් 165වැනි තැනට එන්න ෙහේතුවත් ෙම්කයි. ෙමොකද, 
සමහර ඝාතන සිදු වුෙණ් අධි  ආරක්ෂිත තැන්වල. අපට ෙහොඳ 
 ෙපොලීසියක් තිෙබනවා. දක්ෂ ෙපොලීසියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න, ඒ ඝාතන සම්බන්ධෙයන් වහාම 
පරීක්ෂණ කරලා වග කිව යුතු අය නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා අෙප් 
රෙට් ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා 
මාධ ෙව්දින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පසු ගිය කාලෙය්දී විවිධ 
අඩත්ෙත්ට්ටම්, විවිධ හිරිහැරවලට ලක් වුණා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Gayantha Karunatileka will 

now take the Chair.  
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the 
Chair. 
 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාධ ෙව්දින් හා කර්තෘවරුන් 

ඝාතනය වීම් ගැන වාෙග්ම මට කථා කරන්න සිදු වනවා 
පහරදීම්වලට හා විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වීම් ගැනත්. 
මාධ ෙව්දින් ෙබොෙහෝ ගණනක් -50කට වැඩි සංඛ ාවක්- 
පහරදීම්වලට ලක් වුණා. ඒ වාෙග්ම පැහැර ගැනීම්වලට ලක් 
වුණා. පැහැර ගැනීම් ගැන කියන ෙකොට පදීප් එක්නැලිෙගොඩ 
මාධ ෙව්දියා ගැන විතරක් ෙනොෙවයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ ගණනකට ඒ ආපදාවට, අසහනයට මුහුණ ෙදන්නට සිදු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික මාධ  ආයතනවලටත් බලපෑම් 
කළා. "සිරස" හා "සියත" ආයතනවලට, "උදයන්" වාෙග් පුවත් 
පත් ආයතවලට පහර දුන්නා, ගිනි තැබුවා, විෙව්චනය කළා, ගල් 
ගැහුවා. අපට ඒවා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් වනවා. ෙමොකද, 
මාධ යට අදහස ්පකාශ කිරීෙම් අයිතිය පූර්ණ වශෙයන්ම ලැබිය 
යුතුයි. 

1939 1940 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මාධ  
හිමිකරුවන්ෙග් ෙගවල්වලට ෙවඩි තැබූ ආකාරය, ෙබෝම්බ ගහපු 
ආකාරය සහ මාධ ෙව්දින්ෙග් ෙගවල්වලට පහර දුන් ආකාරය 
අපට මතකයි. ඒවා කවුරු කළත් වැරදියි. ඒ අවස්ථාවලදී අපි ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ඒවා ආරංචි වුණු අවස්ථාෙව්ම අපි ගිහින්, 
ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉඳලා, කථා කරලා, හඬ නගලා, 
ෙපළපාළි ගියා. ඒ අය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි 
කථා කළා. මා නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය මාධ  
නිදහස ෙබොෙහොම තදින්ම ගරු කරන පක්ෂයක්. ඒ වාෙග්ම මාධ  
නිදහස ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව පිළිගන්න පක්ෂයක්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ශිෂ්ට සමාජයකට ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතියක් තිබිය යුතුයි. මාධ  නිදහස වාෙග්ම  ඕනෑම ෙකෙනකුට 
රෙට් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියන ෙද් දැන ගැනීෙම් අයිතියක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙතොරතුරු දැන ගැනීම මූලික මිනිස් අයිති 
වාසිකමක් වශෙයන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් 
පිළිෙගන තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් රටවල් 100ක් පමණ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තිබිය යුතුයි කියන එක පිළිඅරන් 
ඒක ව වස්ථානුකූලව ඇතුළු කරලා, ඒ රටවල ජනතාවට ඒ 
අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. 

එදා 2001 දී පැවැති අෙප් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජය 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ වටිනාකම, එහි 
වැදගත්කම ෙත්රුම් ගත්තා. මට මතකයි එදා අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මට භාර දුන ්නා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපි දින ගණන්, සති ගණන්, මාස ගණන්,  පුවත් පත් 
කලාෙව්දීන් එක්ක සාකච්ඡා කළා. කර්තෘවරුන්ව හමු වුණා; 
මාධ ෙව්දින්ව හමු වුණා. ඒ වාෙග්ම පුවත් පත් අයිතිකරුවන්ව හමු 
වුණා. ඒ සියලු ෙදනා හමු ෙවලා, කථා කරලා ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා අපි පියවර ගත්තා. ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල එය කියාත්මක වන ආකාරය දැකලා ෙහොඳම, 
දක්ෂම උපෙදස් අරන් අපට පුළුවන් වුණා 2003 වන ෙකොට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. මට මතක විධියට දකුණු ආසියාතික රටවල් 
අතරින් අපි තමයි ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉස්ෙසල්ලාම ඉදිරිපත් 
කෙළේ. අෙනක් රටවල්වලට කලින් අපි තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ.  

අපි දන්නවා, දකුණු ආසියාෙව් සෑම රටක්ම වාෙග් අද ඒ 
අයිතිය පිළි අරෙගන තිෙබන බව. මාස කිහිපයකට ෙපර 
භූතානයත් ඒ අයිතිය පිළිගත්තා. නමුත් ශී ලංකාෙව් ජනතාව එය 
ලබා ගැනීමට වාසනාවන්ත වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණයත් මතක් ෙවනවා. ඉන්දියාෙව්, 2005 දී 
ෙම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත ඉදිරිපත් කළා. 
ඒක ආෙව් බිම් මට්ටමින්. බිම් මට්ටෙම් සාමාන  ජනතාවෙගනුයි 
ඒක ආෙව්. විද්වතුන් ෙනොෙවයි, බිම් මට්ටෙම් ජනතාවයි ඒ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතියට සටන් කෙළේ. සටන් කරලා ඒ 
අයිතිය 2005 දී ලබා ගත්තා. ඒ තුළ ඉන්දියාෙව් ඕනෑම සාමාන  
පුරවැසිෙයකුට රුපියල් 5ක් ෙහෝ 10ක් ෙහෝ දීලා දින 30ක් ඇතුළත 
ඕනෑම ව ාපෘතියක් සම්බන්ධ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක 
ෙකොයි තරම් ඉන්දියාෙව් බලවත් වුණාද කියනවා නම් ඉන්දියාෙව් 
දිල්ලි මැතිවරණෙය්දී එදා තිබුණු රජය පරාජයටත් ෙහේතු වුෙණ් ඒ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතියයි. ඒ තුළින් ඉන්දියානු ජනතාවට 
පුළුවන් වුණා, විවිධ අකමිකතා ගැන හඬක් නඟන්න. ඒ නිසා 
අවුරුදු ගණනක් තිබුණු පාලනය බිඳ වැෙටන්නට එදා ඒක 
ෙහේතුවක් වුණා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් කියා 
කරන්න කියලා. අපි 2004 දීයි, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ.  
නමුත් 2004 දී පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම නිසා ඒ පනත 

නිෙෂේධ වුණා. ඊට පස්ෙසේ 2010 දී විපක්ෂය ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනාවක් 
වශෙයන් එය ඉදිරිපත් කළා. ඒක පක්ෂය ෙවනුෙවන් මමයි 
ඉදිරිපත් කෙළේ. 2010 දී ඉදිරිපත් කළ  අවස්ථාෙව් රජය අපට 
කිව්ෙව්, "අපි ඒ ගැන මාසයක් ඇතුළත කියා කරනවා, එෙහම 
කියා කරන නිසා ඔබලාෙග් පනත අයින් කර ගන්න" කියලා. එදා 
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාත්, මාත් ඒකට විරුද්ධ වුණා. නමුත් 
අවසානෙය්දී ඒ ෙපොෙරොන්දුව පිට අපි එකඟ වුණා, "එෙහම නම්, 
ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න" කියලා. අපි කිව්ෙව්, "අෙප් 
පනතම ගන්න අවශ  නැහැ, ඕනෑම පනතක් කමක් නැහැ. අපට  
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න" කියලා. නමුත් 
අවුරුද්ද ෙනොෙවයි, දැන් 2014ත් අවසන් වන්න එනවා.  අපි 2011 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නැවත වරක් ඉදිරිපත් කරන්න හදපු 
අවස්ථාෙව්දී ඒකට ආණ්ඩුෙවන් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමාට අපි ආයාචනයක් කළාට පස්ෙසේ 
එතුමාෙග් අවසරය ලැබිලා ඒක ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්  තිබුණු සාකච්ඡාෙව්දී මම අනූනමෙයන් ගුටි 
ෙනොකා ෙබ්රුෙණ්. ඒක ඉදිරිපත් ෙනොකිරීමට ෙබොෙහෝ 
උත්සාහයක් තිබුණා. ගරු කථානායකතුමාට, මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ඒ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. නමුත් 
අවාසනාවකට රජෙය් තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරලා ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත එදා පැරැද්දුවා. පැරැදුෙණ් අපි ෙනොෙවයි. 
පැරැදුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. මට එක පශ්නයයි අහන්න 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇයි, ෙම් පනතට 
බය? ඇයි, ෙම්වා හංගන්ෙන්?  

ෙලෝකෙය් අෙනක්  ශීලාචාර රටවල තිෙබනවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම පජාතන්තවාදී රටවල තිෙබනවා නම් ඇයි, අපි ෙම් 
ෙතොරතුරු හංගන්ෙන්? ෙමොකද ෙතොරතුරු හංගන නිසා තමයි විවිධ 
ෙචෝදනා එන්ෙන්. පුවත් පත්වලින් ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එනවා. 
නාස්තිය ගැන ෙචෝදනා එනවා. ෙටන්ඩර් දීෙම් පටිපාටිය 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එනවා. නියම මිලට වඩා ඉහළ මිල 
ගණන්වලට ෙටන්ඩර් ෙදනවා කියලා ෙචෝදනා එනවා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම නැති කර ගන්න පුළුවන්, අපට නියමිත ෙව්ලාවට ඒ 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා නම්. මම දකින්ෙන් නැහැ, රජයට කිසිම 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා කියලා ෙම්ක හංගන්න. උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් ෙම් ගැන තදින් 
කථා කරලා තිබුණා. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 
ජනාධිපති ෙකොමිසම සඳහන් කරලා තිබුෙණ්, ෙම් ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය, මිනිස් අයිතිවාසිකම් වශෙයන් මිනිස්සුන්ට ලබා 
ෙදන්න කියලා. ෙම්ක පජාතන්තවාදෙය් එක් අංගයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මාධ  සංස්කෘතිය 
ගැනත් මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අමාත තුමා 
ඉන්නවා. එතුමාත් උත්සාහ කළා, ඒ සම්බන්ධව ආචාර ධර්ම 
පද්ධතියක් ෙග්න්න. ඒකට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී විවිධ ෙකොටස්වලින් බාධා පැමිණියා. මම හිතන්ෙන්, 
ෙම් මාධ වලට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ෙගන ඒම ඉතා වැදගත්ය 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී ඒ ආදර්ශය 
ෙදන්න පුළුවන්, රාජ  මාධ යට. රාජ  මාධ ෙයන් ඒ ආදර්ශය 
ෙපන්වනවා නම්, අෙනක් අයට ඒක ආදර්ශයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් අද අවාසනාවකට එෙහම දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණයක් ගැන කථා කරන ෙම් දවස්වල අපට 
එෙහම දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

රාජ  මාධ  විෙව්චනය කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඉස්සර රාජ  මාධ ය තුළ  විපක්ෂයටත් 
තැනක් ලැබුණා; විපක්ෂයට ෙවලාවක් ලැබුණා. අවුරුදු පහකට, 
හයකට, හතකට ඉස්සර අපට රජෙය් පුවත් පතක පිටු භාගයක්වත් 
ලැබුණා. ගුවන් විදුලිෙය්, රූපවාහිනිෙය් අපට යම් කිසි අවස්ථාවක් 
ලැබුණා. නමුත් අද ඒක අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු 

1941 1942 

[ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] 
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අමාත තුමාත් ෙබොෙහොම සාධාරණ පුද්ගලෙයකු හැටියට මා 
දකිනවා. එතුමා අපිත් එක්ක හිටිෙය්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති තුළ ඒක තිෙබන හින්දා එතුමාෙග් ඇ ෙඟ් ඒක තිෙබනවා. 
සාධාරණ පතිපත්තියක් විධියට ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 
විපක්ෂයට අඩු ගණෙන් පුවත්පතක පිටු භාගයක්වත් ෙදන්න. 
ෙමොකද, අපිත් අෙප් අදහස් පකාශ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
අපිට ඒ අවසථ්ාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නැත්නම් අපට හන්දියක් 
හන්දියක් ගණෙන් ගිහින් කෑ ගහන්න ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි, අපි 
දකිනවා, -මමත් ෙපෞද්ගලිකව මුහුණදුන්න ෙදයක්.- සමහර 
අවස්ථාවලදී පවෘත්ති පතවලට යම් යම් බලපෑම් ලැෙබන බව. ඒ 
බව අපි කර්තෘවරුන්ෙගන් දැනෙගන තිෙබනවා. ඒ අයෙග් නම් 
මම සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ෙතෝරා ගත් 
පුද්ගලයින්ෙග් පවෘත්ති පළ කිරීම සම්බන්ධෙයන්, එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයෙග් චරිත ඝාතන සම්බන්ධෙයන් යම් යම් බලපෑම් 
ඇති ෙවනවා.  

තවත් අවාසනාවන්ත ෙදයක් මම දකිනන වා. ඒ තමයි යම් කිසි 
ෙකෙනක් රජෙය් මතය දරනවා නම්, රජෙය් පතිපත්ති අනුගමනය 
කරනවා නම්, රජය කියන සෑම ෙදයටම එකඟ ෙවනවා නම් ඒ අය 
ෙද්ශ ෙපේමීන් වශෙයන් හඳුන්වනවා. නමුත් විපක්ෂෙය් ෙකෙනක් 
වශෙයන් අපි ඒ මතයට පතිවිරුද්ධ අදහසක් ඉදිරිපත් කෙළොත් අපි 
ෙකළින්ම ෙද්ශ ෙදෝහීන් ෙවනවා. අපි ෙම්ක දකින්ෙන් 
කනගාටුවට කරුණක් වශෙයන්. යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය, 
කථා කිරීෙම් නිදහස, අදහස් පකාශ කිරීෙම් නිදහස, ෙපළපාළි 
යාෙම් නිදහස ගැන අපි කථා කරන විට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? යම් 
කිසි ආයතනයක්, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි රටක් ෙම් ගැන කථා 
කෙළොත්  ඒ ආයතනයට, ඒ රටට  ෙකළින්ම ගහනවා, ෙකොටි 
ෙල්බලය. එෙහම නැත්නම් ඩයස්ෙපෝරාෙව් ෙල්බලය ගහනවා. 
ෙම්ක ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙම් ෙද්වල් නිසා තමයි; 
ෙම් පතිපත්තීන් අනුගමනය කිරීම තුළ තමයි; ෙද්ශ සීමා රහිත 
වාර්තාකරුවන්ෙග් සංසදෙය් මාධ ය නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයට 
අනුව 51ෙවනි ස්ථානෙය් සිටි අපි  165 ෙවනි ස්ථානයට ගිෙය්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 
මාධ  ඉතා බලවත් බව. අපි දන්නවා, සමහර රටවල රාජ  
නායකෙයෝ ජනතා විෙරෝධයක් ඇති ෙවලා බලෙයන් පහ වුෙණ් ඒ 
රෙට් මාධ  නිසා කියලා. පුද්ගලයන්ෙගන් සිදු වන අයුතුකම්, 
අසාධාරණකම් මාධ ෙයන් පසිද්ධිෙය් පකාශ කරනවා. මම 
දන්නවා, එක රටක අමාත වරෙයක්ට පසිද්ධ ස්ථානයක වයින් 
ෙබෝතලයක් ගත්තා කියලා අස් ෙවන්න සිදු වුණා කියලා. තවත් 
රටක අමාත වරෙයක් විෙද්ශීය ආයතනයක මුදලින් නිවාඩුවක් 
ගත කරන්න ගියා කියලා අස් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් ළඟදී 
ඉන්දියාෙව් දුම්රියක් ෙපරලුණාම ඉන්දීය දුම්රිය අමාත වරයා 
ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ විධිෙය් සංසක්ෘති තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රට 
තවමත් ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ. එංගලන්තෙය් Hyde Park 
එෙක්  Speakers' Corner කියලා තැනක් තිෙබනවා. එතැනට 
ගිහින් රැජිණට ඕනෑ තරම් බණින්න පුඵවන්; ආණ්ඩුවට බණින්නට 
පුළුවන්. නමුත් කිසිම කරදරයක් නැතිව ෙගදර යන්නත් පුළුවන්. 
සුදු වෑන් එන්ෙන් නැහැ. 

රාජ  මාධ  තුළින් අපිවත් විෙව්චනය ෙවනවා. ඒ ගැන අෙප් 
කිසි තරහක් නැහැ. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 
පසු ගිය දින කිහිපය තුළ මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතයත් අලළා විවිධ 
වාර්තා පළ වුණු බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් මෙග් 
ෙද්ශපාලනෙය්දී ෙපෝස්ටර්, බැනර්, කටවුට් පාවිච්චි කෙළේ 1997 
දීයි. ඉන් පසුව ෙම් වන තුරු මම කිසි අවස්ථාවක ෙපෝස්ටර්, 
බැනර්, කටවුට් සහ ෙපොලිතීන් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. මම 
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද පතිඵල අනුව තුන්ෙවනි ස්ථානයට පැමිණීම 
ගැන පසු ගිය දින කිහිපය තුළ රාජ  මාධ ෙයන් ෙබොෙහොම 
තදින්ම පකාශයට පත් කළා. ඒක කිව්වාට කමක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න අවසර ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] කථා කරන්න අවසර ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එතුමාට සුළු ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
ඕක තමයි පශ්නය. අස්වර් මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. 

ඔබතුමා ෙකළින්ම මායම් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙකළින්ම 
මායම් ෙවනවා; ඒකයි වැෙඩ්. කථා කිරීෙම් අයිතිය ෙම් 
සභාෙව්දීවත් ෙදන්න. ඔය විධියට හැසිෙරන්න එපා අස්වර් 
මන්තීතුමා; ලජ්ජයි. හැම දාම ඔෙහොමයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි මම කියන්ෙන්, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
පැත්ෙත් අවුරුදු ගණන් ඉන්න විට ඔෙහොම කථා කෙළේ නැහැ ෙන් 
අස්වර් මන්තීතුමා. එදා ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න 
විටත් ඔය මුඛෙයන්ම ෙන් කථා කෙල්. [බාධා කිරීමක්] ඉඳ 
ගන්න, ඉඳ ගන්න, ඉඳ ගන්න. ඉඳ ගන්න, ඉඳ ගන්න. කෙඩ් 
ගියාට, දැන්ම ඇමතිකම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
දැන්ම ඇමතිකම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. List එෙකන් ෙදන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඇමතිකම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ, ඉඳ ගන්න. ඉඳ 
ගන්න, ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  අපට අවශ  වන්ෙන් 
සාධාරණ මාධ  පතිපත්තියක්. [බාධා කිරීමක්] ෙමතැන දැන් 
ෙපෙනනවා ෙන්  තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි වැෙඩ්. මුළු ආණ්ඩුවටම 
අපහාස කරන්න එපා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා වැදගත් 
විධියට බලාෙගන ඉන්නවා; මන්තීවරුන් බලාෙගන ඉන්නවා. 
අස්වර් මන්තීතුමා මායම් ෙවනවා. ඔබතුමා අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න 
විට ඔය කටින්ම, -ඔය මුඛෙයන්ම- ෙමොන ෙමොනවා කිව්වාද, 
ආණ්ඩුවට? [බාධා කිරීමක්] ලජ්ජා නැද්ද? මම කිසි දවසක 
කිසිවක් කියලා නැහැ. කිසි දවසක කියලා නැහැ. ඔය වාෙග් කථා 
කරන්න එපා. ඔය වාෙග් කථා කරන්න එපා අස්වර් මන්තීතුමා, 
ලජ්ජයි. ඔබතුමා හැසිෙරන විධිය ගැන ලජ්ජයි. ඇත්තටම ලජ්ජයි. 
ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  වාඩි ෙවන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර, ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද එතුමාට ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්? කථා කරන්න ෙදන්ෙනත් නැහැ. මුළු ආණ්ඩු 
පක්ෂයටම ලජ්ජාවක් ෙමවැනි පුද්ගලයින් සිටීම. [බාධා කිරීම්] 
අස්වර් මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් පුද්ගලයකු ගැන ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. තුන් ගමනක් විතර කථා කරලා මෙග් ෙවලාව 
කෑවා.  ඒකට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

මාධ  පාවිච්චි කරන්න,  නමුත් චරිත ඝාතන කරන්න එපා. අපි 
ෙදලක්ෂ ගණන් ඡන්ද ලබා ගත්  අය. අපි පතිපත්ති මත කටයුතු 
කරන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක වතාවක් ආසනය තුළ 
පැරදුණා. අද එතුමා ජනාධිපති ෙවලා ඉන්නවා. ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමාත් ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ආසනය තුළ පැරදුණා, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් පැරදුණා. එක එක පතිපත්ති මත 
ඒවා ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා ලියන අයට මා කියන්ෙන්, 
කරුණාකර ලියන ෙද් හිතලා ලියන්න කියන එකයි. මට මතකයි, 
මා යුද්ධයට සහාය ෙදන්න ආණ්ඩු පක්ෂයට ගිය අවස්ථාෙව්දී 
මාධ ෙව්දීන් මාව වීරයකු වශෙයනුයි සැලකුෙව්. ඒ අය ඒ 
මුඛෙයන්ම අද ෙවන ඒවා කියනවා; ඒ හස්තෙයන්ම ෙවන ඒවා 
ලියනවා. ඒ නිසා මාධ ෙව්දීන්ට මා කියන්න කැමැතියි, 

1943 1944 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරුණාකර යථාර්ථය පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒකට කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. මා හිතුවා ෙම්ක කියන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්න ඕනෑය කියා.  

අවසාන වශෙයන්, මා තව එක් ෙදයක් කියන්න ඕනෑ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පාලනයට, මර්දනයට යටත් වුණු 
මාධ යකට චරිතවත්, ගුණවත් පිරිසිදු චරිතයක් ඇති අෙයක්ව 
ෙහොෙරක්, වංචාකාරෙයක්, කුපාඩිෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම පාලනයට, මර්දනයට යටත් වුණු මාධ යකට ෙහොෙරක්, 
වංචාකාරෙයක්, දූෂිතෙයක්, මිනීමරුෙවක්ව සත් ගුණවත් 
පිංවෙතක් කරන්නත් පුළුවන්. ෙම්ක තමයි අද ස්වභාවය. ඒ නිසා 
මාධ යකට විශාල වග කීමක් පැවරී තිෙබනවා. මාධ යට ගරු 
කරන පුද්ගලෙයක්  වශෙයන්, මාධ  ෙවනුෙවන් කඳුළු ගෑස් කාපු 
පුද්ගලෙයක් වශෙයන්, මාධ  ෙවනුෙවන් බැටන් ෙපොලු පහර කාපු 
පුද්ගලෙයක් වශෙයන්, මාධ  ෙවනුෙවන් ගිහිල්ලා කාර් එක කුඩු 
කර ගත්ත පුද්ගලෙයක් වශෙයන්  මට සාධාරණ මාධ යක් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  මාධ  තුළ ඉතා 
වැදගත් මහත්වරු ඉන්නවා; අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන මහත්වරු 
ඉන්නවා. කිහිප ෙදනකුෙගන් පමණයි වැරදි ෙද් සිදු වන්ෙන්. අපට 
සත  ෙහළි කරන්න, යුක්තිය ඉටු කරන්න, සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න මාධ යකට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා දන්නවා, ඔබතුමාටත් පසු ගිය දිනවල 
ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණු බව. පසු ගිය සතිෙය් මා ඔබතුමා හමුවට 
ඇවිල්ලා යම් කිසි කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම ජර්මන් ආයතන ෙදකක් සම්බන්ධ 
කාරණාවක්. අසරණ, සාමාන  නිලධාරියකුට ෙකොටි ෙල්බලය 
ඇලවීම සම්බන්ධ කාරණාවක්. ඔබතුමා ඒ අවස්ථාෙව් අදාළ අයට 
උපෙදස් දුන්නා, ඒක කරන්න එපා කියලා.  ඔබතුමා ඒක 
පිළිගත්තා. මා ඒක අගය කරනවා.   

 තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. එනම්, ෙබොරු ලියන 
අයට, චරිත ඝාතනය කරන අයට, ෛවරෙයන්, ඊර්ෂ ාෙවන්, 
ෙකෝධෙයන් මාධ  හසුරවන අයට අවීචි මහා නරකෙය් ෙවනම 
ෙකොටසක් තිෙබනවායි කියන එකත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.27] 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මෙග් 

සෙහෝදර මන්තීවරයකු ෙමන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මාධ  
පකාශකතුමා හැටියට ඔබතුමා මූලාසනෙය් වාඩි ෙවලා ඉන්න 
අවස්ථාෙව්  මට කථා කරන්න ලැබීම භාග යක්. ජනමාධ  හා 
පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට බඳුන්වන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අෙප් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා, එෙහම නැත්නම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කළ 
කථාව මා අහෙගන හිටියා. එතුමා ගිය අවුරුද්ෙදත් අය වැය 
විවාදය අවස්ථාෙව්දී කථාවක් කළා; ඊට ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙදත් 
අය වැය විවාදෙය්දී කථාවක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙව් අන්තිම ටික 
හැෙරන්න කථා කරපු අෙනක් සියලු කාරණා, ඉදිරිපත් කරපු  
සියලු සංඛ ා ෙල්ඛන මීට ෙපර ඉදිරිපත් කළ කරුණු හා සංඛ ා  
ෙල්ඛනමයි.   හැමදාම එකම කථාව තමයි එතුමා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමාෙග් කථාවත් එක්ක විෙශේෂ  වශෙයන් 
කිව යුතු කාරණාවක් නැති වුණත් අවසානෙය්දී එතුමාට ඇති වී 
තිෙබන ඒ දුක සම්බන්ධෙයන් අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  
පක්ෂ අභ න්තරෙයන් සහ අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් කථිකාවත් 

එක්ක එතුමාට ඇති වී තිෙබන දුක සම්බන්ධෙයන් අපි අෙප් 
කනගාටුව පකාශයට පත් කරනවා. 

අද මාධ ෙය් තිෙබන සමබරතාව පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් 
සාකච්ඡා කළා.  ඒ වාෙග්ම මාධ ෙය් තිෙබන ගැතිකම් පිළිබඳවත් 
කථා කළා. හැබැයි, අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු විෙශේෂතම 
කරුණක් තිෙබනවා. අපි ෙම් කථා කරන රාජ  මාධ  ආයතන 
ෙදක විතරයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු  සභාෙව් කථාබහට ගත යුත්ෙත් 
කියලා ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වත්, මාධ  
කිව්වාම සමස්ත මාධ  පිළිබඳවම කථා බහ කරන්නට ජනමාධ  
හා පවෘත්ති අමාත ාංශය විධියට වගකීමක්, යුතුකමක් 
තිෙබනවායි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  ඒ යුතුකම තමයි රෙට් යහපත් මාධ  සදාචාරයක් බිහි 
කරලා ජනතාවට යහපත් ෙදයක් ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ආරක්ෂා 
කිරීම. ජනතාවට ෙහොඳ ෙද්, හරි ෙද් ලබා ගැනීෙම් පරම අයිතිය, 
නිවැරදි ෙද් ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත ාංශය විධියට ආරක්ෂා කළ යුතු ෙවනවා. 

මාධ ෙය් පංගුව ගත්තාම අද රජයට හිමි ෙවලා තිෙබන පංගුව 
ඉතාමත්ම කුඩායි. රජයට හිමි ෙවලා තිෙබන ෙම් කුඩා පංගුව 
පිළිබඳව තමයි අපි හැෙමෝම තර්ක කරන්ෙන්. විශාල පංගුව 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික මාධ යට. විවිධ ආයතන මඟින් පාලනය 
කරන මාධ  ආයතන සියල්ල තුළම රජය විෙව්චනය කරන්න 
ඕනෑ තරම් ඉඩ හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අද කිසිම බාධාවක් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. රාජ  මාධ  
ආයතන ෙදක පිළිබඳව සලකලා තමයි අපි හැම ෙවලාෙව්ම කථා 
කරන්ෙන්. හැබැයි, මාධ ෙයන් ෙහොඳ ෙද් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, 
මාධ ෙයන් ගුණාත්මක ෙද් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, මාධ ෙයන් 
සමබර ෙද් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ මාධ යත් එක්ක ජනතාව 
ඉන්නවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. අද LMRB වෙග් එක එක 
ආකාරෙය් සමීක්ෂණ වාර්තා තිෙබනවා. ෙම් සමීක්ෂණ වාර්තා 
අනුව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් හරියට කටයුතු කරන නාලිකාව 
ෙමොකක්ද, ජනතාව අතර ඉන්න නාලිකාව ෙමොකක්ද කියලා. 
එතෙකොට අපි දන්නවා ඒ අතරින් ෙමොන නාලිකාවන්ද ඉස්සරහින් 
ඉන්ෙන් කියලා. රජෙය් නාලිකා පස්සට ගිහින් තිෙබනවාද, රජෙය් 
පවෘත්ති විකාශය පස්සට ගිහින් තිෙබනවාද කියලා ජනතාවට 
තුලනය කර ගන්න පුළුවන්. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ජනතාව වැඩි 
විශ්වාසෙයන් බලන්ෙන් ෙමොකක්ද, එතැනට තමයි අවධානය 
ෙයොමු ෙවන්ෙන්. මිනිස්සුන්ට අද ඒ නාලිකාවල තිෙබන 
ආකර්ශනය නිසා තමයි හැෙමෝම ඒ ගැන ෙම් තරම් කථා 
කරන්ෙන්; හැෙමෝටම  එය මාතෘකාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

මාධ  විධියට ගත්තාම සිරස රූපවාහිනී නාලිකාව ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ වැඩසටහන් රාශියක් ඉදිරිපත් කරමින්, ඕනෑම ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් මතවාද ඉදිරිපත් කරන්න සමබරව ඉඩකඩ හදලා 
තිෙබනවා. ඒකට කවුරු හරි බාධා කරනවාද? නැහැ. 
ස්වර්ණවාහිනිය ගත්තාම, ස්වර්ණවාහිනිය ෙනොෙයක් ආකාරෙය් 
මතවාද ඉදිරිපත් කරනවා. "කියන කථා" වාෙග් ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරලා සමා ජෙය් තිෙබන පැති කඩවල් 
ෙපන්වා ෙදනවා. කවුරුවත් ඒවාට බාධා කරලා නැහැ. ඕනෑ තරම් 
ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්න, ඕනෑ ෙදයක් විෙව්චනය කරන්න, රජය 
විෙව්චනය කරන්න, ජනාධිපතිතුමා විෙව්චනය කරන්න ඉඩ හදලා 
තිෙබනවා. ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. 
කවුරුවත් ගිහිල්ලා අල්ලලා නවත්වන්ෙන් නැහැ. ෙදරණ 
නාලිකාව ගත්තත් ඒ විධියමයි. ෙදරණ නාලිකාෙව්ත් ඒ සඳහා 
ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ තිෙබනවා. "වාද පිටිය" ගත්තාම ඕනෑ තරම් 
විවාද කරන්න ඉඩ හදලා දීලා තිෙබනවා. ඒවාට බාධා කරලා 
තිෙබනවාද, ඒවා කරන්න එපා කියලා තිෙබනවාද? නැහැ. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත. ඕනෑම ෙකෙනකුට කථා කරන්න ඉඩ හදලා 
තිෙබනවා. සමබරතාව ෙමතැනින්ම පැහැදිලියි. හිරු නාලිකාව 
ගත්තත් ඒ වාෙග්ම තමයි. අලුතින් පටන් ගත් "බලය" වැඩසටහන 

1945 1946 

[ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] 
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ගත්තාම, ඒ වාෙග්ම පවෘත්ති වැඩසටහන් ගත්තාම ඉතාම 
සමබරයි. සමහර අය කියනවා, "ඒෙක් අයිතිකාරයා ආණ්ඩුෙව් 
තමයි ඉන්ෙන්" කියලා. හැබැයි, ඒ නාලිකාව බැලුවාම ඒ විධියට 
ආණ්ඩුපාක්ෂික භාවයක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් ඕනෑ තරම් 
විෙව්චනය කරන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒවා ෙපෞද්ගලික ආයතන. 
ෙමන්න ෙම් ආයතන තම තමන්ට තිෙබන රුචිකත්වය අනුව වැඩ 
කටයුතු කරනවා. හැබැයි, අවසානෙය්දී ජනතාව තීන්දු කරනවා 
බැලිය යුත්ෙත් ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොකද, ජනතාව අෙත්යි  
remote control එක තිෙබන්ෙන්. 

හැබැයි අද මීට වඩා බරපතළ මාධ යක් තිෙබනවා. ඒ තමයි 
ෙවබ් අඩවි. අපි ෙම් කථා කරන විද ත් නාලිකාවලට -රූපවාහිනී 
නාලිකා, ගුවන් විදුලි නාලිකා- සහ පුවත් පත්වලට වඩා විශාල 
හානියක් සිද්ධ කරන්ෙන් ෙවබ් අඩවි මඟිනුයි. ලංකාෙව් ෙවබ් 
අඩවි ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම සීමිත සංඛ ාවක්. 
පවෘත්ති සපයන ෙවබ් අඩවි සංඛ ාව ගත්තාම අද වඩාත්ම ජනපිය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොරු කියන, වග කීමක් නැතුව 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන, ලියා පදිංචිය ෙකොෙහේද කියලා ෙහොයා 
ගන්න බැරි, අම්මා අප්පා ෙකොෙහේද කියලා ෙහොයා ගන්න බැරි 
ෙවබ් අඩවි. රජෙය් කාර්යාලවල, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කාර්යාලවල 
තරුණ තරුණිෙයෝ තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන smartphone එෙකන්, 
tab එෙකන්, office එෙක් තිෙබන පරිගණකෙයන් උෙද් පාන්දර 
ආපු ගමන් බලන්ෙන් ඒ පවෘත්ති ටික. ෙමොකද, කුණු රසය 
ඇවිස්ෙසන විධියට තමයි ඒවාෙය් පවෘත්ති මවන්ෙන්. පවෘත්තිය 
ෙවන එකක්, ෙහඩිම ෙවන එකක්. පවෘත්ති කලාෙව් සදාචාරය අති 
පල්ෙලහාට දමලා තමයි ෙම්වාෙය් කථා ලියන්ෙන්. ෙම්වා දිහා 
තමයි තරුණෙයෝ අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. ෙම් දිහා තමයි 
මධ ම පාන්තිකෙයෝ ගිහිල්ලා බලාෙගන ඉන්ෙන්. ෙම්වා තමයි 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් එක ෙපළැන්තියක පවෘත්ති මාධ  බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමබර මාධ  පිළිබඳව අපි ෙමතැන ෙකොච්චර 
කථා කළත් ෙවබ් අඩවි මඟින්  අද රටට මහා බරපතළ ව සනයක් 
ඇති කර තිෙබන බව කියන්න කැමැතියි. හැබැයි, ෙවබ් අඩවි 
සඳහා නිවැරදි නියාමනයක් සිද්ධ කරන්න ගිෙයොත් ඒ පිළිබඳව 
බරපතළ පශ්න ඇති ෙවනවා. 

අද රජය විධියට, අමාත ාංශය විධියට ඒ අයෙගන් ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා, ලියා පදිංචි ෙවන්න කියලා. ඒවාෙයන් කාට ෙහෝ 
වැරැද්දක් කෙළොත්, කාට ෙහෝ විරුද්ධව කටයුතු කෙළොත්, ඒ 
ෙවනුෙවන් නඩු යන්න, ඒ පිළිබඳව නීතිමය කියා මාර්ග ගන්න, 
අඩු තරමින් තමන්ට වූ අසාධාරණය පිළිබඳව ෙචෝදනා කරන්න 
ඉඩ හදන්න ඕනෑ නිසා ලියා පදිංචි ෙවන්න කියලා ඉල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ අය ලියා පදිංචි වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙවබ් 
අඩවි උපුටා දක්වමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ගරු මන්තීවරුන් 
කථා කරනවා.  එෙහම කරලා ඒ ෙවබ් අඩවි නීතිගත කර ෙදනවා. 
ඒක කනගාටුවට කාරණයක්. මන්තීවරුන් නම් කමක් නැහැ, 
වගකීමක් තිෙබන විපක්ෂ නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් පසු ගිය දවසක එෙහම නන්නත්තාර ෙවබ් අඩවියකින් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැව්වා. ෙම්ක 
තමයි වැරැද්ද. ෙවබ් අඩවිෙය් තමන්ට ඕනෑ කරන කාරණාව දමා 
ගන්නවා. තමන්ට ඕනෑ කරන කාරණාව ෙවබ් එකට ලියා 
යවනවා. ලංකාෙවන් ෙහෝ එංගලන්තෙයන් ෙහෝ ෙකොෙහන් ෙහෝ 
කියාත්මක වන ෙවබ් අඩවියට තමන්ෙග් කාරණාව දමා ගන්නවා. 
ඒ කාරණාව ආෙයත් බලාෙගන ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා 
කරනවා. එෙහම කරලා ඒක නීතියක් බවට, ඇත්තක් බවට, 
යථාර්ථයක් බවට පත් කරනවා. ෙම්ක තමයි අද style එක බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂය අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
යම් යම් උදවිය අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙවබ් අඩවි හරහා 
දැවැන්ත විකල්පයක්, ෙවනසක් නිර්මාණය කරන්න. අප දන්නා 
විධියට එක්තරා රජයක Embassy එකක් මඟින් ඒ සඳහා අවශ  
කරන මුදල් ලබා ෙදනවා. ලංකාෙව් හැම තැනකින්ම 5,000ක 
විතර තරුණ බලකායක් බඳවා ෙගන ඒ අයට මුදල් ෙගවලා ෙම් 
ෙවබ් අඩවි හරහා, Facebook වැනි ෙවබ් අඩවි හරහා වැඩ 

පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්ක 
තමයි අද අලුත්ම මාෆියාව බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පිළිබඳව අප සියලු ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරනවා රස වින්දනය සම්බන්ධෙයනුත්. රූපවාහිනී 
වැඩසටහන්වල, ගුවන්විදුලි වැඩසටහන්වල රස වින්දන ශක්තිය 
ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට අප සියලු ෙදනා වග කීමකින් 
යුතුව කටයුතු කළ යුතුයි. රස වින්දනය ෙහොඳ නම්, ෙහොඳ 
වැඩසටහන් තිෙබනවා නම්, ගුණාත්මක වැඩසටහන් තිෙබනවා 
නම් ඒ සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙවනවා; වැඩි ෙවළඳ 
වටිනාකමක් හිමි ෙවනවා. අද අපි දකිනවා සමහර ෙවලාවට 
ෙවළඳාම විතරක් මූලික අභිපාය කරගත් මාධ . ඉස්සර ෙටලි 
නාට යක් පැය භාගයකදී විනාඩි 28ක් විකාශනය කළා. පසුව එය 
විනාඩි 25 වුණා. අද එය විනාඩි 22යි. සමහර ෙවලාවට විනාඩි 
17යි පැය භාගෙය් ෙටලි නාට යකට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. 
මිනිසුන්ට අද පැය භාගයක කාලයකදී ෙටලි නාට  බලන්න 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 17යි. ඉතිරි ටික ෙසේරම advertisements. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියන්න; නීති දමන්න අපට බැහැ. ෙපෞද්ගලික 
මාධ  ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, රජෙය් මාධ  ආයතන ෙවන්න 
පුළුවන්, ලාභ ෙපන්වන්න ඕනෑ. හැබැයි හැම තිස්ෙසේම ෙගදර 
රූපවාහිනී ෙපට්ටිය ඉස්සරහා සිටින ෙපේක්ෂකයා, ගුවන්විදුලිය 
අහෙගන සිටින ශාවකයා ගැන හිතලා ෙම් කටයුත්ත කළ යුතුය 
කියන එක අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද 
මාධ  ක්ෙෂේතයට ලබා දී තිෙබන, හදා දී තිෙබන නිදහස 
ෙකොතරම්ද? ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව කාටූන් අඳින්න 
පුළුවන්කම ඇති වුෙණ් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය්යි. ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ෙවබ් 
අඩවිවල මඩ ගහන්න පුළුවන් යුගයක් ෙම්ක; කරදරයක් නැතිව 
ඕනෑම ෙකනකුට මඩ ගහන්න පුළුවන් යුගයක් ෙම්ක. ඒ මඩ 
ගහන අය දිහා හිනා ෙවලා බලන, ඒ අය එක්ක හිනා ෙවලා කථා 
කරන යුගයක් ඇති කෙළේ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 
එදා එෙහම ෙනොෙවයි. එදා නායකයන්ට විරුද්ධව කාටූන් ඇන්දා 
නම් ඇඳපු ෙකනා ඊට පස්ෙසේ ටයර් සෑයකට ගියා. එදා 
නායකයන්ට විරුද්ධව යම් කටයුත්තක් කළා නම් එතැනින් 
පස්ෙසේ ඒ මාධ  ආයතනයට බරපතළ විධියට ගැටලු ඇති කළා. 
හැබැයි අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම මාධ  
නිදහසක් වාර්තා වන යුගය හැටියට සටහන් වන්ෙන් ජනාධිපති 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගය බව අප ෙම් 
ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාධ ෙව්දින් ෙවනුෙවන් විශාල ෙමෙහයක් 
ඉෂ්ට කළා. නමුත් උතුෙර් මන්තීතුමා සඳහන් කළා උතුෙර් 
මාධ ෙව්දින්ට පුහුණු වැඩසටහන් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
එෙහම ෙදමළ, සිංහල, මුස්ලිම් කියලා ෙභ්දයක් නැහැ. ජනමාධ  
හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කරපු සියලුෙදනාට ෙම් 
වන ෙකොට පමුඛතාව ලබා ෙදමින් විෙද්ශ ශිෂ ත්ව සඳහා, ෙද්ශීය 
වශෙයන් අධ ාපනය සඳහා උදව් උපකාර කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අවශ  කරන උපකරණ ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. මාධ ෙව්දින් සඳහා ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් ඉදිරිෙය්දී ණය ලබා ගැනීම සඳහා තවත් හාරසිය ගණනක් 
ෙම් වන ෙකොටත් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප තවත් කාරණයක් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. මාධ ෙව්දින්ෙග් නිදහස සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරද්දී ස්වයං පාලනයක් පිළිබඳව කථිකාවක් පසු ගිය කාලෙය් 
ඇති වුණා. පසු ගිය කාලෙය් කථිකාවක් ඇති වුණා, "අපි ස්වයංව 
රීති පද්ධතියක් හදා ගනිමු" කියලා. එෙසේ කර තිබුෙණ් ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින්. ඒ අරමුණින් තමයි මාධ  

1947 1948 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතනවලින් අදහස් එකතු කරෙගන රීති පද්ධතියක් සකස් 
කරගන්න අප උත්සාහයක ෙයෙදන්ෙන්. එවැනි රීති පද්ධතියක් 
හරහා ජනතාවට, ෙපේක්ෂකයාට යම්කිසි ආකාරයක සහනයක්, 
යම්කිසි ගරුත්වයක් ලබා දීම තමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.      

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් යාපනෙය් 
මන්තීතුමා මතක් කළා, මාධ ෙව්දීන්ට විශාම වැටුපක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ;  EPF  නැහැ කියලා. එතුමා ඒ කථා කෙළේ  
නිදහස් මාධ ෙව්දීන් පිළිබඳවයි; වාර්තාකරුවන් පිළිබඳවයි.  
හැබැයි  රාජ  ආයතනවල ෙසේවය කරන අයට  විශාම වැටුපක්  
ලැෙබනවා වාෙග්ම,  මාධ  ආයතනවල වැඩ කරන ෙබොෙහෝ  
මාධ ෙව්දීන් සඳහාත්  EPF , ETF සහ ඒ ලැබිය යුතු සියලු ෙද්වල් 
සාමාන  ෙසේවකයින්ට ලැෙබන විධියටම ලැෙබනවා කියන එකත් 
මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ඉතාමත්ම අලුත් පිම්මක් පනිමින්  82 - 83 කාලෙය් දී රූපවාහිනිය 
අෙප් රටට ආවා.  අපි දැකපු ඒ රූපවාහිනී ෙපට්ටියම  දවසින් දවස 
ස්වභාවය ෙවනස් ෙවමින් ෙම්  ෙවන තුරුම  අෙප් සාලෙය් 
තිෙබනවා.  හැබැයි ඩිජිටල්කරණය ඇති වීමත් එක්ක රෙට් 
රූපවාහිනී සංසක්ෘතිෙය් ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  මාධ  කලාව තුළ ඒ මහා දැවැන්ත ෙවනස ඇති කෙළේ 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  
විෙශේෂෙයන්ම මා  ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.   

ආයතන විධියට ගත්තාම ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ගුවන් විදුලිය, 
රූපවාහිනිය, මුදණ සංස්ථාව, චිතපට සංස්ථාව, ඒ වාෙග්ම පුවත් 
පත් මණ්ඩලය, ස්වාධීන රූපවාහිනීය, එක්සත් පවෘත්ති පත 
සමාගම,  සැලසිෙන් ආයතනය සහ ලංකා පුවත් පත් ආයතනය 
වාෙග්ම රූපවාහිනී අභ ාස ආයතනය ෙම් වනෙකොට ඉතාමත්ම 
ඉහළ මට්ටමකට ෙගන එන්නට අෙප් අමාත වරයාත්, ඒ වාෙග්ම 
අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත්ම 
යුහුසුලු ගමනක ෙයදිලා ඉන්නවා.  ඒ නිසා ෙම් අය වැය කථාෙව්දි 
මට විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට තිෙබන්ෙන් ජනමාධ  
ක්ෙෂේතෙය් ඉතාමත්ම කැපී ෙපෙනන ෙවනසක් ඇති කර තිෙබන 
බවයි.  මාධ  ක්ෙෂේතය තුළ  ජන මාධ ෙව්දීන් ගැන හිතන,  ඒ 
වාෙග්ම ෙපේක්ෂකයා සහ නරඹන්නා ගැන හිතන යුගයක් පිළිබඳව 
අද කථිකාව ආරම්භ ෙවලා, ඒ සඳහා අවශ  පසුබිම සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු රංජන් රාමනායක මන්තිතුමා. 
 
[අ.භා. 3.41] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කතා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.  මා අද දින  ෙම් මාතෘකාව 
ගැන කථා කරන්න කලින්   මීට ෙපර  ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
සම්බන්ධෙයන්  කර තිෙබන කථා ටික ඊෙය් නිවෙසේදී  YouTube 
හරහා බැලුවා.  ඒ කථාෙව් තිබුණු ෙචෝදනා, මම කරපු ෙයෝජනා, ඒ 
කරපු ඉල්ලීම් එකකටවත් ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය යුගෙය්ම පිළිතුරු 

ෙදන්න අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
කරපු කථා විමර්ශනය කර බලද්දී,  බීරි අලින්ට වීණා වයපු 
තත්ත්වයක් තමයි ඒ තුළින් ෙපෙනන්නට තිබුෙණ්.  ඒවාට උත්තර 
ෙදන්න රජය උනන්දු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියන එක 
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ.     

පසු ගිය යුගෙය් ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශය 
සම්බන්ධව ෙම් රජයට විශාල කළු පැල්ලම් තිබුණා. ෙම් කළු 
පැල්ලම් එකක්වත් ෙසෝදා ගන්නට, ඒවායින් නිවැරැදි ෙවන්නට 
රජයට උවමනාවක් නැති විත්තියක් තමයි ෙපෙනන්නට තිබුෙණ්.   
මට අද ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්, සැනසීෙමන් කථා කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා.  ෙමොකද, මා සියලු ෙදනාම 
කථා කළ  ෙද්වල්  ෙබොෙහොම නිහතමානීව අහෙගන සිටියා. ඒ 
නිසා මෙග් කථාවටත් බාධා ෙනොකරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද 
ෙම් අමාත ාංශය  ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව් දී  රජෙය් සිටින 
චණ්ඩි ඇමතිවරුන් අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමාව 
protect කරන්න, එතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ආපු නැති ගතියක් 
තිබුණා.  අෙනකුත් අමාත ාංශවල  වැය ශීර්ෂයන් සම්බන්ධෙයන් 
විවාද කරන අවස්ථාෙව් දී සියලුම මැර හමුදා ඇවිල්ලා "හූ" 
කියනවා, කෑ ගහනවා, බාධා කරනවා, අපි දැක්කා.  නමුත්  
"ෙකෙහළිය ඇමති  අද තනියම ෙවල මැද්ෙද්"  කියනවා වාෙග් 
එතුමා තනි ෙවලා ඉන්නවා.  එතුමාව protect කරන්න ඉන්ෙන් 
අෙප්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආපු අය විතරයි.  අද ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් එතුමාව protect කරන්න ෙවනදා කෑ ගහන, "හූ" 
තියන, කුණුහරුප කියන චණ්ඩි ටික ඇවිල්ලා නැහැ.   ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අපි ඉන්නවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අන්න, එක්ෙකෙනක් එනවා. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කළු පැල්ලම් නිෙදොස්ෙකොට 
නිදහස් කර ගන්නට ෙම් රජය උත්සුක ෙනොවන්ෙන් ඇයි කියලයි 
මම අහන්ෙන්. දැන් බලන්න, පසු ගිය යුගෙය් අෙප් රෙට් කීර්ති 
නාමය විනාශ කරන්න Channel 4 නාලිකාව එක දිගට උත්සාහ 
කළා. "No-Fire Zone" කිව්වා. "Killing Fields" කිව්වා. ෙම් 
වාෙග් නම් දාලා අෙප් රෙට් රණ විරුවන්ෙග් කීර්තිය විනාශ වන 
ආකාරයට ෙටලි නාට  නිර්මාණය කළා. නමුත් හැමදාම රාජ  
නාලිකාවලින් සිංහල භාෂාෙවන් මඩ ගැහුවා මිසක්, ෙම්වාට 
විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක වීමක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. ෙමොකක්ද 
ෙහේතුව? ෙහේතුව තමයි, ෙම් channelsවලට  video  ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රජයටම සම්බන්ධ මාධ ෙව්දීන් කියලා ෙලොකු 
කතිකාවක් තිෙබනවා. ඒක විශ්වාස කරන්න විපක්ෂය හැටියට 
අපට සිදු වනවා. Channel 4වලට ෙමපමණ ෙචෝදනා කරද්දි fight 
back කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? Channel 4වලට විරුද්ධව නඩු 
දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? Channel 4වලට විරුද්ධව appeal 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඔවුන්ෙගන් වන්දි ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? Channel 4වලට විරුද්ධව sue කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ 
ගැන හිතා බලද්දි Channel 4වලට භය ඇයි, Channel 4 
කියන්ෙන් සත යක්ද කියන එක අපට හිෙතනවා.  

කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් එංගලන්තෙය් 
Trafalgar Squareවල Hyde Park එෙක් එක්තරා ෙව්දිකාවක් 
තිෙබනවා. එම ෙව්දිකාව මමත් දැකලා තිෙබනවා. පවුම් පහක් 
දීලා ඒ ෙව්දිකාවට නැඟලා ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට රජ පවුල ගැන, 
ෙජ්ම්ස් කැමරන් ගැන, ෙවනත් ඕනෑම ෙකෙනක් ගැන විෙව්චනය 
කරන්න පුළුවන්.  

1949 1950 

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර  මහතා] 
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ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ නැහැ,  නිකම් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නැහැ, පවුම් පහක් ෙදන්න ඕනෑ.   

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ෙමෙහ  නිකම් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) ෙ◌ 
ෙමෙහේ නිකම් කෙළොත් -  ඒක කරලා තමයි,  2009 දී ලසන්ත 

විකමතුංගව මරලා දැමුෙව්. ඒ නිකම් විෙව්චනය කරලා. ගරු මනූෂ 
නානායක්කාර මන්තීතුමා කියන එක ඇත්ත. ලසන්ත විකමතුංග  
පවුම් පහක් දීලා ෙනොෙවයි විෙව්චනය කෙළේ.  එතුමා පාෙර් එද්දි 
barriers ෙදකක් මැද උලකින් ඇනලා ඔළුවට ෙවඩි තබලා 
ඝාතනය කළා,  2009 වසෙර් දී. ෙමපමණ තාක්ෂණය දියුණු අෙප් 
රෙට් ෙපොලීසියට, සිවිල් ආරක්ෂක බල කායට තව වන තුරු ඒක 
ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. Islamic State in Iraq and Siriya - ISIS 
- වාෙග් මහා භයානක තස්තවාදි කල්ලි මාධ ෙව්දීන්ව මරන්ෙන් 
ඒ අය ඉස්සරහා video camera එකක් තියලා ඒ අයෙග් ආගම කිය 
කියා ටික ටික ෙබල්ල කපලා. ඒ Islamic State. ෙමහි ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ජනමාධ ෙව්දියාව ඇදලා අරෙගන barriers ෙදකක් 
මැද තියලා උලකින් ඇනලා මරනවා. කාවද ෙම් මරලා 
තිෙබන්ෙන්? "The Sunday Leader" පත්තරෙය් කර්තෘව. ඒ 
වාෙග්ම පදීප් එක්නැළිෙගොඩට වුණු ෙදයක් නැහැ. ෙම් කළු 
පැල්ලම් ඉවත් කර ගන්ෙන් නැතිව, අපි ෙම් ෙද්වල් ගැන කියන්න, 
කියන්නම ෙම් ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන්  අද වන තුරු ආණ් ඩුව 
විළිලජ්ජා නැතිව නිහඬව ඉන්නවා.  රන්ජන් රාමනායක හැටියට 
මා දැන් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂෙයන් යමක් සිදු වුණා නම්,  ඒක 
ගැනත් එදා ඉඳලා මම කිව්වා. රිචඩ් ද ෙසොයිසා ඝාතනය වුණාම ඒ 
ගැනත් මම  කිව්වා. යුනුස්ෙග් කට කැපුවා.  ඒවා ගැන මම  කිව්වා. 
නමුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ඒ ෙද්වල් කරපු අයට 
දඬුවම් ලැබුණා. ඒ අය අද නැහැ. ඒ අයට අධිකරණෙයන් ෙහෝ 
ස්වභාව ධර්මෙයන් දඬුවම් ලැබුණා. නමුත්, ෙම් කාලෙය් එවැනි 
ෙද්වල් කරපු අය තවම ඉන්නවා. ඒ අය තවම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා කියලාත් කියනවා. එෙහම කියන්ෙන් කවුද? ලාල් 
විකමතුංග මහත්තයා. ලාල් විකමතුංග මහත්තයා ෙම් ළඟදි 
මාධ යට ෙමෙසේ කියා තිබුණා. "මට ෙම් රෙට් ඉන්න නායකෙයක් 
කිව්වා, මෙග් අයියාව මැරුෙව් එක්තරා මන්තීවරෙයක් කියලා."  
එතුමා කියනවා, එතුමාට ඒක තුන් පාරක් කිව්වා කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් නායකෙයෝ මිනී මරුවන්ව ආරක්ෂා 
කරනවා. ලසන්ත විකමතුංගෙග් සෙහෝදරයා වන ලාල් විකමතුංග 
කියනවා,  මට ෙම් රෙට් නායකෙයක් කිව්වා කියලා මෙග් අයියාව 
මැරුෙව් අහවලා කියලා.  මම නායකයාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. 
ඒ කියන්ෙන්  ෙම් අය දැන දැන මිනී මරුවන්ව ආරක්ෂා කරලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද තිෙබන තත්ත්වය.  

Channel 4 එෙක් නාට  නිෂ්පාදකයකු වන මැක් ෙර් - 
එතුමාෙග් මාධ  භාවිතය සම්බන්ධෙයන් මම ගරු කරන්ෙන් 
නැහැ. -  කිව්වා, "ලංකාෙව් ෙමවැනි භයානක තත්ත්වයක් තිෙබද්දී 
මාධ කරණෙය් නියැෙලන මාධ ෙව්දීන්ට හිස නමා ආචාර 
කරනවා" කියලා. ෙමොකද, අද ලංකාෙව් මාධ ෙව්දීන්ට තිෙබන 
තැන ගැන ඔහුත් දන්නවා.  

ලංකාෙව් මාධ ෙව්දීන්ට තිෙබන තැන ගැන ෙනොෙයක් අය 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා. New York- based Committee to 
Protect Journalists එක කියනවා, '' Sri Lanka, the fourth worst 
place for journalists" කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,                        
"ශී ලංකාෙව් මාධ  නිදහස පිළිබඳ ඇෙමරිකාෙව් කනස්සල්ල" 
කියලා විෙදස් මාධ වල පළ ෙවලා තිබුණා. සියලු ෙද්වල් 
ෙමෙහම ෙවලා තිෙබද්දි ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් කියනවා, පුදුම 
මාධ  නිදහසක් ෙමෙහේ තිෙයනවා කියලා. ඒ මාධ  නිදහස 
තිෙබන්ෙන් කාටද කියලා මම නම් දන්ෙන් නැහැ. මම නම් 
වශෙයන් කියන්න ගත්ෙතොත් මන්දනා ස්මයිල් ගැන කියන්න 
පුළුවන්, උපාලි ෙතන්තෙකෝන්, ෙපෝද්දල ජයන්ත කියන ෙම් 
සියලු ෙදනා රට හැර ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් කකුල් 
කැඩුවා, ෙකොණ්ඩ කැපුවා, රැවුල් කැපුවා කියලා කියනවා. 
   

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමනි, අද නීතිය ෙකොයි 
තරම් නැද්ද කියලා කිව්ෙවොත්, "ෙම් අයට ගැහුෙව් මමයි, ෙම් 
අයෙග් කකුල් කැඩුෙව් මමයි" කියලා කැලණිෙය් ඉන්න කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් පසිද්ධිෙය් පකාශ කරනවා." කවුරුත් ෙනොෙවයි 
ෙම් මාධ ෙව්දින්ෙග් කකුල් කැඩුෙව්, ඔවුන්ට ගැහුෙව් මමයි, 
ඉස්සරහට ගහන්ෙනත් මමයි, ෙම් මාධ  ආයතන ගිනි තිබ්ෙබත් 
මමයි" කියලා එක්තරා කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් පසිද්ධිෙය් 
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඒ කවුද කියලා. ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව මට ඒ නම කියන්න බැහැ. නමුත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගත්ත පියවර 
ෙමොකක්ද? කිසිම පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ. මාධ  ආයතනවලට  
ගිනි තැබුවා; මාධ  ආයතනවලට ෙබෝම්බ ගැහුවා; 
මාධ ෙව්දින්ෙග් කකුල් කැඩුවා.  ඔබතුමන්ලා කකුල් කැඩූ 
එක්ෙකනා ෙහව්වා. කකුල් කඩපු එක්ෙකනා ඇවිත් කියනවා, 
"මම තමයි ගැහුෙව්, මම තමයි ඉස්සහරහටත් ගහන්ෙන්" කියලා.  

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

එෙහම කියද්දිත්, අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් 
අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කරන නියමයක, පිළිෙවතක ෙම් අය 
යනවා කියන එකයි. ඒකයි තත්ත්වය. එෙහම නම් අප ගිහින් 
පැමිණිලි කරන්ෙන් කාටද? අප පැමිණිලි කළාට වැඩක් නැහැ.  

අද ෙපොලිස් මාධ  පකාශකට ජනමාධ වල පළ වන 
කාටූන්වල කියන්ෙන්, "ෙකොස්තාපල් පුඤ්ඤෙසෝම" කියලායි. 
එතුමා විකටෙයක් බවට පත් ෙවලා; විහිළුවක් බවට  පත් ෙවලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක ෙපොලිස් මාධ  පකාශක 
කියන්ෙන් මහා භාරදූර වගකීමක් තිෙබන  ෙකෙනක්. පසු ගිය 
කාලෙය් රත්නපුරෙය් සිටි ෙපොලිස් මාධ  පකාශක පියශාන්ත 
මැතිතුමා, තර්ජන වැඩියි, ආණ්ඩුෙවන් මට ෙමෙහම කියන්න 
කියනවාය කියලා, ජීවිතාරක්ෂාව පතා ඕස්ෙට්ලියාවට පැනලා 
ගියා. එතෙකොට දැන් ෙම් කියන මාධ  නිදහස ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිෙසේ ෙකස් පැෙළන තර්ක ඉදිරිපත් කරකර 
ෙපන්වන්න හදන මාධ  නිදහස ෙමොකක්ද? මට ෙපන්වා ෙදන්න. 
ෙපොලිස් මාධ  පකාශක පැනලා යනවා. ගහපු අය කියනවා, මමයි 
ගැහුෙව්, ඉස්සරහටත් ගහනවාය කියලා. ඒ අය අල්ලන්ෙනත් 
නැහැ. මාධ  ආයතනවලට ගිනි තියලා තිෙබනවා; මාධ ෙව්දින් 
මැරිලා තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කියනවා, මාධ  නිදහසක් 
තිෙබනවා ලු.  YouTube, Facebook  හරහා ෙම්වා බලන සියලු 
ෙදනා  අප ෙම් කියන කථා විශ්වාස කරන්නත් එපා;  විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා එකක් කියනවා; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය තව එකක් 
කියනවා; තර්ක විතර්ක තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයා බලා 
පිළිගන්න, හරි කථාව ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් මඩ ගහනවා 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අපට කියනවා ෙන්, මඩ ගහනවා කියලා. 
ෙදයියෙන්! ඇත්ත කියනවාට අද කාලෙය් කියන්ෙන් මඩ 
ගහනවාය කියලා.  

1951 1952 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද අෙප් දාස හපුවලානලා, තලංගම ජයසිංහලා මාධ  
පකාශකෙග් භූමිකාව ෙකොයි තරම් ෙපන්වන්න හැදුවත්, ඒවා 
ෙවනස්  ෙවලා නැහැ; ඒ විධියටම තිෙබනවා. කාටුන් අඳින්න, 
අඳින්න ඇමතිවරු හැෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමාත් කියනවා, 
මට කාටූන් අඳින්ෙන් මම ජනපිය නිසායි, මම ඒ ගැන සතුටු 
ෙවනවාය කියලා. ෙඩෝබි ෙකෙනක් වාෙග් ෙරදි ෙහෝදනවා කියලා 
කිව්වත්, එතුමා සන්ෙතෝෂෙයන් ඒ ගැන කියනවා මිසක්, හැෙදන 
පාටක් නැහැ. අප ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.  ඒ විධිය ෙවනස් 
කරෙගන ඉස්සරහටවත් එතුමා හැෙදයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලා ක්ෙෂේතය ගැනත් 
කථා කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් ෙපෙර්දාත් අෙප් කලාකරුවන්ව 
අරලියගහ මන්දිරයට ෙගන්නුවා. කලාකරුවන්ව ෙගන්වලා, ෙම් 
රෙට් නායකයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මා වැනි දිළින්දා, වර වර 
ළඟට කැන්දා, ලියුම් ෙදන්න හිතුනද මන්දා! කියලායි. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙමොකද වුෙණ්? මම කිව්වා ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් වාෙග්ම 
ඡන්දයක් ළං ෙවද්දි කලාකරුවන් ෙගන්වලා රතු වයින්, සුදු වයින් 
දුන්නාය කියලා. ෙම් ගරු සභාෙව්ම ඉන්න මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 
ඒවා දුන්ෙන් නැහැය කියලා. පසු දින පුවත් පත්වල පළ වුණා රතු 
වයින්, සුදු වයින් තිබුණාය කියලා. හැබැයි, අප කියන ෙද් අහලාද 
ෙකොෙහේද, ෙම් වතාෙව් නම් රතු වයින්, සුදු වයින් දීලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ ගැන සන්ෙතෝෂයි. නමුත්, දන්සල් ඇරලා වාෙග් හැම දාම 
අරලියගහ මන්දිරෙය් දහස් ගණනකට  කන්න ෙදනවා. කන්න දීලා 
ඒ අයව ෙයොමු කරවන්න හදන්ෙන් ෙමොකටද? Election එෙක්දී 
ඡන්දය ෙදන්න කියලායි. ෙම් ආණ්ඩු හැම දාම කෙළේ කරපිංචා 
වාෙග් ෙම් අයව පාවිච්චි කරලා විසි කිරීමයි. ඡන්දය අවසන් වුණාට 
පසුව ඒ අය ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ආපු ෙවලාෙව් 
කලාකරුවන් ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමාෙග් පස්ෙසන් ගිහින් අඬඅඬා 
ලියුම් දුන්නා; ඒ තත්ත්වයට ඒ අයව අසරණ කර තිබුණා.  
මම පසු ගිය දිනවල දැක්කා ෂාරුක් ඛාන්ලා, සල්මන් ඛාන්ලා 
නෙර්න්ද ෙමෝදි අගමැතිතුමා හම්බ ෙවලා එතුමාට ලියුම් දීපු හැ ටි. 
හැබැයි, ඒ ලියුම ඇරියාම ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි පෙහේ, හෙය් 
cheques. එෙහේ කලාකරුවන් ඒ අගමැතිට සල්ලි ෙදනවා. ෙමෙහේ 
කලාකරුවන් අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමාට ලියුම් ෙදනවා. 
අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේම ඒ ලියුම් විසි ෙකරිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි නැවත නැවත ලියුම් ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
කලාකරුවන් නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියට මම කනගාටු 
ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අෙප් කලාකරුවන්ට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙනොකිරීම ගැන. ඒ නිසා තමයි ලියුම් ෙදන්න 
කලාකරුවන් ෙපොදිකන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට 
කියන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාධ  ආයතන පධානීනුත් අද 
ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ අයටත් ෙම් පණිවිඩය ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
ආයතනවල ඉන්න පධානීන්ට මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සදාම් හුෙසේන්ෙග් එකාධිපති 
රජෙය්ත්, ගඩාෆිෙග් එකාධිපති රජෙය්ත් ෙම් වාෙග්ම සභාපතිවරු 
හිටියා; මාධ  ආයතන තිබුණා. ඒ අයත් තමුන්ෙග් ඒකාධිපතියා 
ගැන ෙලොකුවට ස්ෙතෝත ගායනා කළා. උෙද් පාන්දර  අපිට බණින 
හඩ්සන් මැතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්නවා මම දැක්කා. ෙම් විධියට 
එතුමාත් අමු කුණුහරුපෙයන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට එක දිගට  
කෑ ගැහුවා. "ෙගොනා", "බූරුවා", "බල්ලා" ෙමකී ෙනොකී කථා 
කියලා බැන්නා. අපි තරහ නැහැ. නමුත් එතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉඳිද්දිත් එදා හිටපු විපක්ෂයට ෙම් විධියට බැන්නා. ෙම්ක 
තමයි එතුමාෙග් භූමිකාව.  හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සදාම් හුෙසේන් වැටුණාට පස්ෙසේ, ගඩාෆි වැටුණාට පස්ෙසේ ඒ රටවල 
හිටපු ඒ මාධ  පධානීනුත් අධිකරණය ඉදිරියට ෙගන්නුවා. ඒ 
ෙගන්නලා ඒ අයෙගන් ඇහුවා "ඇයි ඔබලා තමුන්ෙග් 
ඒකාධිපතියාට ෙමෙහම කෙඩ් ගිෙය්, ඇයි ජනතාවට සත  වසන් 

කෙළේ?" කියලා. ඒ අය කිව්වා "අෙන්! ගඩාෆි අපිව මරයි කියන 
බයට, අෙන්! සදාම් හුෙසේන් මාව මරයි කියන බයට ෙමෙහම 
කිව්වා මිසක් ඔයෙගොල්ලන් එක්ක ෛවරෙයන් ෙනොෙවයි 
කිව්ෙව්" කියලා. නමුත් අධිකරණය ඒක ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
හරියට හරි. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අධිකරණය ඒක ඇහුෙව් නැහැ. "සදාම් හුෙසේන්ට බය වුණ එක 

ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පශ්නයක්. ගඩාෆිට බය වුණ එක 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පශ්නයක්" කියලා කිව්වා.  ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන් කෙඩ් යන, සත  වසන් කරන, ජනතාවට කෙඩ් 
ෙනොයන, තමුන්ෙග් වාසියට කෙඩ් යන ෙම් සභාපතිවරුන්ටත් 
කවදා හරි ජනතා අධිකරණයට එන්න ෙවනවා කියලායි.  ඒ ආපු 
දවසට අපිත් ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් අෙප් යුතුකම 
ඉෂ්ට කරනවා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම  
මුදලට යට ෙවන්ෙන් නැති, ඒවාට බය නැති මධ ෙව්දීන් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග් මාධ ෙව්දිෙයක් "ලක්බිම" පත්තෙර් හිටියා. 
"ලක්බිම" පත්තෙර් අයිති මහත්මයාත් ෙම් ගරු  සභාෙව් ඉන්නවා. 
"ලක්බිම" පත්තෙර් කර්තෘතුමා වන සමන් වගආරච්චිට ඒ ෙද් 
වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න දුකයි එක්තරා 
නාලිකාවකට රෙට් ඉන්න ෙලොකුම නායකෙයක් ඊෙය් කථා 
කරලා ඒ ඉන්න විධායක level එෙක් ෙදන්ෙනක්ව අයින් කරලා 
තිෙබනවා. අද ෙම්කයි තත්ත්වය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විමසුම" කියන මඩ 
ව ාපෘතිය කරන්නට ITN රූපවාහිනි නාලිකාවට  අද ෙකෙනක් 
නැහැ. ෙමොකද ෙකෙනක් නැති ෙහේතුව?  ඒ විමසුම කරපු ෙකනා 
paralyse වුණා.   

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ඇයි හඩ්සන් මැතිතුමා? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 ඇයි? හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමාට විමසුම කරන්න බැරිද?  
හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමාත් අද ඉන්නවා. මම ඔබතුමාට ෙදොසක් 
කියනවා ෙනොෙවයි. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, "විමසුම" 
කරපු ෙකනා paralyse වුණා. ඊට පස්ෙසේ paralyse වුණ ෙකනා 
replace කරන්න ගරු ඇමතිතුමා  තව ෙකෙනක් ෙගනාවා.  එයත් 
paralyse වුණා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අයිෙයෝ! 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙමොකද ෙම් මඩ ෙන් ගහන්ෙන්.  දැන් ෙම් "විමසුම" paralyse 

ෙවලා.  කවුරුත් ඒක කරන්න එන්න බයයි. ෙකොන්දක් තිෙබන 
හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමාට, මඩ ගහන්න උපාධියක්  තිෙබන 

1953 1954 

[ගරු රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 
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එතුමාට  මම කියනවා, පුළුවන් නම්  ඔබතුමා "විමසුම" කරන්න; 
අපි ඔබතුමාත් paralyse ෙවන තුරු බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්ක ෙබොරුවක් නම් රන්ජන් රාමනායක paralyse 
ෙවන්න ඕනෑ. මම එෙහමත් කියනවා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔබතුමා හඩ්සන් මැතිතුමාට භයද? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
දැන් බලන්න, ෙම් සභාෙවත් හැමදාම බාධා කරන මනුෂ යාට 

දියවැඩියාව හැදිලා ඇඟිලි කැපුවා. එක දිගට කෑ ගහනවා. දැන් 
ඇඟිලි එක එක කපනවා. මුලින්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට එද්දී කකුෙල් 
ඇඟිලි 10ක් තිබුණා. දැන් තිෙබන්ෙන් ඇඟිලි 7යි. ඒ කියන්ෙන් 
එක දිගට ෙකොන ෙකොන කපනවා. ඒ ෙකොන ෙකොන කපන්ෙන් 
ෙමොකද? "විමසුම" වැඩසටහන කරන්න පත් කරන්න ෙහොඳ 
පුද්ගලෙයක් ෙම් සභාෙවත් ඉන්නවා. හැබැයි, "විමසුම" 
වැඩසටහනට ෙහොයන්ෙන් ඇඟිලි 10ම තිෙබන පුද්ගලෙයක්. 

 
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 චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ෙතොප්පිය දා ගත්තා. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපි කාෙග්වත් නමක් කිව්ෙව් නැහැ. ඉතින් ෙම්කයි තත්ත්වය. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. අස්වර් මන්තීතුමා ඉක්මනට කියන්න. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 මම පිළිපදින ඉස්ලාම් ධර්මයට විරුද්ධවයි ෙම් "One Shot" 

කථා කරන්ෙන්; ෙම් මහා අපහාසය කරන්ෙන්. ගෑනු කීයක් 
ඉන්නවාද?  ෙම්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක point of Order  එකක් ෙනොෙවයි.  ගරු මන්තීතුමා,  

කරුණාකර කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 මම අහන්ෙන් එතුමාට මැලිබන් එෙකන් ගහලා එෙලව්ෙව් 

ඇයි කියලායි. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගහලා? 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒවා ඇෙහන්ෙන් නැහැ, කපටිකමට. ෙවන ඒවා ඇෙහනවා, 

ඒවා ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම නැවත නැවතත් කියන්ෙන්, ජනමාධ  සහ 
පවෘත්ති අංශය මාධ ෙව්දීන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන බලලා නැහැ 
කියලා. තව තවත් ෙම් මාධ ෙව්දීන් ශක්තිමත් කරන්න. අපි සිරස 
නමා ආචාර කරනවා  සියලු මාධ ෙව්දීන්ට. ෙම් රෙට් තිෙබන 
ඒකාධිපති රජය එළවන්නට දායක ෙවන්න. ඒ වාෙග්ම, ඒකාධිපති 
රජයට කෙඩ් යන අයට කවදා හරි අධිකරණෙය්දී සත යට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවයි.  සත ය ෙත්රුම් ගන්න, ජනතාවට කෙඩ් යන්න, 
පක්ෂයකට කෙඩ් යන්න එපා කියමින් මම කථාව අවසන් 
කරනවා.   

[අ.භා. 4.00] 
 

ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
රන්ජන් රාමනායක ගරු මන්තීතුමනි, මම තමයි ආබාධිතයන් 

පිළිබඳව ඉන්න ඇමතිතුමා. හරිද? අද ෙලෝක දියවැඩියා දිනය. 
හරිද? අද උෙද් - [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මම කියන්නම්. අද 
ජාත න්තර දියවැඩියා දිනය. ෙකෙනක් ආබාධිත වුණාම ඔහුෙග් 
කකුල කපපු හැටියි, ඔහුෙග් ඇඟිලි  කපන හැටියි කියන එක 
සාදාචාරාත්මක නැහැ කියලා මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමා ඒක විතරක්  ඉෙගන ගන්න. ඒක ෙහොඳ නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතෙකොට 
දියවැඩියාව - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අද ෙකෙනකුෙග් 
කකුල කපන්ෙන් අතින් ලිව්වා කියලාද? ඒක වැරදියි. එෙහම 
කියන්න එපා. ඒක ෙහොඳ නැහැ. 

 
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 මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක? ඉක්මනට කියන්න. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්ෙව් වැරැදි කෙළොත්, 

පව් කෙළොත්, අපරාධ කෙළොත් - 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා කථා කරන්න. 

1955 1956 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අපරාධයයි, පෑනයි කියන්ෙන් ෙදකක්. [බාධා කිරීමක්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම ඔබතුමාට කියලා ෙදන්නම්.  පෑෙනන් 
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා. පෑෙනන් කරන්න බැරි ෙද්වල් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  අෙප් මාධ ෙව්දීන් 
කියන්ෙන් කවුද කියලා ඉස්සර ෙවලා දැන ගන්න ෙකෝ. අෙප් ර ට 
පාලනය කරන්ෙන් ආණ්ඩුවක්. ආණ්ඩුවට යාන්තණයක් 
තිෙබනවා. ව වස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය. ෙම් තුෙනන් 
තමයි රට පාලනය කරන්ෙන්. නමුත් හතරවැනි බලෙව්ගයකුත් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි මාධ ය. ඒ මාධ  ක්ෙෂේතෙය් කවුද ඉන්ෙන්?  
ෙම් මාධ  ක්ෙෂේතෙය් පමුඛෙයෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට හිතුණා, ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ කියලා. ''දිවයින'' පත්තෙර් ඉන්නවා, ෙමරිල් 
ෙපෙර්රා මහත්මයා, නාරද නිශ්ශංක මහත්මයා. ඊළඟට, අනුර 
ෙසොලමන් මහත්මයා ඉන්නවා. ''ලක්බිම'' පත්තෙර් ඉන්නවා, අනුර 
ෙහොෙර්ෂස් මහතා, සම්පත් ෙද්ශපිය මහතා. ''දිනමිණ'' පත්තෙර් 
ඉන්නවා, ගාමිණී  ජයරත්න මහතා. ''මව්බිම'' පත්තෙර් ඉන්නවා, 
තුෂාර ගුණරත්න මහතා, ඒ වාෙග්ම ෙබනට් රූපසිංහ මහතා; අෙප් 
ගෙම්. ''ලංකාදීප'' පත්තෙර් සිරි රණසිංහ මහතා ඉන්නවා. ''රිවිර'' 
පත්තෙර් සිසිර පරණතන්තී මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ''ෙඩ්ලි 
නිවුස්'' පත්තෙර් රාජ්පාල් අෙබ්නායක මහතා ඉන්නවා. ''ෙඩ්ලි 
මිරර්'' පත්තෙර් ඉන්නවා, චම්පිකා ලියනාරච්චි ෙමෙනවිය. 
''සිෙලෝන් ටුෙඩ්'' පත්තෙර් ඉන්නවා, ජයන්ත ශී නිශ්ශංක මහතා. 
''දි අයිලන්ඩ්'' පත්තෙර් ඉන්නවා, පභාත් සහබන්දු මහතා. මනික් ද 
සිල්වා මහතා ඉන්නවා, ''සන්ෙඩ් අයිලන්ඩ්'' පත්තෙර්. ''සන්ෙඩ් 
ටයිම්ස්'' පත්තෙර් සිංහ රත්නතුංග මහතා ඉන්නවා. ''සන්ෙඩ් 
ඔබ්සර්වර්'' පත්තෙර් ඉන්නවා, දිෙන්ෂ් වීරවංශ මහතා. ''සන්ෙඩ් 
ලීඩර්'' පත්තෙර් ඉන්නවා, සකුන්තලා ෙපෙර්රා මහත්මිය, මාලින්ද 
ෙසෙනවිරත්න මහතා. ඉතින් ෙම් ෙගොල්ලන් වැරැදිකාරයන්ද?  ෙම් 
ෙගොල්ලන් රාජ  පාක්ෂිකයන්ද? [බාධා කිරීමක්] අෙන්, කියන්න.   
අපි කියමු ෙකෝ රාජ ය ආරක්ෂා කිරීම කියලා. ඒකට  රාජ  මාධ  
ෙදකක් තිෙබනවා. ඉතුරු මාධ  ආයතන ෙසේරම කාටද අයිති? 
විපක්ෂයට.   හරිද?  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කී ෙදෙනක් මරලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මාධ  නිදහස ෙහොඳටම තිෙබනවා. මාධ  නිදහස නැහැයි 

කියන එක අපි ෙකොෙහොමවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ඒවා ගැන කනගාටු ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පුද්ගලයන් හෑල්ලුවට, බාල්දුවට ලක් කරන්න 
එපා. මාධ ෙව්දියකු වශෙයන් අවුරුදු 18ක් කටයුතු කළාම, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 12ක loan එකක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාධ ෙව්දීන්ට රුපියල් ලක්ෂයක 
ශිෂ ත්වයක් ෙදනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කී ෙදෙනක් මරලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ශිෂ ත්ව ෙදනවා. කවුරුවත් ඒවා ගැන කියන්ෙන් නැහැ. 

මාධ ෙව්දීන්ට රුපියල් ලක්ෂයක ශිෂ ත්වයක් ෙදනවා. ෙම්වා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් කරන ෙහොඳ වැඩ.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කී ෙදෙනක් මරලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙකොයි කාලෙය්ද මැරුෙව් නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක 

සන්ධාන ෙවලා තිෙබන පක්ෂ ගැනත් කථා කරන්න එපා යැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතනුත් මරලා තිෙබනවා ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොටින්ට ෙතොග පිටින්, ෙලොරි පිටින් ආයුධ 
ෙගනහිල්ලා දුන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙලොරි පිටින් ආයුධ 
ෙගනිහිල්ලා දුන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන කථා කරන්න එපා. 
[බාධා කිරීමක්] කරුණාකර ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒවා ගැන කථා 
කෙළොත් අපටත් කථා කරන්න ෙවනවා. සාමාන ෙයන් කථා 
කරද්දී   වැරැදි කියන්න; විෙව්චනය කරන්න. ෙපෞද්ගලිකව නම් 
මඩ ගහන්න එපා. මම ඒකට කැමැතිත් නැහැ. මම එෙහම මඩ 
ගහන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක මෙග් පතිපත්තිය. මම ෙපෞද්ගලිකව 
කාටවත් මඩ ගහන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මඩ ගහන්න එපා කියන්න, මාධ ෙව්දීන්ටත්. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මාධ ෙව්දීන්ට නිදහස දීලා තිෙබනවා. ඉස්සර ජනාධිපතිතුමා 

ගැන ෙලොකු අවිශ්වාසයක් තිබුණා. ඒකත් මම කියන්න ඕනෑ.  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙවන ෙද්වල් ජනාධිපතිතුමා මාධ යට 
ෙදනවා කියලා අවිශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, 
මාධ ෙව්දීන්ට වඩාත්ම කිට්ටු පුද්ගලයා ජනාධිපතිතුමා ෙන්. ඒ 
තරම් ජනාධිපතිතුමා මාධ ෙව්දීන්ට සමීපයි. ගිහිල්ලා ෙහට්ටිෙග් 
මහත්මයාෙගන් අහන්න ෙකෝ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමා හම්බ ෙවනවා ෙන්, ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල්වලට.  කවදාවත් ජනාධිපතිතුමා මාධ ෙව්දීන්ට බලපෑම් 
කරලා නැහැ.  එතුමා මාධ ෙව්දීන්ට දීලා තිෙබනවා laptop. 
ෙමොනවාද දීලා නැත්ෙත්?  ඉස්සර ෙම්වා ලැබුණාද?  [බාධා කිරීම්] 
ඉස්සරෙවලා කියන්න ෙකෝ ලැබුණාද කියලා? [බාධා කිරීම්] තව 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, freelancersලාට කවුරුත් ෙමොනවත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒ පැත්තත් අපි බලන්න  ඕනෑ.  මාධ ෙව්දීන්ට 
තවමත් නිර්ණායකයක් නැහැ. පබුද්ධයන් ඉන්නවා, සාමාන  
අයත් ඉන්නවා.  ඒ ෙගොල්ලන්ට ටික ටික මාධ  නිදහස දීලා 
තිෙබනවා.  අෙනක් එක, මාධ   කියන ෙද්  ලංකාවට සීමා ෙවච්ච 
ෙදයක් ෙනොෙවයි,  ජාත න්තරව තිෙබන ෙදයක්. ඒක මුහුෙදන් 
සීමා ෙවලා නැහැ.  මාධ ය මුළු ෙලෝකයත් එක්කම සම්බන්ධ 
ෙවනවා.  

CHOGM එක ගැනත් ඔබතුමා කිව්වා. CHOGM එෙක්දී 
ෙමොකක්ද වුෙණ්?  CHOGM එක ෙවලාෙව් Channel 4 කට්ටිය 
ආවා. ෙකොෙහේද ඒ අය එක්ක සාකච්ඡාව තිබ්ෙබ්? කියන්න ෙකෝ? 
"ෙකොතසිරිවල."  මම අෙනක් පැත්තට කියන්ෙන්. ෙකොතසිරිෙය් 
තමයි සාකච්ඡාවක් තිබ්ෙබ්. ෙදමළ ජනතාව ෙගනැල්ලා, එතැන 
සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. Channel 4 එකට ෙමොකටද කථා කරන්ෙන්?  
විපක්ෂෙය් ඉන්දැද්දී ආණ්ඩුව පරාද කරන්න විපක්ෂය උත්සාහ 
කරනවා, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්වලින්. ඒ අතර, ආණ්ඩුව රැක ගන්න 
ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා. අද ෙමොනවාද කියන්න තිෙබන්ෙන්?  
තවමත් විපක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියන්න විධියක් නැහැ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට.  

1957 1958 
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අපි පකාශ කරලා තිෙබනවා, අෙප් ජනාධිපතිතුමා  තමයි 
නායකයා කියලා.  එතුමා තරම් පබුද්ධ, පළපුරුදු නායකෙයක් 
නැහැ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 1970 
වර්ෂෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ත බලන්න? "ආෙවොත් කරු 
පායයි හිරු" කියලා, කරු ජයසූරිය මහත්මයා ආවා, නගර 
සභාෙවන්. එතුමා ෙහොඳ මහත්මෙයක්; එතුමාෙග් නරකක් 
කියන්න බැහැ. එතුමාට තිෙබන පළපුරුද්දයි, ජනාධිපතිතුමාට 
තිෙබන පළපුරුද්දයි බලන්න.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජ  
නායකයා ඇමතිකමක් කරලා තිෙබනවාද, නිෙයෝජ  නායකෙයක් 
වුණත්?  

ජනතාව බලන මිම්මක් තිෙබනවා. කාටද ෙම් රට කරන්න  
පුළුවන්, කවුද ඒකට සුදුස්සා, කවුද යුද්ධය අවසන් කෙළේ, කාටද 
ෙම් විධියට රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා ජනතාව 
බලනවා.   

පභාකරන්ටත් හිටියා ෙන් මාධ  උපෙද්ශකවරෙයක් දයා 
ගමෙග් කියලා. දයා ගමෙග් ෙනොෙවයි. සමාෙවන්න.  දයා මාස්ටර්. 
දයා ගමෙග් කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයක්. ඒකට 
මට සමාෙවන්න. දයා මාස්ටර් තමයි පභාකරන්ෙග් මාධ ෙව්දියා. 
එදා ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් නායකයා විධියට කථා කරද්දී, ඒ 
නායකයාත් මාධ  සාකච්ඡා තිබ්බා. නමුත් අද ඒක නැහැ. අද ඒක 
නැති කරලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය නැති කෙළේ  අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් විධියට කථා කරන්නත් අවසර දීලා 
තිෙබන්ෙන්  ජනාධිපතිතුමා.  

එදා  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙබෝම්බයක් ගැහුවා ෙන්. ඉතින් 
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  මම  ඒ දවස්වල කිව්වා අෙප් හිතවත් 
මිතයන්ට කිව්වා, අෙන් ඔය එක ෙගොෙඩ් යන්න එපා කියලා. 
දවසක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කට්ටිය, - අෙප් මිතෙයෝ ෙන්, 
ෙමොනවා වුණත් මනුෂ ෙයෝ ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඉන්න  
අය.  අෙප්ම සෙහෝදරවරු-    අට ෙදෙනක් විතර එක වාහනයක 
නැඟලා යනවා, ෙකොටි ගහන කාලෙය්.  ෙමොනවා හරි වුණා නම්, 
අට ෙදෙනක් ඉවරයිෙන්.  ඒ කාලෙය් අම්මා එක බස් එකක 
යනවා; තාත්තා තව බස් එකක යනවා. එෙහම තිබුණු රටක් ෙබ්රා 
ගත්ත ෙම් නායකයා, ෙගදරට ෙගනැල්ලා කෑම ෙව්ලක් දුන්නාට, 
ෙගදරට ෙගනැල්ලා ෙපොඩි සංගහයක් කළාට ෙමොකක්ද වරද? 
ජනාධිපතිතුමා තවමත් ෙම්  රෙට් නායකයා.  ඒ නිසා එතුමාට 
අයිතියක් තිෙබනවා. එතුමා කාටද කන්න ෙනොදුන්ෙන් කියන්න? 
කවුද එතුමාෙගන් ෙකෝපි බිව්ෙව් නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකෙයෝත් ෙකෝපි ෙබොනවා; අපිත් ෙබොනවා; විපක්ෂෙය් අයත් 
ෙබොනවා; TNA එකත් ෙබොනවා. එතැනට ගියාම එතුමා සංගහ 
කරනවා. ඒක ෙපොදු ෙදයක්.   කන්න ෙබොන්න ෙදන ෙද්වල් ගැන 
අපි කියන්ෙන් නැහැ. කන්න දීලා මිනිස්සු අල්ලා ගන්න පුළුවන්ද?  
එෙහම නම්, කන්න ෙදනවා ෙන් ෙසේරටම.  ෙබොන්න දීලා අල්ලා 
ගන්න පුළුවන් නම්, හැෙමෝටම ෙබොන්න දීලා අල්ලා ගන්නවා 
ෙන්.[බාධා කිරීමක්] එෙහම බැහැ.  [බාධා කිරීම්] කාලා බීලා අනිත් 
පැත්තට ෙදනවා. එෙහම ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ඒක අපි දන්නවා 
ෙන්.  ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් මමත් අවුරුදු 35ක් ඉන්නවා.  තව 
තැෙනක කන්න තිෙබනවා නම්, එතැනිනුත් කනවා.   ඒ වාෙග්ම 
උලා කන අයත් ඉන්නවා.  අපි ඒවා කියන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් සාක්ෂරතාව සියයට 98ක්.  ඒ නිසා  මිනිස්සු 
රවටන්න  බැහැ.  හැබැයි, මිනිසුන්ට ෙමොනවා කිව්වත් මිනිස්සු 
රැවෙටන්ෙන්ත් නැහැ- 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සාක්ෂරතාව සියයට 92යි.  

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අනූෙදක ෙනොෙවයි මන්තීතුමනි. ෙහොඳට බලන්න ෙකෝ?  

[බාධා කිරීමක්] ලියන්න, කියන්න පුළුවන් හැකියාව. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉන්න මම ඔබතුමාට 
කියන්නම්.  සාක්ෂරතාව සියයට 97ක්, 98ක් තිෙබනවා දැන්.  හරි, 
අපි 92යි කියමුෙකෝ. නමුත්  97ක් 98ක් තිෙබනවා. ඊළඟ කාරණය 
බලන්න, දැන්, කීයද- 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல ) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
95යි.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
හරි, දැන් සංඛ ා තුනක් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන්, දැන් 

හැෙමෝටම ලියන්න කියන්න පුළුවන් කියන එකයි.   

අද සියයට 52ක් ෙකොළඹ ඉන්ෙන් දවිඩ භාෂාව කථා කරන 
අය. දවිඩ පත්තර වැඩිෙයන්ම විකිෙණන්ෙන් ෙකොළඹ. යාපනෙය් 
ෙනොෙවයි, කිලිෙනොච්චිෙය් ෙනොෙවයි, මඩකලපුෙව් ෙනොෙවයි,  
ෙමෙහේ තමයි වැඩිපුර විකිෙණන්ෙන්. ඇයි, විකිෙණන්ෙන්? අද 
ඒෙගොල්ලන්ටත් ජනසන්නිෙව්දනය තිෙබනවා. මාධ  දියුණු 
කරන්න  ජපන් රෙටන් විශාල මුදලක් අර ෙගන තිෙබනවා. 
ගිවිසුම් ගත ණය මුදලක් විධියට ෙයන් මිලියන 13714ක් අර ෙගන 
තිෙබනවා. දැන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ෙග්න්න යනවා. ඩිජිටල් 
තාක්ෂණය  ෙගනාවාට පස්ෙසේ ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ නළුෙවක් වශෙයන් ඒකත් මතක තියා 
ගන්න. ෙද්ශීය සිනමාවට අංකන තාක්ෂණය හඳුන්වා ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් 35 mm  පටි කමයක්. 
ඒක ෙවනස් ෙවනවා. රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කිව්වා 
ඉන්දියාෙව්  නළුෙවෝ ගිහිල්ලා එෙහේ අගමැතිතුමාට සල්ලි ෙදනවා 
කියලා. ඔබතුමා හිතනවාද අෙප් කට්ටියෙගන් සල්ලි ගන්න අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා කැමැති ෙවයි කියලා? ජනාධිපතිතුමා ෙත් ෙදයි. 
ජනාධිපතිතුමාට සල්ලි ඕනෑ නැහැ  නළු නිළියන්ෙගන්. ෙමොකද, 
ඉන්දියාෙව් ෆිල්ම් එකක් ෙපන්නුවාම හම්බ ෙවන ගණන ලක්ෂ 
700යි, 800යි, 1000යි. අපි දන්නවා, අෙප් ර ෙට් ජන ගණත්වය 
ෙකොච්චරද කියලා. ලංකාෙව් ජනගහනය මිලියන 20යි ෙපොයින්ට් 
ගණනයි. ඉන්දියාෙව් ෙකොෙහොමද? තමිල්නාඩුෙව් විතරක් 
ඉන්නවා, අෙප් රෙට් තරම් ජනගහනයක්. ඉතින් ඒවා පටලවා 
ගන්න එපා. තර්ක කරද්දී, යමක් කියද්දී තර්කානුකූලව අංක 
ගණිතයත් පාවිච්චි කරලා කියන්න. අංක ගණිතය පාවිච්චි කරලා 
කිව්වාම ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා අපට ෙත්ෙරනවා.  

අෙප් ජාතික රූපවාහිනියට මම පශංසාවක් කරන්න ඕනෑ. එහි 
අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කළා, ලක්ෂ 
ෙදකහමාරක් පමණ වන ශවණාබාධිත අයට  - කන් ඇෙහන්ෙන් 
නැති අයට- පවෘත්ති අහන්න ආසයි,  ඒ නිසා කරුණාකරලා සංඥා 
භාෂාෙවනුත් පවෘත්ති කියන්න අවස්ථාව ඇති කරන්න කියලා. 
දැන් ඒ විධියට  සංඥා භාෂාෙවනුත් -අත් පාවිච්චි කරමින්- පවෘත්ති 
ඉදිරිපත් කරන නිසා ලක්ෂ ෙදකහමාරක් පමණ වන ශවණාබාධිත 
අයත් පවෘත්ති බලනවා. අෙනක් නාළිකාවලිනුත් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා,   ඒ කමය පටන් ගන්න කියලා. ෙමොකද සමාජෙය්  
ඉන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට පත් වුණු මිනිසුන්ව අපි බලා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ අයව ෙම් රජය බලා ෙගන තිෙබනවා. ෙකොයි කාලෙය්ද 
ඒවා කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ඒවා කළාද? අපි ෙම්වා 
කරනවා. අද රූපවාහිනී චැනල් ෙකොච්චර තිෙබනවාද? හැම 
ෙකනකුටම නිදහසක් දීලා තිෙබනවා.  වාදපිටිය කියයි, අර පිටිය 
කියයි, ෙම් පිටිය කියයි, ෙමොර පිටිය කියයි ෙනොෙයක් වැඩ සටහන් 
තිෙබනවා.  එතැනට ගිහිල්ලා ඔක්ෙකොම ෙමොර ෙදනවා. ෙමොර 

1959 1960 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, එදාට මිනිස්සු බලා ෙගන ඉන්නවා, 
ඇත්ත නැත්ත. කටවල් වහන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒවාට 
යනවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් කෑගහ ගන්නවා ෙන්. පිළිතුරුත් 
ෙදනවා ෙන්. ෙමෙහම අවස්ථාවක්  කවුද හදලා දුන්ෙන්? දැන් 
එවැනි අවස්ථා හදලා දීලා තිෙබනවා. දැන් රූපවාහිනී channels 
වැඩි නිසා ඒෙගොල්ලන්ෙග් පචාරක මාධ  සඳහා විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙය් ෙද්වල් තමයි වැඩිපුර උළුප්පලා දමන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඇමතිතුමාෙග් කාලය ඉවරයි. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඉවරයිද? මෙග් කාලය ඉවරද? නැත්නම් මෙග් කථාෙව් කාලය 

ඉවරද? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව් කාලය නම් අවසානයි.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මෙග් කාලය තව තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවට ලබා දුන්න කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මෙග් ෙද්ශපාලනෙය් කාලය අවුරුදු 35ක්.  

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

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
තව කාලයක් තිෙබනවා. එතුමාත් දන්නවා. ඉතින් අපි කාලය 

කන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න ඕනෑ. කාලය කාලා කථා කෙළොත් 
කාලකණ්ණි බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කාලකණ්ණි ෙනොවී 
ඇත්ත කථා කරමු.  

අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා 
තමයි මාධ ෙය් මිතුරා. එතුමා තස්තවාදයට විරුද්ධව කථා කළා. 
ඒ වාෙග්ම අපි මාධ යට පශංසා කරන්න ඕනෑ. තස්තවාදි යුද්ධය 
පැවැති කාලෙය් අෙප් මාධ ෙව්දීන් යුද්ධය තිෙබන පෙද්ශවලට 
ගියා. කවුරුවත් ඒවා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් හැමදාම 
හැන්දෑවට අපි බලා ෙගන ඉන්නවා ෙහට ෙමොකක් ෙවයිද කියලා. 
අද මාධ ෙයන් බලා ෙගන ඉන්ෙන් ෙහට අෙප්ක්ෂකයා ෙවන්ෙන් 
කවුද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසාන කරන්න. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
තත්පරයක් ඉන්න. කථිකෙයෝ කවුරුවත් නැහැ ෙන්. මට තව 

ෙපොඩ්ඩක් ෙවලාව ෙදන්න. කථා හතරකට පස්ෙසේ මෙග් කථාව 
දුන්ෙන්. ඒ නිසා තව ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව කථිකෙයෝ පහක් විතර ඉන්නවා. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
එදා මාධ ය තුළින් අපි බලා ෙගන හිටිෙය් අද යුද්ධය 

ෙකොතැනද කියලා. අද කිලිෙනොච්චිෙය් නම් ෙහට තව ෙපොඩ්ඩක් 
එහාට. අද තත්ත්වය ෙකොෙහොමද, ෙහට තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
කියලා. ඒක මුළු රටම බලා ෙගන හිටියා. පභාකරන් ඝාතනය වුණු 
දවෙසේ මිනිස්සු රතිඤ්ඤා පත්තු කළා. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙකොළඹ ඉන්න දවිඩ ජනතාවත් රතිඤ්ඤා පත්තු කළා. ඒ වාෙග්ම 
කළු ජූලිෙය්දී අෙප් දවිඩ ජනතාවට කළ ෙද්වල් ගැන අපි කනගාටු 
වුණා. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. නමුත් අපි කියන්න ඕනෑ, ඒ 
ෙවලාෙව්ත් අෙප් මාධ ෙව්දීන් ගිහිල්ලා ඒවා වාර්තා කළා. ඒ 
පිළිබඳවත් පශංසාවක් කරන්න ඕනෑ.  

තව පුංචි කථාවක්  කියන්න  ඕනෑ.  ෙමොකද,  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය සඳහා පැමිෙණන මාධ ෙව්දීන් ෙගොඩාක් 
ඉන්නවා.  ඈත  ගම්වල ඉඳලා  ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් 
පවෘත්ති දීලා ෙගදර යන්න බැහැ. ඒ නිසා  අපි  හදන ෙම්  
ෙගවල්වලින් පහ, දහය ආදී වශෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙදන්න.  
එතෙකොට  ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ඒ ෙගවල්වල ඉඳලා ෙමතැනට එන්න 
පුළුවන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. 

 
[பி.ப. 4.15] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ  

நாட் ன் ஜனநாயகத்ைத நிைலநி த் வதில் அந்த நாட் ேல 
காணப்ப கின்ற ஊடகச் சுதந்திரம் என்ப  க்கியமான ஒ   
பங்ைக வகிக்கின்ற . குறிப்பாக ஒ  நாகாிகமான 
ச தாயத்ைதக் கட் வளர்ப்பதற்கும் நாகாிகமான ஒ  
மக்களினம் தாம் வா ம் நாட் ன் சுதந்திரத்ைத ம் தங்கள  
சுதந்திரத்ைத ம் ெவளிப்ப த் வதற்கும் ஊடகங்கள் மிக  

க்கியமானைவ. இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற அைனத்  
மக்க ம் சம உாிைமேயா ம் சக வாழ்ேவா ம் 
வாழ்கின்றார்களா? அவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் சாியாகக் 
ைகயாளப்ப கின்றனவா? என்பவற்ைற 
ெவளிக்ெகாண் வ வதற்கும் இந்த நாட் ல் சர்வேதச 
ாீதியாக இ க்கின்ற அங்கீகாரங்கைள 
ெவளிக்ெகாண் வ வதற்கும் இந்த ஊடகங்கள் மிக 

க்கியமான பங்ைக வகிக்கின்றன. ஆனால், ஒ  சுதந்திர 
ஊடகவியலாளாின் கணிப்பீட் ப் பட் ய ேல இலங்ைக 
165வ  இடத்திேல இ க்கின்றெதன்றால், நம  நாட் ேல 
ஊடகம் பற்றி ம் ஊடக சுதந்திரம் பற்றிய விடயங்கைள ம் 
நாங்கள் இங்ேக கவனத்தில் எ க்கேவண் ம்.   

1961 1962 

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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2015ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தில்கூட 
பல் ைற சார்ந்தவர்க க்கும் பல அன்பளிப் க்கள் அள்ளி 
வழங்கப்பட்டன. ஆனால், ஊடகத் ைற சார்ந்தவர்க க்காக 
எந்தவிதமான ன்ேனற்பாட் த் திட்டங்கைளேயா அல்ல  
அவர்க க்கான ஓய் தியத் திட்டங்கைளேயா இந்த வர  
ெசல த்திட்டம் ெகாண் க்கவில்ைல என்பைத ம் நாங்கள் 
இந்த இடத்திேல கவனிக்கேவண் ம். ஒ  தகவல் ஊடகம் 

லமாகேவ தகவல்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றன. அைவ 
அந்த மக்கள் ச தாயத்தின் ன்ேனற்றத்திற்கு 
வழிசைமக்கின்றன. ஆனால், இலங்ைகயிேல இந்த ஊடக 
சுதந்திரம் என்ப  ேவ பட்டதாகேவ அைமந்தி க்கின்ற . 
லசந்த விக்கிரம ங்க, எக்ென ெகாட, தராகி சிவராம், 
நேடசன், நிமலராஜன் ேபான்ற கழ்ெபற்ற 
ஊடகவியலாளர்கள் இந்த மண்ணிேல ெகால்லப் 
பட் க்கிறார்கள். இவர்க ைடய ெகாைலக க்கு இ வைர 
இந்த நாட் ேல ஒ  நீதியான விசாரைணேயா அல்ல  
இவர்கள் ஏன் ெகால்லப்பட்டார்கள்? யாரால் ெகால்லப் 
பட்டார்கள்? ேபான்ற ேகள்விக க்கான விைடகேளா 

ன்ைவக்கப்படவில்ைல. இந்தக் ெகாைலகைளச் ெசய்தவர் 
க க்குத் தண்டைனக ம் இ வைர வழங்கப்படவில்ைல.  

இந்த நாட் ேல தமிழர் தரப்பில் நைடெப கின்ற 
ெகாைலக க்கும் நடக்கின்ற அநியாயங்க க்குமான 
தீர் கள், றந்தள்ளி ைவக்கப்ப கின்ற நிைலையேய நாங்கள் 
காண கின்ற .  க்கியமாக லசந்த விக்கிரம ங்க, 
எக்ென ெகாட ேபான்ற சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள்கூட 
இந்த மண்ணிேல நியாயமான க த் க்கைள ன் 
ைவத்தார்கள். மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள அவர்கள் 

ன்ெகாண் வந்தார்கள். இதனால் அவர்கள் ஊடகத் ைற 
சார்ந்தி ப்பைத வி ம்பாதவர்களினால் இந்த மண்ணி ந்  
அகற்றப்பட் க்கிறார்கள்; காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள்.  
அவர்க ைடய நிைல என்னெவன்ப கூட இ வைர 
கண் பி க்கப்படவில்ைல. 

2009இல் 'லங்கா கா யன்' பத்திாிைக, ேவ.பாலகுமா ம் 
அவ ைடய மக ம் இரா வக் கட் ப்பாட் ப் 
பிரேதசத் க்குள் வந்தைதப் படத்ேதா  ெவளியிட் ந்த . 
ஆனால், பாலகுமாேரா அவ ைடய மகேனா 
எங்கி க்கிறார்கள் என்பைத இந்த அரசு  இ வைர 
ெசால்லவில்ைல. பல தடைவ இந்தப் பாரா மன்றத்திற் 
கூடாக நாங்கள் அ பற்றிக் ேகட் ந்ேதாம். ேம ம், 
ெவள்ைளக்ெகா ேயா  வந்த பலர் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கள். நேடசன், த்ேதவன் ேபான்ேறார் 
சுட் க்ெகால்லப்பட்ட நிைலைய ம், வண. பிதா Francis 
அ களா டன் வந்த வி தைலப்  உ ப்பினர்கள், 
குறிப்பாக, பாலகுமார ம் அவ ைடய மக ம், இரா வக் 
கட் ப்பாட் ப் பிரேதசத் க்கு வந்  அமர்ந்தி ப்பைத ம் 
இரா வச் சீ ைடகேளா ம் இரா வச் சப்பாத் க் 
கேளா ம் நின்றவர்க ைடய அைடயாளங்க டன் 'லங்கா 
கா யன்' பத்திாிைக ெவளியிட் ந்த . அந்த ஊடகம் 
தன் ைடய பணிையச் சாியாகேவ ஆற்றியி ந்த . ஆனால், 
இ வைர அவர்க ைடய இ ப்  ெதாடர்பாக, அவர்கள் 
எங்ேக இ க்கின்றார்கெளன்ப  ெதாடர்பாக இந்த நாட் ேல 
எந்தவிதமான ெசய்திக ம் ெவளிவரவில்ைல என்பைத 
நாங்கள் இங்கு கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

கடந்த12ஆம் திகதி இர  மன்னார் மாவட்டத்திேல 
ெவள்ளாங்குளம் - கேணச ரம் என்ற இடத்தில்  இரண்  
பிள்ைளகளின் தந்ைதயாரான 40 வய  நிரம்பிய கி ஷ்ணசாமி 
நகுேலஸ்வரன் என்பவர் சுட் க் ெகால்லப்பட் க்கிறார். இ  
தமிழ்ச் ச கத்தின் மத்தியில், தமிழ் இைளஞர்கள், வதிகள் 

மத்தியில், ஓர் அச்ச நிைலைய ம் உைறந் ேபான 
நிைலைய ம் உ வாக்கி ள்ள . தமிழ் இைளஞர்கள் 
ஜனநாயக அரசியல் நீேராட்டத் க்குள் வரக்கூடா 
ெதன்பதி ம் அவர்கள் தங்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிச் 
சிந்திக்கக் கூடாெதன்பதி ம் இந்த அரசு கவனமாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, தமிழ் இைளஞர்கள் அரசியல் 
பயணங்கைள ேமற்ெகாள்ளேவா, தங்கள் உாிைமகள் 
ெதாடர்பாகப் ேபசேவா கூடாெதன்பதில் இந்த அரசு மிகக் 
கவனமாக இ க்கின்றெதன்பைத எங்களால் அவதானிக்க 

க்கின்ற . ைமயான இரா வக் கட் ப்பாட் க்குள், 
இரா வக் கண்காணிப் க்குள் இ க்கின்ற ஒ  பிரேதசத்தில் 
இவ்வாறான சூட் ச் சம்பவம் இடம்ெபற்  ஒ வர் 
ெகால்லப்பட் க்கிறாெரன்றால், இந்த நாட் ன் சட்டம் 
என்ன ெசய்கின்ற ? இந்த நாட் ேல சட்டத்தின் ஆட்சி 
எங்ேக இ க்கின்ற ? நாட் ன் நியாயாதிக்கம் எங்ேக 
இ க்கின்ற ? இவற்ைற நாங்கள் இந்த இடத்திேல 

க்கியமான க த் க்களாக எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ெகால்லப்பட்டவர் ெவள்ளாங்குளம் பகுதியிேல கமக்கார 
அைமப்ெபான்றின் ெசயலாளராக இ ந்தி க்கிறார். 2000 - 
2007ஆம் ஆண் வைர தமிழீழ வி தைலப் களின் 
காவற் ைறயிேல உ ப்பினராக இ ந்தார். 2009ஆம் ஆண்  
சித்திைர மாதத்தி ந்  2012ஆம் ஆண்  மார்கழி 
மாதம்வைர னர்வாழ்  காமில் இ ந் விட்  ெவளிேய 
வந்தார். இவ்வா  ெவளிேய வந்த ஆயிரக்கணக்கான 
இைளஞர்க ைடய உயிர்க க்கு இன்  உத்தரவாதமில்லாத 
நிைல இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல அவர்க க்கு என்ன 
உத்தரவாதம் இ க்கின்ற ? என்ன உாிைம இ க்கின்ற ? 
என்ற ேகள்வி எ ந்தி க்கின்ற .  

நாட் ேல பல சட்டங்கள் பாரா மன்றத்திேல 
இயற்றப்பட்  வர்த்தமானி அறிவித்தேலா  நின்  
வி கின்றன. சட்டம் இயற்றப்ப கின்றேத தவிர, ெவளியிேல 
ேவெறா  சட்டம்தான் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . 
மக்களிடம் அ  ேவ  விதமாகக் ெகாண்  ெசல்லப் 
ப கின்ற . இ தான் இந்த நாட் ல் ஊடகவியலாளர்க க்கு 
இ க்கின்ற சுதந்திரெமன்பைத நாங்கள் இந்த இடத்திேல 
பார்க்க  ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்தி ந்  இயங்குகின்ற சுதந்திர 
ஊடகவிலாளர்களின் நிைலையப் பா ங்கள்! சுதந்திர 
ஊடகவியலாளரான தயாபரன் 4ஆம் மா க்கு அைழத்  
விசாாிக்கப்பட்டார். அதைனவிட, அவ ைடய ேவைலத் 
தலத்தி ம் பலா  இரா வ கா க்கு அைழத் ம் பல 
தடைவகள் விசாரைணக க்கு உட்ப த்தப்பட் க்கிறார்.  
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ெவளிவ கின்ற 'வலம் ாி' 
பத்திாிைகயின் ஆசிாியர் விஜயசுந்தர ம் 4ஆம் மா க்கு 
அைழத்  விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்டார். 'வலம் ாி' 
பத்திாிைகயின் நி பர் ஸ்டா ன் அ க்க  விசாரைணக க்கு 
உட்ப த்தப் பட் க்கிறார். அவர் தாக்குத க்குள் 
ளானதாகக்கூட நாங்கள் அறிகின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
நாட் ேல தமிழ் ஊடகவிலாளர்கள் தங்க ைடய 
ெசய்திகைளச் சுதந்திரமாக ம் ேநர்ைமயாக ம் ெவளியிட 

யாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
குரல்வைளகள் நசுக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த நிைல மாற 
ேவண் ம். இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற சட்ட ம்  நியாய ம் 
ஓர் இனம் சார்ந்ததாக, அதாவ , சிங்கள இனத் க்கானதாக 
மட் ம் இல்லாமல் ஒட் ெமாத்த மக்க ைடய சகவாழ் க்கும் 
சம ாிைமக்குமானதாக இ க்க ேவண் ம். ஆனால், இன்  
தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் தங்க ைடய க த் க்கைளச் 
ெசால்ல யாதவர்களாக, அவற்ைறச் சாியான ைறயில் 
ஊடகங்க டாக ெவளிக்ெகாண் வர யாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள்.  
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குறிப்பாக, இந்த நாட் ேல பல இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் 
தைட ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அரசுக்குச் சார்பாக அரசாங்கச் 
ெசய்திகைள மட் ம் ெவளியிட்டால், குறிப்பாக அரசின் உயர் 
பீடத்தில் இ க்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்க ைடய கு ம்பத்தின் 
ெசய்திகைள அல்ல  ஜனாதிபதிேயா  இைணந்தவர்களின் 
ெசய்திகைள மட் ம் ெவளியிட்டால் அந்த ஊடகங்கள் 
ெசயற்பட ம். ஏைனய ஊடகங்கள் இந்த நாட் ேல 
சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட யாதவா  த க்கப் 
பட் க்கின்றன. இந்த நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம்; 
உண்ைமயான ெசய்திகள் மக்கைளச் ெசன்றைடய ேவண் ம்.  

உலக நா கைள நீங்கள் பார்த்தால், அங்கு த ல் 
ன் ாிைம அளிக்கப்ப வ  அந்த நாட் ன் ஊடகங்க க்கு 

என்ப  ெதாியவ ம். மக்களிடம் சாியான ெசய்திகள் 
ெசல்வதற்காகேவ அந்த விடயங்கள் ைகயாளப்ப கின்றன. 
ேநற்  ன்தினம்கூட வடக்கு மாகாண சைப உ ப்பினர் 
அனந்தி சசிதரன் அவர்கள் தான் ெகா ம்  வந்தெபா  
தன்ைன இரண்  மர்ம மனிதர்கள் ெகாைலெசய் ம் 
ேநாக்கத்ேதா  கைலத் த் திாிந்ததாகக் குறிப்பி கின்றார். 
இந்த நாட் ேல யா க்கு உத்தரவாதம் இ க்கின்ற ? ேநற்  

ன்தினம் மன்னாாிேல கி ஷ்ணசாமி நகுேலஸ்வரன் 
என்பவர் சுட் க்ெகால்லப்பட் க்கின்றார். அேதேநரம் 
அனந்தி சசிதரன் கைலக்கப்ப கின்றார். [இைடயீ ] அவர் 
யார் என்ப  உங்க க்குத்தான் ெதாி ம். ஆகேவ, இந்த 
நாட் ேல இவ்வா  ெதாடர்ச்சியாக ப்பாக்கி ைனயிேல 
ஒவ்ெவா வ ம் கைலக்கப்ப கின்றார்கள்.  

அேதேவைள, என் ைடய கிளிெநாச்சிக் காாியாலயத் 
க்கு ன்பாக லனாய்வாளர்கள் காமிட் க்கின்றார்கள். 

அவர்கள் என  காாியாலயத் க்கு வ ேவார் ேபாேவாைர 
அங்கி ந்  அவதானித்தவண்ணம் இ க்கின்றார்கள். இந்த 
நிைலைமகள் மாற ேவண் ம்.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கூட சுதந்திரமாகத் 

தன் ைடய க த் க்கைள ெவளியிட யாதநிைல இந்த 
நாட் ல்தான் இ க்கிற . 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! What is your point of Order, Hon. 

Azwer? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is making baseless allegations.  

ෙමතුමා තමයි, කිලිෙනොච්චිෙය් ළමයින් ෙකොටින්ට දුන්න 
මාස්ටර්. [බාධා කිරීමක්] අන්න එල්ලන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you carry on.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

பா ங்கள்! உயாிய சைபயான இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
கூட நாங்கள் எங்க ைடய க த் க்கைளச் சுதந்திரமாகச் 
ெசால்ல யவில்ைல. அவர் நன்றாகத் தமிழிேல 
ேபசக்கூ யவர். ஆனால், நான் தமிழில் ேபசும்ேபா  அவர் 
ேவெறா  ெமாழியில் அவர் தன் ைடய க த்ைதச் 
ெசால்வ , இந்தச் சைபைய ம் இந்த நாட்ைட ம் ேவ   
திைசக்குக் ெகாண் ெசல்வதற்காகேவ. அேதேநரம், தனக்கு 
வழங்கப்ப கின்ற சில ச ைகக க்காக எைத ம் ேபசலாம் 
என்  இந்தச் சைபையத் தவறாக வழிநடத்த நிைனக்கின்றார். 
ஆகேவ உண்ைமையப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். [இைடயீ ] 
ஆனால், இந்தச் சைபயான , இலங்ைகயின் ஒட் ெமாத்த  
மக்க ைடய உாிைமகைள, அவர்க ைடய உணர் கைள 
ெவளிப்ப த் கின்ற இடமாகும். [இைடயீ ] ஆகேவ, ஒ சில 
நபர்களின் கூத்தாடல்க க்கும் அவர்களின் பிரச்சிைன 
க க்குமான சைபயாக இ  மாறக்கூடா  என்பைத நான் 
இந்த ேநரத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். [இைடயீ ]  

2009ஆம் ஆண் ேல தமிழர்கள்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இன அழிப் த் ெதாடர்பாக - இனப் ப ெகாைல ெதாடர்பாக 

லம்ெபயர் நா களிேல ‘Channel 4’  என்கின்ற ெதாைலக் 
காட்சி மிக ெவளிப்பைடயான ெசய்திகைள ெவளியிட்ட . 
இரா வத்தினர் மற் ம் அரேசா  இைணந்தி ந்த பலர்தான் 
அந்தச் ெசய்திகைள வழங்கினார்கள். அந்தச் ெசய்திகள் 
உலகத் க்குப் பல உண்ைமகைளச் ெசால் யி க்கின்றன. 
அந்த மக்கள் எவ்வா  ெகால்லப்பட்டார்கள்?  "ஓர் இலட்சத்  
நாற்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் ள்ளிவாய்க்கால் 
வைரக்கும் காணாமல் ேபா ம் ெகால்லப்பட்  
மி க்கின்றார்கள்." என்ற ெசய்திைய அந்த ஊடகம் மிகத் 
ெதளிவாகச் ெசால் யி க்கின்ற . இந்த உலகப் பந்திேல 
20ஆம் ற்றாண் ன் இ தியிேல, 21ஆம் ற்றாண் ன் 
ஆரம்பத்திேல மனித நாகாிகம் ெகாண்ட ஓர் இனம் 
ெவட்கித் த் தைலகுனியக்கூ ய அள க்கு பாாிய இனப் 
ப ெகாைல இந்த மண்ணிேல நடந்தி க்கின்ற . இந்த 
விடயத்ைத ‘Channel 4’ என்கின்ற ஊடகத்தி டாக கலம் 
மக்ேர அவர்கள் மிகத் ெதளிவாக ெவளியில் ெகாண் வந்தார். 
ஆகேவ, இைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஊடகங்களின்  சாியான, காத்திரமான பங்கு என்ப  ஓர் 
இனம் சார்ந் , நா  சார்ந்தில்லாமல், அந்தந்த இடங்களில் 
இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள உட க்குடன் ெவளியிேல 
ெகாண் வ வதாகும்.  

இேதேபான்  இைசப்பிாியாவின் ெகாைல பற்றி ம் 
பாலகன் பாலச்சந்திர ைடய ெகாைல பற்றி ம் 
ஊடகங்கள்தான் ெவளிக்ெகாண் வந்தன. ஆகேவ, அந்த 
ஊடகங்களின்  பணி ம் அவர்க ைடய பரப்பள ம் மிகக் 
காத்திரமானைவ. அத டாகத்தான் அந்த ஊடகங்கள் 
தங்க ைடய பணிைய மிகக் கனதியாகச் ெசய்கின்றன.  
எவ்வா  அவர்கள் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்? எவ்வா  
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அவர்கள்  நடத்தப்பட் க்கிறார்கள்? என்ற விடயங்கைளச் 
ெசால்வதில் இந்த ஊடகங்களின் பங்ைக நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். இலங்ைகயிேல ஊடகச் சுதந்திரத்ைதச் 
சாியான ைறயில் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம். இலங்ைகயி 

ள்ள அரச பத்திாிைககள் அரசுக்குச் சார்பான க த் க்கைள 
ெவளியி வ  மட் மல்ல, அைவ நியாயமாக ம் ந நிைலத் 
தன்ைமேயா ம் இ க்கின்றனவா என்பைத ம் உ தி ெசய்ய  
ேவண் ம்.  

 'தினக்குரல்' பத்திாிைகயின் ன்னாள் காைமயாளராக 
இ ந்த காலஞ்ெசன்ற நடராஜா அவர்க ைடய 

யற்சியினால் 'க ைணப்பாலம்' என்ற ெபயாில் ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட நிதித்திட்டத்தின் லம் ேபாாிேல தங்க ைடய 
அவயவங்கைள இழந்த, வாழ்வாதாரங்க க்காகப் 
ேபாரா கின்ற பல கு ம்பங்க க்கும்  மாணவர்க க்கும்  
ெசய்யப்பட்ட பணி மிக மகத்தான . அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
அந்தப் பணிையச் ெசய்ய ேவண் ம். 1956 களி ந்  
ெதாடர்ந்  இந்த நாட் ேல தமிழர்கள்மீ  நடத்தப்பட்ட பல 
ப ெகாைலகள், அவர்கள்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல 
இனவழிப்  நடவ க்ைககள் தல்  அண்ைமயிேல 
ெகாஸ்லாந்ைதயில் இடம்ெபற்ற மண்சாி  அனர்த்தத்தில் 
200க்கு ேமற்பட்ட தமிழர்கள் இறந்த  வைரயில் 
உண்ைமயான ம் நியாயமான மான ெசய்திகைள 
ெவளிக்ெகாணர்ந்ததில் ' ரேகசாி'ப் பத்திாிைக மிகக் 
கனதியாகப் பணியாற்றியி க்கின்ற .  

பத்திாிைகத் ைறயிேல ஒவ்ெவா  பத்திாிைகக ம் ெசய்த 
பணி மிக ம் க்கியமான . அண்ைமயிேல ெகாஸ்லாந்ைத, 
மீாியெபத்த மண்சாி  அனர்த்தத்தில் எத்தைன ேபர் ெகால்லப் 
பட்டார்கள்? எத்தைன மாணவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்? 
அந்த அனர்த்தத்திேல  சிக்குண்டவர்களின் நிைல என்ன? 
இைவ ெதாடர்பாக  இ வைர ஏன், இந்த அரசாங்கம் எந்தத் 
தகவைல ம் ெவளியிடவில்ைல? இதைனப் பத்திாிைகக ம் 
ெவளியிடவில்ைலெயன்றால் இந்தச் ெசய்திகள் ெவளியில் 
வந்தி க்கேவ யா . ஆகேவ, இந்த விடயங்கள் மிக 

க்கியமானைவ.  

 
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) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. 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) 
Sir, the Hon. Member is not speaking to the subject in 

this House. He is speaking on diaspora. Who killed the 
people in Koslanda area? Did anybody murder? It is a 
natural disaster. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on your speech.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இந்த விடயங்கைள நாங்கள் க த்தில் எ த் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம். ஏெனன்றால், யாழ். நகாில் பிரசுாிக்கப்ப கின்ற 
பத்திாிைககளான 'வலம் ாி', ' ரேகசாி', 'தினக்குரல்' 
ேபான்றைவ வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் பிரச்சிைனகைள மிகத் 
ெதளிவாகப் பிரசுாிக்கின்றன. இதனால் வட லத்தி ம் 
கிழக்கி ம் வா கின்ற ஒவ்ெவா  பத்திாிைகயாளன  
உயி க்கும் அச்சு த்தல் வி க்கப்ப கிற . அவர்கள் தம  
உயி க்கு உத்தரவாதமற்றி க்கிறார்கள். அவர்கள் ஏன், 
அ க்க  இரா வ மற் ம் ெபா ஸ் லனாய்வினாின் 
விசாரைணக க்கும் 4ஆம் மா  விசாரைணக க்கும்  
உட்ப த்தப்ப கிறார்கள்? இதற்கு ஒ  நியாயம் ேவண் ம். 
இந்த நாட் ல் ஓர் இனத் க்கு ஒ  நியாயம் இன்ேனார் 
இனத் க்கு - தமிழ் இனத் க்கு - இன்ெனா  நியாயமாக 
இ க்கக்கூடா  என்பைத நான் இந்தச் சைபயி டாகச் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கிேறன். 

அண்ைமயில்கூட ஜனாதிபதி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத் க்கு 
வந்தார். அவர்   இந்திய அரசாங்கம் வழங்கிய நிதியில் 
அைமக்கப்பட்ட railway track ஊடாக அவர்கள் வழங்கிய train 
இேல யாழ்ப்பாணத் க்குச் ெசன்றி ந்தார். ஆனால், அைத 
இந்திய அரசு வழங்கியதாகக்கூட ெசால்லவில்ைல. இந்தியத் 

வ க்குக்கூட அங்கு ஒ  க்கியத் வம் வழங்கப் 
படவில்ைல. ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்தெபா கூட- 
[இைடயீ ] நீங்கள் இ ங்கள்! உங்க ைடய ேநரத்தில் 
நீங்கள் ேபசுங்கள்!  இந்த உதவிகைள - இந்தியா ெசய்கின்ற 
இந்தத் திட்டங்கைளச் சாியான ைறயில் ெவளிப்ப த்தத் 
தவறியைமயான , இந்த அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பற்ற 
தன்ைமைய ெவளிப்ப த் கின்ற  என்பைத இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இப்ெபா  பாடசாைலகளில் 'மஹிந்ேதாதய' பிரசாரம்  
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . ேநற்  ன்தினம் கிளிெநாச்சி, 

ழங்காவில் மகா வித்தியாலயத்திேல இரா வத்தின ம் 
அரச அதிகாாிக ம் ெசன்  அங்கு ஜனாதிபதித் 
ேதர்த க்கான பிரசாரத்ைத ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள். 
பாடசாைலகளிேல இப்ெபா  3ஆம் தவைணப்  பாீட்ைச 
நைடெபறவி க்கின்ற . இந்தப் பாீட்ைச நைடெபற 
வி க்கின்ற இந்த ேவைளயிேல  அங்கு  ெசன்  
ஆசிாியர்கைளப் றம்பாக ம்  ஒவ்ெவா  வகுப்  மாணவர் 
கைளப் றம்பாக ம் பிாித்  அந்த அரச அதிகாாிக ம் 
இரா வத்தின ம் நைடெபறவி க்கின்ற ஜனாதிபதித் 
ேதர்த ேல மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு வாக்களிக்க 
ேவண் ெமன்பதற்கான பிரசாரத்ைத ஆரம்பித்தி க் 
கிறார்கள். ஒ  ேதர்தல் நைடெபறப்ேபாவதாக அறிவிக்கப்பட 

ன்னேர, இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற அரச 
உைடைமகைள ம் அரச வளங்கைள ம் ஜனாதிபதிக்காகப் 
பயன்ப த் வ  இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத்ைத எவ்வள  
ேக க்கூத்தாக்கியி க்கின்ற ! இ  இந்த நாட் ன் 
சட்டவாட்சிைய எங்ேக ெகாண் ெசல்கின்ற ? இந்த நா  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஜனநாயக ஆட்சியி ந் ம்  நியாயாதிக்கத்தி ந் ம் விலகி 
ஒ  சர்வாதிகார ஆட்சிைய ேநாக்கிச்  ெசல்வைதேய இ  
ெவளிப்பைடயாகக் காட்  நிற்கின்ற . [இைடயீ ]  

இங்ேக ேபசிய பலர் தாங்கள் 'நாகதீப' ேபாவதற்கும் 
வடக்குக்குப் ேபாவதற்கும் ன்னர் pass ெபற் ச் ெசன்ேறாம் 
என்  கூறினார்கள். ஆனால், இப்ெபா ம்கூட வடக்குக்குச் 
ெசல் கின்ற மக்கள் - ெவளிநாட் ந்  வ பவர்கள், 
ெவளிநாட் ப் பிரதிநிதிகள் - ஓமந்ைதயிேல pass ெபற் ச் 
ெசல்லேவண் ய ஒ  கட்டாயம் இ க்கிற . அவர்கள் 
ஓமந்ைதயிேல பதி  ெசய் விட் த்தான் ெசல்லேவண் ம். 
அதற்கு ேமலதிகமாக பா காப்  அைமச்சிடம் ெகா ம்பிேல 
அ மதி ெபறேவண் ம். இந்த நைட ைறகள் எல்லாம் ஏன் 
இந்த நாட் ேல ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன? இந்த நா  
ஓமந்ைதக்கு அப்பால் ஒ  நாடாக ம் ஓமந்ைதக்கு இப்பால் 
இன்ெனா  நாடாக ம் பிாிக்கப்பட் க்கின்றதா? ஆகேவ, 
இதற்கான அ ப்பைடைய நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த நாட் க்கின்ற ஓமந்ைத ேசாதைனச் 
சாவ  எதற்காக அங்ேக இ க்கிற ? அதைன ஏன், 
இப்ெபா  ைவத்தி க்க ேவண் ம்? அதைன ஏன் 
அகற்றக்கூடா ? அபிவி த்தி நைடெப வதாகக் குறிப்பி  
கிறார்கள். ஒ  பகுதியிேல அபிவி த்திகள் நைடெப வதனால் 
மக்கள் எல்ேலா ம் தங்கேளா  இ க்கிறார்கள் என்  
கூறிக்ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல 
வடக்கி ள்ள மக்கள் இரா வத் ப்பாக்கி ைனக க்குள் 
அடக்கப்பட் க்கிறார்கள் என்ப ம் ஓமந்ைதக்கு அப்பால் 
ஒ  நாடாக ம் ஓமந்ைதக்கு இப்பால் இன்ெனா  நாடாக ம் 
எம  நா  இரண் பட் ப்ப  இந்த நடவ க்ைகயின் 
ஊடாக ெவளிப்பைடயாகத் ெதாிகின்ற .   

ெகாஸ்லாந்ைத, மீாியெபத்த பகுதியிேல இடம்ெபற்ற 
மண்சாிவிேல 200க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் ெகால்லப்பட்டதாக 
அரசினால் அவசர அவசரமாக அறிவிக்கப்பட்ட . 75க்கு 
ேமற்பட்ட மாணவர்கள் தாய், தந்ைதயைர இழந்  
யா மில்லாமல் இ க்கிறார்கள் என் ம் ெசால்லப்பட்ட . 
ெகால்லப்பட்டவர்க ைடய ெபயர் விபரங்கள் என்ன? 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பன சம்பந்தமாக இ வைர என்ன 
தகவல் ெவளியிடப்பட் க்கின்ற ? இைவ எல்லாம்  
மைறக்கப்பட் க்கின்றன. ெகாஸ்லாந்ைத, மீாியெபத்ைத 
யி ள்ள மக்கள், இவ்வள  கால ம் இந்த நாட் ேல ஒ  

ண்  நில ம் இல்லாமல், மைலய வாரங்களிேல கூ களாக 
வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள் என்ப தான் இந்த ஆசியாவின் 
ஆச்சாியம் என்பைத நாங்கள் இந்த இடத்தில் உணர 
ேவண் ம். ஆனால், ஆசியாவின் ஆச்சாியம் என்ப  மக்கள் 
அ ைமகளாக இ ப்பதல்ல. ஆகேவ, இந்த நாட் ேல மக்கள் 
தங்க க்கான ஒ  ெசாந்த நிலத்ேதா ம் ெசாந்த ட்ேடா ம் 
தைலநிமிர்ந்  வாழக்கூ ய சூழல் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
இதைன இந்த அரசு ெசய்ய ேவண் ம். 1865 களில் 
இந்தியாவி ந்  கூ களாகக் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த 
மக்கள், இன் ம் இந்த மண்ணிேல ெதாடர்ந் ம் கூ களாக - 
அ ைமகளாக  ைவத்தி க்கப்ப கின்றார்கள் என்றால், 
அதற்கு ஒ  மாற்  வழி ேவண் ம். அதாவ  அவர்க க்கான 
ெசாந்த நிலம் வழங்கப்பட ேவண் ம், அவர்க க்கான 
நிலத்திேல அவர்கள் வாழ்வதற்கான உாிைம வழங்கப்பட 
ேவண் ம். ஆகேவ, இதற்கு ஒ  நிரந்தர  
காணப்படேவண் ம் என்  ேகட்  என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். 

[பி.ப. 4.32] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා 
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப ம் ெவகுசன ஊடக, தகவல்  அைமச்சி ைடய வர  
ெசல த்திட்டக் கு நிைல விவாதத்தில் கலந்  
ெகாள்வைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு 

ன்னர் ேபசிய உ ப்பினர் “சைபக்குத் தவறான தகவல்கள் 
ெகா க்கக்ககூடா ” என்  ேபசிக் ெகாண் ந்தா ம் 
அவ ைடய ேபச்சு ஆரம்பம் தற்ெகாண்  ம் வைர 
தவறான தகவல்கைளேய ெகா த் க் ெகாண் ந்த . 
அ குறித் க் குறிப்பிட ன்னர் நான் என் ைடய 
விடயத் க்கு வ கின்ேறன்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරුව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. GAYANTHA  KARUNATILEKA left the 
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the 
Chair. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் தவிசாளர் அவர்கேள, நான் ேநசிக்கும் 

எம  தமிழ் ேபசும் மக்கள் சார்பாக அரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கும் ஓர் அைமச்சராக மட் மன்றி, தம  உாிைமக்குக் 
குரல் ெகா க்க ம் அரசாங்கத்தின் உற க்குக் கரம் 
ெகா க்க ம் என்ைன அதிகூ ய வி ப்  வாக்குகளால் 
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பிைவத்த எம  மக்களின் 
பிரதிநிதியாகேவ நான் இன்  இந்த விவாதத்தில் கலந்  
ெகாண் க்கின்ேறன். ஊடகத் ைற குறித்  நான் 
இச்சைபயில் ேபசுகின்ற இந்தத் த ணத்தில் ஊடகப் 
ேபாராளிகளாக ம் எம் தாயகத் ேதசத்ைத ம் மக்கைள ம் 
ேநசிப்பவர்களாக ம் வாழ்ந் , ெகா ய வன் ைறயாளர் 
களின் ப்பாக்கிக க்குப் ப யாகிப்ேபான என் இனிய 
ேதாழர்களான ேதாழர் ரேமஷ் நடராஜா அற் தராஜா, ேதாழர் 
பாலா, கந்தசாமி ஐயர், பாலநடராஜ ஐயர் உட்பட ஊடகப் 
பணியில் ஈ பட் ந்த காரணத் க்காக ெகால்லப்பட்ட 
அைனத்  ஊடகவியலாளர்கைள ம் மாியாைதேயா  
நிைன கூ கின்ேறன்.  

ஊடகங்கள் ஜனநாயகத்ைதத் தாங்கிநிற்கும் ண்கள். 
அந்தத் ண்களின் அத்திவாரங்கள் உன்னத தியாகங்களா ம் 
அர்ப்பணிப் க்களா ம் உ வாக்கப்பட்டைவ. அ ைமத் 
தனங்களின் பள்ளத்தாக்கில் ப த் றங்கிய மனித ச கத்ைதத் 
தட் ெய ப்பி, மகத்தான மா ட வி தைலயின் இலக்கு 
ேநாக்கி அைழத் ச்ெசன்ற உலக வரலாற்  ெவற்றிகளில் 
ஊடகங்களின் பங்களிப் ம் எ திைவக்கப்பட் ள்ளன. 

1969 1970 

[ගරු එස්. ශීතරන්  මහතා] 
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ஜனநாயக வி மியங்கைளப் பா காப்பதி ம், மனித ேநயப் 
பண் கைள வளர்த்ெத ப்பதி ம் உலக வரலாெறங்கும் 
ஊடகங்களின் பங்களிப் ம் ஓங்கி நின்றி க்கிற . தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் உாிைமப் ேபாராட்ட வரலாற்றி ம் பல்ேவ  
ஊடகங்கள் இன் வைர ெசயலாற்றி வந்தி க்கின்றன. நீண்ட 
ெந ய எம  உாிைமப் ேபாராட்ட வரலாற்றில் நா ம் ஒ  
வி தைலப் ேபாராட்ட அைமப்ைப வழிநடத்தி வந்தவன் என்ற 
வைகயில், ஊடகங்கள் மீதான ேநசிப் ம் உற க ம் எனக்கும் 
இன் வைர அதிகள  இ ந்  வ கின்ற . இந்த வைகயில் 
இச்சைபயில் நான் ேநச ட ம் சேகாதர வாஞ்ைச ட ம் 
ஊடகங்க க்கு இ க்கேவண் ய வரலாற் க் கடைமகள் 
குறித் ப் ேபச வி ம் கின்ேறன்.  

தவ கள் விமர்சிக்கப்பட ேவண் யைவ. 
விமர்சனங்க க்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்  யா ம் 
இ ந் விட யா . “எப்ெபா ள் யார் யார் வாய்க் 
ேகட்பி ம் அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப  அாி !” 
தவ  ெசய்யாதவர்கள் பிறக்காத குழந்ைதக ம் இறந்த 
மனிதர்க ேம! ஆனா ம், தவ க க்கு அப்பால், தமிழ் 
ேபசும் மக்கைள அரசியல் இலக்கு ேநாக்கி வழிநடத்திச் 
ெசல்வதற்கு மாறாக எம  மக்கைள அதல பாதாளத்தின் 
இ ண்ட கத்ைத ேநாக்கித் தி ம்பத்தி ம்ப இ த் ச் ெசல்ல 

ைனவைதேய நான் ெவ க்கின்ேறன். தம  சுயலாப 
அரசியல் இ ப் க்காக வரலாற் ச் சக்கரத்ைதத் த த்  
நி த்த நிைனப்பவர்கள்மீ  ஊடகங்கள் தார்மீகக் ேகாபம் 
ெகாண்ெடழ ேவண் ம். ஏெனனில், ஊடகங்கள் மக்க க்கு 
மட் மன்றி மக்கைள வழிநடத்திச் ெசல்ல ேவண் ய அரசியல் 
தைலைமக க்கும் சாியான வழிையக் காட்டேவண் ம். 
தவ கைளச் சுட் க்காட் வ ம் சாியான திைச வழி எ  என்ற 
ேபாதைனகைள வழங்குவ ம் ஊடகங்க க்ேக உாிய 
வரலாற் க் கடைமகளாகும். இங்கு சாத் கம் ஓதிக் 
ெகாண் க்கும் சாத்தான்களின் வரலா கைளப் பழம்ெப ம் 
ஊடகவியலாளர்கள் அறிந்தி ப்பார்கள் என்  நான் 
நம் கின்ேறன்.  

எம  மண்ணில் எண்ணற்ற ஊடகவியலாளர்க ம் 
த்திஜீவிக ம் கல்விமான்க ம் ச க அக்கைறயாளர்க ம் 

ச க மாற்றத்ைத வி ம்பிய உன்னத தைலவர்க ம் மற் ம் 
அதன் உ ப்பினர்க ம் ப ெகாள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். 
வடக்கு, கிழக்கிேல இந்த வன் ைறக் கலாசாரத் க்கு 
வித்திட்டவர்கள் ேவ  யா மல்ல. அன்  தமிழரசுக் கட்சி 
என் ம் பின்னர் தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி என் ம் இன்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  என் ம் மாறி மாறி 

க கைள மாற்றிக்ெகாண் ப்பவர்கேள! தாேம 
வன் ைறக்குத் பமிட்டவர்கள் என்ற வரலாற்ைற இவர்கள் 
ம ப்பார்களா?  என்  நான் ேகட்கின்ேறன். 

"தம்பிமாாின் ேகள்விக க்கு ேமைடக்கு பின்னால் நிற்கும் 
எம  ெதாண்டர்கள் பதிலளிப்பார்கள்" என் , ேகள்வி ேகட்ட 
இைளஞர்கைள ேமைடக்கு பின்னால் அ ப்பி, தம  
அ யாட்கைள ைவத்  அந்த இைளஞர்கைள இ ம் க் 
கம்பிகளால் தாக்கித் ரத்திய தம  கைறப ந்த வரலாற்ைற 
இவர்கள் ம ப்பார்களாெவன்  நான் ேகட்கின்ேறன். 
இவர்கள் தமக்கு மாற் க் க த் ைடய அரசியல் 
ெசயற்பாட்டாளர்கைளத் ேராகி என்  த்திைர 
குத்தினார்கள்! ேராகிக க்கு இயற்ைக மரணம் 
இல்ைலெயன்  ெவளிப்பைடயாக ழங்கினார்கள்! அதாவ  
மாற் க் க த்  ெகாண்டவர்கள் சுட் க்ெகால்லப்பட 
ேவண் ெமன்  சூசகமாக உத்தரவிட்டார்கள். இவர்கள  
ேபச்சுக்கைள ேவதவாக்காக நம்பிய இைளஞர்கள் 
ெபான்னாைல வரதராஜப்ெப மாள் ேகாவி ல் ைவத்  

ைரயப்பாைவ சுட் க் ெகான்றார்கள். சுட் விட் த் தப்பி 
வந்த இைளஞர்க க்குச் சுடச்சுடத் ேதநீர் பாிமாறி மகிழ்ச்சி 
ெகாண்டா ய இவர்கேள பின்னர் அேத இைளஞர்களால் 
ெகான்ெறாழிக்கப்பட்ட யர சம்பவங்கள் நடந்  

ந்தி க்கின்றன. “விட்ட பாணம் தி ம்பி வ ம், வளர்த்த 
கடா மார்பில் பா ம், விைன விைதத்தவன் விைனதான் 
அ ப்பான், தீ ம் நன் ம் பிறர் தர வாரா!”, “உன் கால்களில் 
குத்திய ட்கள் ஒவ்ெவான் ம் அ த்தவன் வியைவ அல்ல. 
அைவ என்ேறா ஒ  நாள் உனக்கு நீேய வி விட்டைவ.” 
இந்த உதாரணங்கள் யா ம் வன் ைறக்கு வித்திட்  அேத 
வன் ைறயின் வ க்கைளத் தாேம அ வைட ெசய்  
ெகாண்ட, ேபா ச் சாத் கம் ேபசும் சாத்தான்க க்ேக 
ெபா ந் ம்.  

எம  ஆரம்பகால நீதியான உாிைமப் ேபாராட்டக் 
களத்தில் நா ம் ஆ தம் தாித்  நின்றவர்கள்தான். அந்த 
ஆ தங்கள் ஒ  ைவத்தியாின் ைகயி க்கும் சத்திர 
சிகிச்ைசக்கான ஆ தத் க்கு ஒப்பானைவ. ஆனா ம், 
சாத் கம் ேபசும் இந்த சாத்தான்களின் ைளக க்குள் 

ைளத்தி ந்தைவ மாற்  அரசியல் ெசயற்பாட்டாளர்கைள 
ெகான்ெறாழிக்கும் ெகா ய ஆ தங்கேளெயன்பைத 
இவர்கள  வரலாற்றி டாக நாம் ாிந் ெகாள்ள 

கின்ற .  

ஜனநாயகத்ைதத் தாங்கிநிற்கும் ண்களின் 
அத்திவாரங்க க்கு நா ம் கு திக்ெகாைட ெகா த்தவர்கள். 
விைலமதிப்பில்லாத எம  ேதாழர்களின் உயிர்கேள இன்  
உ வாகியி க்கும் ஜனநாயகத்தின் ேவர்க க்கு 
உரமாக்கப்பட் க்கின்றன. 1970ஆம் ஆண் களின் 
ெதாடக்கத்தி ந்  எம  ஆரம்பகால நியாயமான உாிைமப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்  வந்த நான், தவிர்க்க யாதெதா  
சூழல் காரணமாக இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்த காலத்தில் 
மட் ம், அதாவ , 1987 ந ப்பகுதியி ந்  1990ஆம் 
ஆண்  ந ப்பகுதிவைர நாட் ல் இ க்கவில்ைல. இ  தவிர, 
அன்றி ந்  இன் வைர ெதாடர்ச்சியாக எம  
மக்க டேனேய இைடயறா  வாழ்ந்  வந்தி க்கிேறன். 
இைடயிைடேய அரசியல் ேதைவகளின் நிமித்தம்  
இந்தியா க்ேகா அன்றி ேவ  நா க க்ேகா ெசன்  
வந்தி ந்தா ம் எம  மக்கள் யரக்கட ல் ழ்ந்  

த்தி க்க நான் அவர்கைளக் ைகவிட்  ஓ ச்ெசன்  
உலக நா களில் உல்லாசம் நடத்திக் ெகாண் ந்தவனல்ல.  

உணர்ச்சி ெபாங்கப் ேபசி, அப்பாவி மக்கைள 
உசுப்ேபற்றி, எம  மக்கைள நீ த்த யரங்க க்குள் 
தவிக்கவிட் த் தத்தம  கு ம்பங்கேளா  தாம் மட் ம் 
தப்பித்  ஓ வ ம், பின்னர் தி ம்ப ம் வந்  ெவற்  ர 

ழக்கமி வ ம் தி ம்ப ம் தப்பிேயா வ ம் பின்னர் தி ம்பி 
வ வ மாக ஒ  சுழற்சி ைறயிலான அரசியைல 
நடத்தியவர்க க்கு எம  மக்களின் மீதான ேநசிப்  
இ க்குெமன்  நான் ளியள ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
ஆகேவ, எம  மக்களின் நீண்ட ெந ய அரசியல் வரலாற் ப் 
பயணத்தில் எம  மக்கள் பட்ட நீ த்த யரங்கைள நா ம் 
அ பவித்  பலத்த சவால்க க்கு மத்தியி ம் மக்கள் 
மத்தியில் ெதாடர்ச்சியாக இ ந்  வந்தி க்கிேறாம். தனித்  
விடப்பட் , ஜனநாயக ம ப் கைளத் தட் க்ேகட்க 
யா மற்றவர்களாக ந த்ெத வில் நின்ற எம  மக்க க்குத் 
ேதாள்ெகா க்க நாம் மட் ேம நின்றி க்கின்ேறாம். 
என் டன் கூட இ ந்தவர்கள் ெகால்லப்பட்டதன் லம் என் 
சிறகுகள் ெவட்டப்பட்டன; கால்கள் ஒ க்கப்பட்டன. 
ஆனா ம் இத்தைன சவால்க க்கு மத்தியி ம் 
ஜனநாயத் க்கான தளத்ைத நாம் உ வாக்கியி க்கிேறாம். 

1971 1972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

'மரத்தால் வி ந்தவைன மாேடறி மிதித்த ேபால்' அழி  
த்தத்தால் அவலப்பட்  கண்ணீ ம் கம்பைல மாக நின்ற 

மக்கைள வைதக்கும் வைகயில் எம  வரலாற்  வாழ்விடங்கள் 
ேதா ம் சித்திரவைத காம்கள் நடத்தியவர்கேள இன்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ெதாங்குதைசகளாக 
மாறியி க்கிறார்கள். கப்பம், ெகாள்ைள, வாி, வைத, 
ஆட்கடத்தல் என்  எம  மக்கைள வைதத்தவர்கேள இன்  
ேபா  தமிழ்த் ேதசியம் ேபசி மாய மயக்கத்தில் எம  மக்கைள 
உறங்கைவக்க நிைனக்கிறார்கள். மண்ைடயன் கு க்குத் 
தைலைமதாங்கி இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தெமன்ற 
ெபான்னான வாய்ப்ைபப் பாழ த்த அரசியல் றந்ேதா கேள 
இன்  ஜனநாயகம் ேபசும் சாத்தான்களாக 
மாறியி க்கிறார்கள். மண்ைடயன் கு த் தைலவராகவி ந்  

கழ் த்த த்திஜீவிகைள ம் கல்வியாளர்கைள ம் 
ஊடகவியலாளர்கைள ம் ைதகுழிக்கு அ ப்பிய குட் ச் 
சாத்தான்கள் இங்கு தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பி ள்தான் 
இ க்கின்றார்கள்.  

அன்  எம  வரலாற்  வாழ்விடங்களி ந்  இைளஞர் 
வதிகைள ம் மற் ம் ஊடகவியலாளர்கைள ம் அச்சு த்தி 

நாட்ைடவிட் த் ரத்திய அராஜகங்கைள இன்  நான் இங்கு 
நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைப உ வாக்கிய இயக்கத்தவர்களா ம், அன்  
இந்திய- இலங்ைக பைடயினேரா  இைணந்  ஆ தம்தாித்  
நின் , இன்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ெதாங்கு 
தைசகளாக மாறியி ப்பவர்களா ம், சாத் கம் என்  ேவதம் 
ஓ ம் சாத்தான்களின் உசுப்ேபற்றலா ம் ெகா ம்  ேநாக்கித் 

ரத்தப்பட்ட இைளஞர்கைள ம் வதிகைள ம் த்தி 
ஜீவிகைள ம் ஊடகவியலாளர்கைள ம் நாம் ஆதர க்கரம் 
நீட்  வரேவற் , ெகா ம்பின்  நான்கு இடங்களில் 
அவர்க க்குப் பா காப் டன் தங்கு காம்கள் அைமத் க் 
ெகா த்   அவர்கைளப் பராமாித்  வந்ேதாம். நான் 
அவர்கேளா  ேநர யாகேவ ேபசியி க்கின்ேறன். தமிழ் 
மக்களின் உாிைமயின் ெபயரால் தமிழ் மக்கேள வைத 
ெசய்யப்பட்ட வன் ைறகளின் வ கைள ேநர யாகேவ 
ேகட்டறிந்தி க்கின்ேறன்.  

அதிகாரங்கைளத் தம  ைககளில் ைவத் க் ெகாண்  
இத்தைன அக்கிரமங்கைள ம் நடத்திய அராஜகவாதிகேள 
அதிகாரங்கள் ைகையவிட் ப்ேபான பின்னர் இங்கு வந்  
ஊடகச் சுதந்திரம் குறித் ம் ஜனநாயகம் குறித் ம் மனித 
ேநயம் குறித் ம் ேபசிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். எம  இனம் 
அழிக்கப்பட்டதாக அ க்க  நீ க்கண்ணீர் வ க்கின்றார் 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்  
 

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

அவர்கள். அவர் லம்ெபயர் நா க க்குப் பிச்ைசப்பாத்திரம் 
ஏந்திச் ெசன்றேவைள, "எம  மக்க க்கு ஏன் இன் ம் 
உாிைம கிைடக்கவில்ைல?" என்  மக்கள் அவாிடம் ேகள்வி 
ேகட்டேபா , "இன் ம் எந்தள க்கு எம  மக்களின் 
அழி கள் அதிகமாகின்றேதா, எந்தள க்கு எம  மக்கள் 
அதிகமாகக் ெகால்லப்ப கின்றார்கேளா, அந்தள க்கு 
விைரவாக வி தைல கிைடக்கும்" என்  பதி ைரத் , அந்த 
மக்களின் ன்பாக க்குைடபட் த் தி ம்பிய  
 

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

அவர்கள் மனிதேநயம் குறித் ப் ேபச நிைனக்கலாமா என்  
நான் ேகட்கின்ேறன். தம  கு ம்பத்தவர்கைள ெவளி 
நா களில் கு யமர்த்திவிட்  அப்பாவி மக்கள் அழிந்ெதாழிய 
ேவண் ம் என்  ெசயற்பட்டவர்கள் எம  மக்களின் 
நண்பர்களா அல்ல  எதிாிகளா என்  நான் இங்கு ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஊடகங்கள் அநீதிகைளக் கண் க்க ம் த த்  நி த்த ம் 
ன்வர ேவண் ம். ஆனா ம் இங்ேகார் ஊடக தலாளி 

அநீதிகளின் ெமாத்த வியாபாாியாக வலம் வந்  
ெகாண் க்கின்றார். தங்கள  பிள்ைளகளின் தி மணங் 
க க்காக ம் அந்திம காலச் ெசல க க்காக ம் தங்கள  
வாய் வயிற்ைற ஒ த் , எம  மக்கள்  
 

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

அவர்களின் "சப்ரா ைபனான்ஸ்" என்ற ேமாச  நிதி 
நி வனத்தில் தலீ  ெசய்தனர். ஆனால், எம  மக்கள் 

தலீ  ெசய்த ேகா க் கணக்கான பாய்கைளக் 
ெகாள்ைளய த்தவர் இந்த  
 

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

அவர்கள். நீதியின் ன் நி த்தப்பட் த் தண் க்கப்பட 
ேவண் ய இந்தக் குற்றவாளி இன்  ஊடகச் சுதந்திரம் 
குறித் ம் மக்களின் வி தைல குறித் ம் ேபசலாமா என்  
நான் ேகட்கின்ேறன். [இைடயீ ] ேகெகாடயில் இ ந்த 
'சக்வித்தி' மாதிாி!  

ஊடகங்களில் ெசய்தி வந்தால் மட் ம் ேபா ம் என்  
எம  மக்களின் உாிைமயின் ெபயரால் ேபா  ர ழக்கமி ம் 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்  
 

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

அவர்கள் அன்  களால் கட்டாய இரா வப் பயிற்சிக்குக் 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்டவர். தன்ைன வி வித் க் 
ெகாள் மா  ெகஞ்சி மன்றா  தனக்குப் பதிலாகத் தான் 
கல்வி கற்பிக்கும், அப்பாவி மக்களின் பிள்ைளகளான பள்ளி 
மாணவர்கைளக் கட்டாய இரா வப் பயிற்சிக்கு 
அள்ளிக்ெகா த்  அவர்கைளப் ப யாக்கிவிட்  தன  
கு ம்பத்ேதா ம் ெகாள்ைளய த்த பணத்ேதா ம் தப்பித்  
வந்தவேர இந்த நாடா மன்ற உ ப்பினர்  

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

அவர்கள். அவர் தப்பித்  வந்த அரச சார்பற்ற நி வனம் 
ஒன்றின் வாகனச் சாரதிேய இதற்குச் சாட்சியாக 
இ க்கின்றார். இத்தைகய ெக ம்பில்லாத ேபர்வழிகள் 
எந்த கத்ேதா  எம  மக்களின் உாிைம குறித்  

ர ழக்கமிட ம் என்  நான் ேகட்கின்ேறன். 

" ரம் விைல ேபாகா , விேவகம் ைணக்கு 
வராவிட்டால், தீட் ய வா ம் தினெவ த்த ேதாள்களிேல 

1973 1974 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මහතා] 
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நீட் ய ஈட் ம் மட் ம் இ ந்தால் ேபாதா ; நான் கூ ம் 
அறிவா தத்ைத ம் ஏற் க் ெகாள் ங்கள்!" என்  
சாக்கிரட்டீஸ் அவர்கள் அைழத்த ேபால், "தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
ெவற்  ரப் ேபச்சுக்கைளக் ைகவிட் , மதி ட்ப 
சிந்தைனகளின் வழிநின்  நைட ைறச் சாத்திய வழியில் 
ெசயற்ப ேவாம் வா ங்கள்!" என்  நான் சகல தமிழ் அரசியல் 
கட்சித் தைலைமகைள ேநாக்கி ம் அைறகூவல் 
வி த்தி ந்ேதன். 13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக 
நைட ைறப்ப த் வதி ந்  ெதாடங்கி அதற்கு ேம ம் 
ேதைவயான அதிகாரங்கைளப் ெப வ  வைர எம  அரசியல் 
இலக்ைக அைடவேத நைட ைறச்சாத்தியம் என்  நான் கூறி 
வந்தி க்கின்ேறன். ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
"ஒன் க்கும் உதவாத தீர் , உ த் ப்ேபான தீர் , 
அைரகுைறத்தீர் , ெசத்த பிணம்" என்  எல்லாம் கூறி இந்தத் 
தீர் த் திட்டத்ைத ஒ க்கிைவத்தார்கள். “13வ  தி த்தச் 
சட்டத்ைதத் ம் த்த யால் கூட ெதாட் ப்பார்க்க மாட்ேடாம்” 
என்  றாப்  வசனங்கள்  எல்லாம் ேபசினார்கள். ஆனா ம் 
இ தியாக இன்  எம  வழி ைறையேயற் , நாம் கூறிவந்த 
அேத 13வ  தி த்தச் சட்டத் க்குள் வந்  
நின் ெகாண் தான் சுழன் ெகாண் க்கின்றார்கள். எம  
தீர்க்கதாிசனங்க ம் அரசியல் ரப் பார்ைவ ேம இன்  
ெவற்றி ெபற்றி க்கின்ற ,  

ஆனா ம், அன்  தமிழரசுக் கட்சித் தைலைமகள் என  
க த் க்கைள ஏற்  வந்தி ந்தால் ெகா ய அழி  த்தம் 

ள்ளிவாய்க்கால்வைர எம  மக்கைள அள்ளிச் 
ெசன்றி க்கா . அழி க ம் அவலங்க ம் இழப் க்க ம் 
இடம்ெபயர் க ம் எம  மக்க க்கு நடந்தி க்கா . இன்  
எல்ேலா ேம ஏற் க்ெகாண் க்கும் 13வ  தி த்தச் 
சட்டத்ைத நாம் அன்ேற வ த்தி வந்ததனால் பலத்த 
சவால்கைள சந்தித்தி ந்ேதாம். ேபாட்  அரசியல் கட்சிகளால் 

ற்றப்பட்ேடாம்; வைச பாடப்பேடாம். ஆனா ம், 
"ேபாற் வார் ேபாற்றட் ம், திவாாி எம்மீ  ற் வார் 

ற்றட் ம்,  நாம் ெசல் ம் வழி ேநர்வழியாகட் ம்!” என்  
நாம் எம  மக்க க்காகத் ணிச்சேலா  இன் வைர 
உைழத் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். எம  மக்கள் பட்ட 
அவலங்கைள ம் யரங்கைள ம் நிைனத் ப் பார்க்கும்ேபா  
எம  மக்க க்காக நாம் சுமந் நின்ற ற்றல்க ம் 
சவால்க ம் எமக்குச்  சாதாரணமானைவேய. இனி ம் எம  
மக்க க்காக நாம் எத்தைன ற் தல்கைள ம் சந்திக்கத் 
தயாராகேவ இ க்கின்ேறாம். 

நாம் எம  மக்க க்காக ெவளிப்பைடயாகேவ அரசுடன் 
ைககு க்கி நிற்கின்ேறாம். இ  பதி த் தி மணம் ேபான்ற . 
ஆனா ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் அரசாங்கத்தின் 
பின்கத  தட் , குைழந்  வைளந்  கூனிக்கு கி நின்  தம  
ெசாந்தச் ச ைககைளப் ெப வதில் சுைவ கண்  
வ கின்றார்கள். அ  கள்ளக் காதைலப் ேபான்ற . தம  
ெசாந்தச் ச ைகக க்காக அரசாங்கத்தின் பின்கத  தட் ம் 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்  
 

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

அவர்கள் தம  பிள்ைளக க்கு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கைள 'அங்கிள்' என்  உற ைற ெசால் க் 
ெகா த்தி க்கின்றார். ஆனா ம் தமிழ் மக்களின் வாக்குகைள 
அபகாிப்பதற்காக அேத  
 

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

அவர்கள் தமிழ் மக்க க்கு ஜனாதிபதி அவர்கைள ஒ  
குற்றவாளியாகக் காண்பித்  வ கின்றார். ஊடகங்களின் 
பார்ைவக்கு இந்தத் தில்  ல் க ம் தி குதாளங்க ம் 
ெதாிந்தி ந் ம், ெதாியாமல் ேபான  ஏன் என்  
ெதாியவில்ைல. நாம் எம  ெசாந்தச் ச ைகக க்காக 
யாாிட ம் ைகேயந்தி நின்றதில்ைல. அவ்வா  
ஆட்சியாளர்க க்குச் சாமரம் சி ெசாந்தச் ச ைககள் 
ெபற் க் ெகாண்டவர்களின் ேசாரம்ேபான வரலா கைள 
வளர்ந் வ ம் இன்ைறய இைளய ஊடகவியலாளர்கள் 
அறிந்தி ப்பார்கள் என்  நான் நம் கின்ேறன். 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிக்கா குமாரண ங்க 
அவர்களின் ஆட்சியின்ேபா  மீன்பி த் ைற அைமச்சராக 
இன்ைறய ஜனாதிபதி அவர்க ம் இ ந் ள்ளார் என்ப ம், 
அன்  அரசின் பின்கத  தட் , மீன்பி த் ைற அைமச்சின் 
ஆேலாசகராகச் ச ைக ெபற் த் தன  ெசாந்த வளங்கைள 
மட் ம் ெப க்கிக் ெகாண்டவர் இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் க்கிய பங்குதாரராக இ ப்பவர் என்ப ம் 
சகல ம் ெதாிந்த ஒ  விடயம். தி மைலயில் மக்களின் 
நிலங்கைளத் தி ட் த்தனமாகப் பி த்  ைவத்தி க்கும்   

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

அவர்கள் தம  மக்களின் நிலங்கள் மீட்கப்பட ேவண் ம் 
என்  குரல் ெகா ப்ப ேபால் ந க்கின்றார்.  

சூ ைரத்த ம் சூ  கிளப் த ம் உசுப்ேபற் த ம் எம  
மக்கைள சு கா  ேநாக்கிக் ெகாண்  ெசன்றேதெயாழிய 
சுதந்திரத்ைதேயா அல்ல  ேசாற்ைறேயா எம  மக்க க்கு 
ெபற் க் ெகா த்தி க்கவில்ைல. தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் எ  இங்கு நடக்க ேவண் ெமன்  
வி ம் கின்றார்கேளா அ ேவ இங்கு நடந்  
ெகாண் ப்பதாக இலங்ைகயி ம் இந்தியாவி ம் 

லம்ெபயர்ந்த நா களி ம் இன்  கூக்குர கின்றார்கள். 
எங்காவ  ஓர் இடத்தில் ஏதாவ  ஒ  பிரச்சிைன எாிந்  
ெகாண் ந்தால் அங்ேக தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
எண்ெணைய ஊற்றி அைத ேம ம் எாித்  ைவக்கின்ற . 
ஆனால் நாங்கேளா எாிந்  ெகாண் க்கும் பிரச்சிைனமீ  
தண்ணீர் ஊற்றி அதைனத் தணிய ைவக்கின்ேறாம். இ தான் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கும் ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் 
கட்சியாகிய எம  கட்சிக்கும் இைடயிலான ேவ பா  ஆகும். 
இைத எம  ஊடகத் ைற சார்ந்தவர்க க்கு நான் 
இத்த ணத்தில் சு க்கமாகக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
"இ  உங்கள் நாக்கு எைத ேவண் மானா ம் ேபசுங்கள்! இ  
உங்கள் ேபனா எைத ேவண் மானா ம் எ ங்கள்! 
ஆனா ம் நாைளய வரலா  எ ந்  வந்  உங்கைளேய 
ேகள்வி ேகட்கும்!" என்ெறா  கவிஞன் எ தினான். அந்தக் 
கவிைத வாிகைள உங்க க்கு நான் ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கிேறன். ப்பாக்கி ைனகைள விட ம் ேபனா 

ைனகேள வ ைமயானைவ. ப்பாக்கிக் குழாய்கைள 
விட ம் ெதாண்ைடக் குழாய்கேள மாெப ம் சக்திவாய்ந்தைவ.   

கடந்த கால இ ண்ட வரலாற்றி ந்  
நிமிர்ந்ெத ந் வ ம் எம  மக்கைள நிரந்தரத் தீர்  ேநாக்கி 
அைழத் ச் ெசல்லேவண் ய தார்மீகப் ெபா ப்  
ஊடகங்க க்கும் உண் . ஊடகத் ைற என்ப  ெதாழில் 
ாீதியான  மட் மல்ல, அ  ஒ  மக்கள் ச கத்தின் 
இலட்சியக்கனி பறிக்கும் உன்னதத் ைறயாகும். இைத 
ஊடகத் ைற சார்ந்தவர்கள் நன்கு உணர்வார்கள். தங்கத்தால் 

1975 1976 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசய்யப்பட்ட கத்தி என்பதற்காக அ  வயிற்றிேல 
குத்தப்ப வைத அ மதிக்க யா . அேதேபால், “தமிழ், 
தமிழ்” என்  ேபா  ழக்கமி ேவார் தமிழ் மக்களின் 
உாிைமகைளத் தீராப் பிரச்சிைனயாக நீ த் ச்ெசல் ம் கபட 
நாடகங்கைள ஊடகங்கள் ஒ ேபா ம் அ மதிக்கக்கூடா . 
ஊடக நண்பர்கேள! உங்களில் பலைர நீங்கள் 
இழந்தி க்கின்றீர்கள். பாவம் ஒ  பக்கம்! பழி இன்ெனா  
பக்கம்! அ த்தவன்மீ  அநாவசியமாகப் பழி சுமத் வதால் 
உண்ைமயான ெகாைலக் குற்றவாளிகள் தப்பிவி கின்றார்கள், 
"உன  க த்ைத நான் ஏற்கவில்ைல. ஆனா ம் நீ உன் 
க த்ைதச் ெசால் ம். உன  சுதந்திரத் க்காக நான் உயிைரக் 
ெகா த் ம் ேபாரா ேவன்; இ வைர ேபாரா  
மி க்கின்ேறன். ெவளிவராத உண்ைமக ம் இல்ைல; 
அறியப்படாத மர்மங்க ம் இல்ைல." இ தான் வரலா .  

அ த்ததாக ஒ  விடயம். அதாவ  இங்கு சிறீதரன் 
அவர்கள் ேபசியேபா  யாழ்ப்பாணத் க்கு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் ைகயிரதத்தில் வ ைக தந்தைம பற்றிக் 
குறிப்பிட்டார். ஆனால், அப்ெபா  இந்தியத் வர் 
அவர்கள் அங்கு ெகளரவமாக வரேவற்கப்பட் , ெகளரவமாக 
நடத்தப்பட் , ைகயிரதத்தி ம் எங்க டன்தான் பயணித்தார் 
என்பைத ம், இலங்ைக அரசாங்கம் இந்தியாவிடமி ந்  கடன் 
அ ப்பைடயில் உதவி ெபற் த்தான் இந்தப் ைகயிரத ேசைவ 
எங்க ைடய மக்க க்குக் ெகா க்கப்பட்ட  என்பைத ம் 
நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  தமிழ் ஊடகவியலாளர்க க்கு அரசாங்கம் 
ேபாதியள  வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என்  
நான் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரம் அவர்களின் வசதி 
குறித்  2015ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 
விேசடமாக நிதி உதவி வழங்குமா  ேகட்  நான் ஓர் 
அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பிப்பிக்க இ க்கின்ேறன் 
என்பைத ம் ெதாிவித் ,  வாய்ப் க்குக் ெகா த்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
How many minutes do I have, Sir?  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You have 18 minutes.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Earlier, I had 20 minutes.  
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
But, two minutes from your time was given to the 

Hon. Gayantha Karunatileka. So, you have only 18 
minutes. 

[අ.භා. 4.55] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Everything is getting trimmed these days. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී තරුණ 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මම සියලුම ජනමාධ  ආයතනවලට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ජනමාධ  තුළින් තමයි මමත් 
ඇත්තටම ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. ඒ, 2003-2004 වර්ෂෙය් දී 
රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් විකාශය වූ "විසංවාදය" කියන වැඩසටහන 
තුළිනුයි. පක්ෂ  පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, රාජ   ෙපෞද්ගලික 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් සියලුම 
ආයතනවලට විශාල කාර්ය භාරයක් ෙම්  ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත ාංශය සිදු කරනවා. පජාතන්තවාදය, යහපාලනය, නිදහස 
සහ අධිකරණය හරියට කියාත්මක වන, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඒ දියුණු රට බිහි කරන්න ජනමාධ ෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක්  
සිදු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි ජනමාධ ය ගැන 
බැලුෙවොත් භාෂණය තමයි ජනමාධ ය හසුරුවන පධාන අංගය. 
ඇමතිතුමනි, ෙම් භාෂණය පිළිබඳව 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
දහහතරවන ව වස්ථාෙව් සඳහන් ෙවනවා. සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
භාෂණෙය් නිදහසට සහ පකාශනය ඇතුළු අදහස් පළ කිරීෙම් 
නිදහසට, සාමකාමීව රැස්වීෙම් නිදහසට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
දහහතරවන ව වස්ථාෙවන් හිමිකම ලබා දීලා තිෙබනවා. 1978 දී 
ඔබතුමා ආදරය කළ පක්ෂෙය්, මම තවමත් ආදරය කරන 
පක්ෂෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්- අෙප් නායකවරු ෙම් රෙට් 
මාධ ෙය්  ඉදිරි අනාගතය සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. 
ඇමතිතුමනි, ෙනොෙයකුත් ආණ්ඩු, ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල 
මාධ ය යම් යම් තාඩන පීඩනවලට ලක් කරලා තිෙබන බව පක්ෂ 
පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමාත් එක්ක මෙග් 
කිසිම හවුලක් නැහැ. ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය කරනවා. 
ආණ්ඩුව අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් 
එක්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික  තරහක් නැහැ. You have the gift of the 
gab and your mind works fast. So, you do your job.  

හැබැයි, ඇමතිතුමනි, තිෙබන පශ්නය තමයි, ෙම් රෙට් මාධ ය 
සම්බන්ධෙයන් විශාල වාරණයක් පැනවිලා තිබීම. ඔබතුමා ෙම් 
කාරණය පිළිගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ කියන නම 
පවා ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මාධ යට කියන්න බැරි වාතාවරණයක් 
අෙප් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි රාජපක්ෂ කියන නම 
කිව්ෙවොත් ඕනෑම ෙපෞද්ගලික ෙහෝ රජෙය් රූපවාහිනියක "බීප්" 
නාදය එන බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් "බීප්" නාදය ඉෙබ්ම එන්ෙන් 
ෙම් නෙම් තිෙබන බලගතු භාවය නිසා ද, නෙම් තිෙබන යම් කිසි 
ෙවන වැරැද්දක් නිසා ද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, පභාකරන් කියන නමවත් කියන ෙකොට "බීප්" නාදය 
එන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
අනිවාර්යෙයන්ම  ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මාධ  නිදහස අගය කරන රටක් වශෙයන් අපිට 
කථා කිරීෙම් අයිතිය, අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්න 
ඕනෑ. අපිට කථා කිරීමට අයිතියක් තිබුණාට, එයින් මඩ ගහන්න 
අයිතියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමනි, ෙම් ජනමාධ  
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු හයක්  ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් අවධානය මම ෙයොමු කරනවා. 

පළමුවැනි ගැටලුව තමයි, ෙවබ් අඩවි වාරණයට ලක් කිරීම. 
ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි ගැටලුව වන්ෙන් අන්තර්ජාල ෙසේවාවන් 
සපයන සමාගම්වලට විවිධ බලපෑම් සිදු කිරීම හා ඔවුන්ෙග් පුවත් 

1977 1978 
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ෙවබ් අඩවිවලට පිවිසීම, බාධාවන් සිදු කිරීම සහ අවහිරතා සිදු 
කිරීමයි. තුන්වැනි ගැටලුව, ජනතාවට ෙතොරතුරු ෙහළි කරන 
ජනමාධ ෙව්දීන් අත් අඩංගුවට ගැනීමයි. හතරවැනි ගැටලුව තමයි, 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු ෙකොට ෙනොතිබීම. ෙම්ක 
පධාන පශ්නයක්, ඇමතිතුමනි. පස්වැනි ගැටලුව තමයි, 
ජනමාධ ෙව්දීන් අතුරුදහන් වීම සහ පහර දීම්වලට ෙමන්ම 
ඝාතනයට ලක් වීම. හයවැනි ගැටලුව වන්ෙන් ආණ්ඩුව විෙව්චනය 
කරන ජනමාධ ෙව්දීන් සඳහා වරපසාද පිරිනමා ඔවුන් පාලනය 
කිරීමයි. Laptops  වාෙග් ෙද්වල් දීලා ඔවුන් පාලනය කිරීමක් සිදු 
ෙකෙරනවා.  

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු ෙකෙනකු වශෙයන් දන්නවා, රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මැතිතුමාෙග් 
අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපිට යම් 
කිසි ෙචෝදනාවක් තිෙබන බව. එතුමා කවුරු ඝාතනය කළා ද 
කියලා තවම ෙහොයා ෙගන නැහැ. හැබැයි, වග කියන 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මම කියනවා, එතුමා ඝාතනය කරපු අය 
කවුද කියලා ෙහොයා ෙනොගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපිටත් යම්කිසි 
වග කීමක් තිෙබනවාය කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එක්නැලිෙගොඩ මැතිතුමා ගැන ෙතොරතුරක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ලසන්ත විකමතුංග මැතිතුමා ඝාතනය වුණා. 
එතුමාෙග් භාර්යාව ෙසොනාලි මැතිතුමිය ඇතුළු විශාල පිරිසක් අද 
විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්නවා, මාධ  කාර්ය භාරය හරියට කර ගන්න 
බැරුව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් ආණ්ඩුව 
යටෙත් විශාල මාධ  මර්දනයකට ෙම් සියලුම ෙපෞද්ගලික මාධ  
ආයතන ලක් ෙවලා තිෙබන බව. මට ඇහුණා, කවුෙදෝ 
මන්තීවරෙයක් කියනවා, ෙපෞද්ගලික මාධ වලට තම කටයුතු 
කරන්න සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තිෙබනවා කියලා.  

ඇමතිතුමනි මම නිදසුනක් කියන්නම්. එක් ෙපෞද්ගලික 
මාධ යක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පවෘත්ති පළ කරන 
අවස්ථාෙව්දී පබල ඇමතිවරෙයක් ඇහුවා,  ඇයි ෙමෙහම පවෘත්ති 
පළ කරන්ෙන් කියලා.  එතෙකොට කිව්වා, ''අපට උදවු කරන 
කට්ටියට අපිත් උදවු කරන්න ඕනෑ'' කියලා. එතෙකොට ඇහුවා, 
''ඇයි අපි උදවු කෙළේ නැද්ද?'' කියලා. එතෙකොට ඒ ආයතනෙය් 
අධිපතිතුමා කියලා තිබුණා,  "ඔබතුමන්ලා උදවු කළ ඒවාට අපි 
shares  දුන්නා" කියලා. එහිදී විශාල උරණවීමක් ෙවලා, 
ෙනොෙයකුත් පරීක්ෂණ ඒ ආයතනෙය් පධානියාට විරුද්ධව පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒ නම් ගම් කියන්න 
කැමැති නැහැ.  ෙපෞද්ගලික මාධ   ආයතන ඒ වාෙග් විශාල 
බලපෑම්වලට ලක් ෙවනවා. ''ස්වර්ණවාහිණිෙය්'' ෙදන්ෙනක් ඊෙය් 
ඒ වාෙග් බලපෑම්වලට ලක් වුණා කියලා ආරංචි ෙවනවා. ''ෙදරණ'' 
ආයතනෙය් පුද්ගලෙයක් ඒ වාෙග් බලපෑම්වලට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙව් පබලයන්ෙග් නම් වගයක් 
සඳහන් කළා කියලා ඔහු ඒ වාරණයට ලක් වුණා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් සුදු වෑන් සංස්කෘතියක්  බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා සාමය ගැන කථා කරනවා නම්, ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යය ගැන කථා කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම මාධ  විෂයය 
භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමා සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ, 
රෙට් අපි සියලු ෙදනාටම අදහස් පකාශ කරන්න නිදහස තිෙබන්න 
ඕනෑ බවට.  

ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරනවා, ෙවබ් අඩවි ගැන.  ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන මා සමඟ එකඟ 
ෙවනවා ඇති. විශාල  මඩගැසීම් ව ාපාරයකුත් ෙම් හරහා සිද්ධ 
ෙවනවා.  ෙපෞද්ගලිකව මා සම්බන්ධවත් මඩගැසීම් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාටත් විශාල මඩ පහාර එල්ල කර තිෙබනවා මම දැක්කා. 
මටත් මඩ ගැහුවා.  ''සිරස'' ආයතනෙය් අධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් 
යමක් කථා කරන්න ගිහිල්ලා, මටත් ''ඊ නිවුස්'' එෙකන් දිගින් 
දිගටම මඩ ගහන්න පටන් ගත්තා, කිසිදු ෙහේතුවක් නැතිව. හැබැයි 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම්වාටත් කිසියම් නීති කියා මාර්ගයක් 
පිළිෙයල කරන්න ඕනෑ, ෙම්වා වාරණය ෙනොෙකොට. පහතින් 
සඳහන් වන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමන්ලා වාරණය කර ඇති 
ෙවබ් අඩවි කීපයක්. ලංකා-ඊ-නිවුස්, ලංකා නිවුස් ෙවබ්, ශී ලංකා 
මිරර්, ශී ලංකා ගාඩියන්, කලම්බු ෙටලිගාෆ්, ජැෆ්නා මුස්ලිම්, ද 
ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ට්, ටැමිල්ෙනට්. ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති, ෙම්වා  
වාරණයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එතෙකොට ඇමතිතුමනි, 
මාධ  නිදහස තිෙබනවාද? ෙම් ආයතනවලට විරුද්ධව නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඒ සියලු ආයතනවල 
පධානීන් සමඟ, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු කර ෙගන ඒ 
නීති  සම්බන්ධෙයන් විවෘත සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න ඕනෑ.  
විෙශේෂෙයන්ම  අපහාසය - defamation - සම්බන්ධෙයන් ෙම්  
ෙවබ් අඩවිවලට විරුද්ධව කියා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෙවබ් අඩවි තහනම් කිරීමට සදාචාරාත්මක අයිතියක් 
තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා අනිවාර්යෙයන්ම උත්තරයක් ෙදන්න. ඉහතින් සඳහන් 
කළ ෙවබ්  අඩවි 8 තහනම් කර තිෙබන බවට මට ෙතොරතුරු 
ලැබිලා තිෙබනවා. එතෙකොට, ෙම් කියන මාධ  නිදහස 
තිෙබනවාද?  

ගරු ඇමතිතුමනි,  රාජ  ෙනොවන ආයතනවලට පවෘත්ති 
සාකච්ඡා පැවැත්වීම සහ මාධ  සමඟ  සාකච්ඡා කිරීම තහනම් 
කරලා ඔබතුමන්ලා යම්කිසි ආකරයක  වාරණයක් පැෙනව්වා.  
You prevented NGOs from conducting  press conferences 
and  having a dialogue with the media.   

මම දන්ෙන් නැහැ,   NGOs සම්බන්ධෙයන් ගත් ඒ තීරණය 
ඔබතුමන්ලා ෙවනස් කළාද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා.  ෙම් විස්තරය  මට කියවන්න 
අවස්ථාවක් නැහැ, කාලය අඩු හින්දා ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා  මම 
ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. 

 
The first paragraph of the document states, I quote: 

“Sri Lanka’s media muzzled 

On July 7 2014, the National Secretariat for NGOs, under the 
Ministry of Defence and Urban Development, issued a circular to 
all NGOs preventing them from “conducting press conferences, 
workshops, journalism training and dissemination of press 
releases.”  The authority claimed such activities are beyond the 
mandate of NGOs. 

To date in 2014, three training workshops for Tamil journalists 
have had to be abandoned:” 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරවනවා. සිවිල් සංවිධානවලට ෙම් නිදහස 
අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් සිවිල් සංවිධානවල 
කාර්යභාරය තුළින් තමයි රෙට් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය, මාධ  නිදහස, යහ පාලනය, 
පජාතන්තවාදය  ඇති වන්ෙන්. ෙම්වා සියල්ලම අපි අගය කරන 
ෙද්වල්.  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙද්ශපාලනය කළත්, පක්ෂ පාට 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි බලයට ආවත්,  අපිත් ෙම් වැරැද්දම 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් රට දියුණු වන ෙකොට අෙප්, ඔබතුමන්ලාෙග් 
දරුවන්ට ෙමය බලපාන්න පුළුවන්.ඒ හින්දා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය  
කරන්න ඔබතුමන්ලා  සිහිෙනන් හරි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම්  අනිවාර්යෙයන්ම මාධ යට කියාත්මක ෙවන්න උපරිම 
නිදහස ලබා ෙදන්න  කියලා.   

1979 1980 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම දාම කථා කරනවා. පුස්තකාලෙය්දී 
පැය ෙදකක්, තුනක්  අධ යනය කරලා දත්ත සහිතව තමයි මම 
කථා කරන්ෙන්. හැබැයි,  ඒවා මාධ ෙය් යන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
කථානායකතුමා මට කථා කරන්න එපා  කියපු එකක් ගැන, 
"කථානායකතුමා සුජීව ෙසේනසිංහට අවවාද කරයි" කියලා ෙලොකු 
headline  එකක් මාධ ෙය් ගියා. හැබැයි, අපට ඒ ගැන කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ෙම්ක තමයි මාධ  කියන්ෙන්. මාධ  තුළින් තමයි 
සියලුම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ   ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්. මාධ  තුළින් 
තමයි  අපිත් ෙද්ශපාලයට ආෙව්.  මට විරුද්ධව අපහාසාත්මක ලිපි 
තුනක්, හතරක් “Sunday Observer” එෙක් පළ වුණා; මම Letter 
of Demand එකක් යැව්වා; ඒ කර්තෘතුමා මට කථා කළා; නඩු 
දමන්න එපා කිව්වා; මම නඩු දැම්ෙම් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
හැබැයි අපට ෙම්වා වහන්න බැහැ. අපට විරුද්ධව යම්කිසි 
defamatory article එකක් පළ වුණාය කියලා අපට ෙම්වා වහන්න 
බැහැ. ෙම්ක තමයි මාධ  නිදහස කියන්ෙන්. මාධ ෙයන් වැරදි 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, මාධ යට නිදහස ෙදන්න ඕනෑ. 
මාධ යට නිදහෙසේ කටයුතු කරන්න ඔබතුමන්ලා ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

 ඇමතිතුමනි, ෙම් කාල වකවානුෙව් මාධ කරුවන්ට පහර දීම 
විශාල වශෙයන් සිදු වනවා. මා ළඟ ඇති ෙම් පුවත් පත් වාර්තාෙව් 
ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා. මම එය සභාගත*කරනවා.  

“Military personnel who attacked media persons at 
Weliweriya referred to journalists as “Dogs” - 
SLJTU”.   

පින්තූරයත් එක්ක  ඒ ෙතොරතුර  සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අයට ෙහොඳටම ගහලා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිය  කියාත්මක 
ෙවලා නැහැ. ඒ උදවිය අත් අඩංගුවට අර ෙගන නැහැ.   ඒ වාෙග්ම 
ඇමතිතුමනි, “Protest by civil societies”, “Resounding call for 
media freedom after journalists claim harassment”. එවැනි 
ෙතොරතුරු විශාල වශෙයන්  අපට දක්නට ලැෙබනවා.  

ගරු  ඇමතිතුමනි, මාධ  සම්බන්ධෙයන් අපට ෙමවැනි 
ෙතොරතුරු ලැෙබනවාය කියන්ෙන්, රෙට් පාලනෙය් යම්කිසි 
අවුලක් තිෙබනවා කියන එකයි.   අෙප් රට දියුණු රටක් බවට පත් 
කර ගන්න ඔබතුමන්ලාට  ඕනෑ නම් මාධ  නිදහස් ෙවන්න ඕනෑ.  
ඇෙමරිකාවට, එංගලන්තයට, ජර්මනියට අපි ෙකොච්චර බැන්නත් 
ඒ රටවල මාධ  නිදහස ඉහළින් කියාත්මක වනවා. ඔබතුමා 
දකින්න ඇති, ෙජෝර්ජ් බුෂ් මහත්මයාට සපත්තුවකින් පහර දුන්න 
පුද්ගලයා පවා නිදහස් ෙවලා එළියට ආවා. සුදු වෑන්වලින් 
ෙගනියලා ඔහු ඝාතනයට ලක් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

ෙකොෙහේ හරි. ඇෙමරිකාෙව් බලය පාවිච්චි කරලා එෙහම කරන්ෙන් 
නැහැ, ඇමතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් මාධ ෙව්දීන් අහන පශ්නවලට මාධ ෙව්දීන් 
කරන උපහාසයට ඒ රටවල නායකවරු හිනා ෙවලා  උත්තර 
ෙදනවා. සුදු වෑන්වලින් ෙගනියලා ගහන එකවත්, උස්සන එකවත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ලසන්ත විකමතුංග 
මැතිතුමා මහ දවල් ඌරන් මරන උලකින් ඇනලා තමයි  පාර මැදදී  
මැරුෙව්. හැබැයි, අද වන ෙතක් එෙහම කෙළේ කවුද කියලා  අපට 
ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා.   

“සිරස” ආයතනයට ෙබෝම්බ ගැහුවා, ෙමෝටාර් ගැහුවා, ගිනි 
තිබ්බා. ෙවන රටවල ෙම් වාෙග් විනාශ  සිදු ෙවලා නැහැ, 

ඇමතිතුමනි.  අෙප් රෙට් ෙම්වා සිදු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්  
ආණ්ඩුව යටෙත් කලාකරුවන්ෙග් ෙකොණ්ඩය කැපුවා, ගිනි 
තිබ්බා, රැවුල කැපුවා. හැබැයි, ඒ අවස්ථාවල ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තර  ෙදනවා. ඔබතුමා දක්ෂයි. 
ඒ නිසා අහන ඕනෑම පශ්නයකට ඔබතුමා  උත්තර ෙදනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට විරුද්ධත්වයක් පකාශ 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, රෙට් ආණ්ඩුව සම්බන්ධෙයන්, පාලනය 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙගොඩක් විෙව්චන තිෙබනවා, ඇමතිතුමනි.  

මාධ යට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් 
අපට පවා තර්ජන එල්ල ෙවනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් අපි අදහස් 
පකාශ කරන නිසායි. නමුත් අපි ෙපෞද්ගලිකව කාටවත් පහර 
ගහලා නැහැ. අපි කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහලා නැහැ. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් උපහාස කරන්න පුළුවන් අයිතිය  
අපට තිෙබනවා. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් තමයි ඒක කරන්ෙන්. 
වැරැද්දක් කරනවා නම් ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපි ඒක ෙපන්නුම් 
කරලා ෙදනවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මාත් එක්ක එකඟ වනවා 
ඇති. අපි කවදාවත් කාෙග්වත් ෙපෞද්ගලික ජීවිත අල්ලලා  මඩක් 
ගහලා  සන්ෙතෝෂයක් ලබා ගන්න මන්තීවරු ෙනොෙවයි.  හැබැයි, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන්  කථා කිරීෙම් අයිතිය, විෙව්චනය කිරීෙම් 
අයිතිය, ආණ්ඩුව විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය, ඒ වාෙග්ම 
රාජපක්ෂලා විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය අපට තිෙබන්න ඕනෑ. 
අනාගතෙය් ෙහොඳ රටක් බිහි කරනවා නම්,  අනාගතයට, 
පජාතන්තවාදයට, යහ පාලනයට  ඒවා තමයි බලපාන්ෙන්.  අපිත් 
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒවා අපටත් සිදු ෙව්වි. අෙප් 
ෙද්ශපාලනය ෙකොෙහන් ඉවර ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ.   

ඇත්තටම මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙද්ශපාලනයට තිෙබන 
ආදරයට වැඩිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන ළැදිකමට.  
මෙග් ෙද්ශපාලන ගමන පටන් ගත්ෙත් එෙහමයි. ඒ මිසක්  මම 
ෙද්ශපාලනයට එන්න බලාෙපො ෙරොත්තුෙවන් සිටිෙය් නැහැ. මා 
ෙද්ශපාලනයට ෙගනාෙව් රූපවාහිනිෙය් ''විසංවාදය'' 
වැඩසටහනයි. ඉතින් ඒ රූපවාහිනී ආයතනයටත් මෙග් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා.  ඒක මෙග් වාසනාවකට ෙහෝ අවාසනාවකට සිදු 
වුණාද දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අද මම ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්නවා. 
ඉදිරි අනාගතෙය්  ෙහොරකම් ෙනොකරන රටක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු  
ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්  රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන්  
කථා කරනෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම බසීලෙය් ලූලා ද සිල්වා 
මහත්මයා ඔබතුමාට මතක් ෙවනවා ඇති. බසීලය  අන්තිම දුප්පත් 
රටවල් දහය අතර තමයි තිබුෙණ්. ලූලා ද සිල්වා මහත්මයා අවුරුදු 
දහයක් තුළ   ඒ රට  ෙලෝක ෙය් තිෙබන ෙපොෙහොසත්ම රටවල් 
දහය අතරට ෙගනාවා.  අන්න ඒ වාෙග් කාර්ය භාරයක් අපටත් 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. එතුමා තුන්වන වතාෙව් ඉල්ලුෙව් 
නැහැ. එතුමා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරලා භාර දීලා ගියා. ඒක 
තමයි පජාතන්තවාදය සහ ෙලෝකෙය් නීතිය, ඇමතිතුමනි. කිසිම 
නායකෙයක් තුන්වන වතාෙව් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් 
රෙට් ඒක සිදු වනවා.  

ෙපොලිස්පතිතුමා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරනවා. අපි ෙහොඳ 
ෙදයට ෙහොඳයි කියනවා. හැබැයි ෙපොලිස් මාධ  පකාශකතුමා 
සම්බන්ධෙයන් නම් විහිළු කාරණා රාශියක් තිෙබනවා, 
ඇමතිතුමනි. මා හිතන හැටියට ඒක ඔබතුමාටත් ෙහොඳ නැහැ. 
ෙද්ශපාලනය කිරීමක් ෙපොලිස් මාධ  පකාශකතුමාෙගන් සිදු 
වනවා. ඒක ෙලොකු ලජ්ජාවක්, ඇමතිතුමනි. මා ෙපෞද්ගලිකව 
එතුමා ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙපොලිස් මාධ  
පකාශකතුමා ගැන රෙට් ෙපොඩි ළමයකුෙගන් ඇහුවත් හිනා 
ෙවන්න පටන් ගන්නවා. එම නිසා ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙපොලිස් මාධ  

1981 1982 

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 

———————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Document not tendered. 
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පකාශකතුමා ෙද්ශපාලනය ෙනොකර එතුමාෙග් කාර්ය භාරය 
කෙළොත් එය රෙට් ඉදිරි අනාගතයට, රෙට් යහ පාලනයට, 
පජාතන්තවාදයට විශාල වශෙයන් උදවු වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන් 
එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධෙයන් වගකීම 
ආණ්ඩුව භාර ගන්න ඕනෑ. ඒක කාටවත් භාර ෙදන්න බැහැ. 
එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයාට ෙවනත් තරහකාරෙයෝ සිටිෙය් නැහැ. 
එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයාෙග් තරහකාරයා ආණ්ඩුවයි, ෙම් 
ෙරජිමයයි. එතුමා අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධෙයන් අද වන කල් 
ෙතොරතුරක් නැහැ. එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා, එතුමා 
සිංගප්පූරුෙව් ඉන්නවාය කියලා. තව මන්තීවරෙයක් කිව්වා, එතුමා 
ෙවනත් ෙකොෙහේද ඉන්නවාය කියලා. හැබැයි ඇමතිතුමනි, 
ආණ්ඩුවලට ෙමෙහම මිනිසුන් අතුරුදහන් කරන්න බැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදය අගයන නායකයන් වශෙයන්, ඒ 
වාෙග්ම මාධ ෙව්දින් ගැන කථා කරන නායකයන් වශෙයන් 
ෙමෙහම අතුරුදහන් වන මාධ ෙව්දින් සම්බන්ධව අපි නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමනි, these families need 
some closure: the wife needs some closure;  the children 
need some closure. තාත්තාට වුණු ෙද් දරුවන් දන්ෙන් නැහැ. 
ඔහු කරපු වැරැද්දක් නැහැ. ඔහු කාටූන් ඇන්දා, තව ෙමොනවා ෙහෝ 
ලිව්වා. හැබැයි ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අද වන කල් අපට 
උත්තර දීමක් සිදු ෙවලා නැහැ.  

 ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා, රාජ  මාධ  ආයතන සම්බන්ධෙයන්. මා දන්නවා, එක 
රාජ  නාළිකාවකින් මට "බූරුවා" කියලා බැන්නා. හැබැයි මා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරන්න ගිෙය් නැහැ. මන්තීවරු, ඒ වාෙග්ම 
රෙට් පිළිගත් පිරිස් සම්බන්ධෙයන් පකාශ කරද්දී යම්කිසි 
පාලනයක්, Code of Ethics අනුව කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමන්න ෙම් 
කරුණ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
රජෙය් මාධ  ආයතනයක් වුණු පළියට රෙට් ඉන්න පුරවැසියන්ට 
නිගා කිරීම සුදුසු නැහැ. මට බූරුෙවක් කියලා කියන්න ඒ වාෙග් 
මහත්මයකුට අයිතියක් නැහැ. ඔහු කවුද කියලා මා ඔහුෙග් නම 
කියන්ෙන් නැහැ. මා වෘත්තිෙයන් නීතිඥවරෙයක්. මෙග් සෙහෝදර 
නීතිඥවරුන් මට කිව්වා, නඩුවක් පවරන්න කියලා. මා කිව්වා, 
අවශ  නැහැයි කියලා. අපට බැන්න පමණින්ම අපට මාධ යත් 
එක්ක හැප්ෙපන්න අවශ  නැහැ. හැබැයි එය රජෙය් මාධ  
ආයතනයක් වශෙයන් ඔබතුමා ෙකළින්ම වගකීම දරන්න ඕනෑ, 
ඇමතිතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම මාධ ෙව්දින් 
විශාල  පහර දීම්වලට ලක් වනවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
රෙට් නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට් අධිකරණය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ජනතාවෙග් විශ්වාසය බිඳ 
වැෙටනවා, ඇමතිතුමනි. ජනතාවෙග් විශ්වාසය බිඳ වැටුෙණොත් 
රෙට් නීතිය බිඳ වැෙටනවා.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you have only one more 

minute. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මෙග් කාලය කවුෙදෝ ෙහොරකම් කරලා, ගරු නිෙයෝජ  

සභාපතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් මාධ ෙව්දින්ට ෙදනු ලැබූ ණය මුදල 
සම්බන්ධෙයන් මා ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙම් 

ණය මුදල  ෙගවීම නම් සාර්ථක නැහැ, ඇමතිතුමනි. ෙම් ණය මුදල 
ගන්න බැහැ. ෙම්ක මාධ ෙව්දින් රස්තියාදු කරන වැඩක්. රුපියල් 
ලක්ෂ 12ක් ෙදනවා කිව්වාට සියයට 2ක පිරිසක්වත් ෙම් ණය 
මුදල අරෙගන නැහැ. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් මාධ ෙව්දින් 
සම්බන්ධෙයන් සඳහනක්වත් නැහැ. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, මාධ ෙව්දින්ට duty-free permit එකක් ෙදන්න 
කියලා. එතෙකොට ඔවුන්ට අවශ  ෙදයක් කර ගන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, දුප්පත් මාධ ෙව්දින් තමයි ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
මාධ ෙව්දින් හම්බ කරන්ෙන් නැහැ. මාධ ෙව්දින්ට ෙවනත් 
ආදායමක් නැහැ.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, can I have one more minute? 
එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, විෙශේෂෙයන්ම 

මාධ ෙව්දින්ට duty free permit එකක්, එෙහම නැත්නම් ෙවන 
යම් ෙදයක් ලබා ෙදන්නය කියලා. ෙම් ණය මුදල නම් ඉටු 
ෙනොවන ෙදයක්. ඔබතුමා මාධ ෙව්දින් පස්ෙදනකු කැඳවා අහලා 
බලන්න. ණය මුදල ගන්න ගියාම ඔවුන්ව රස්තියාදු කරලා පාරට 
දමනවා. ණය මුදල ෙදන්න විධියක් නැහැ, ලබා ගන්න විධියක් 
නැහැ. ෙම් ණය කමය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ෙමොන උත්තරය 
දුන්නත් ෙම්ක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙසොයා 
බැලුෙවොත් දැන ගන්න පුළුවන්, සියයට 5ක්වත් ෙම් ණය මුදල 
අරෙගන නැහැයි කියලා. එම නිසා විෙශේෂෙයන් මාධ ෙව්දින් 
සියලුෙදනාටම laptop එකක්, duty free permit එකක් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට සහභාගි වීමට ලැබීම 
ගැන මා පළමුෙවන්ම සතුටු වනවා. එදා වාෙග් ෙනොෙවයි අද. එදා 
අපට තිබුෙණ් එක ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් පමණයි. දැන් 
තිෙබනවා වාෙග් ගුවන් විදුලි ෙසේවාවන්, රූපවාහිනී ආයතන 
තිබුෙණ් නැහැ. පත්තර ආදිය වුණත් දැන් වාෙග් තිබුෙණ් නැහැ. 
අද වන විට රූපවාහිනී නාලිකා, ගුවන් විදුලි නාලිකා, පත්තර, 
ෙවබ් අඩවි විශාල වශෙයන් පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. රූපවාහිනී 
ආයතන ෙදකක් හා "ෙල්ක් හවුස්"  ආයතනය රජයට අයත්ව 
තිෙබනවා.  අෙනක් ඔක්ෙකොම ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට හිමි 
ඒවා. ඒවා අතර ආණ්ඩුවට මඩ ගහන ඒවාත් තිෙබනවා; මඩ 
ගහන්ෙන් නැති ඒවාත් තිෙබනවා. මම ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්න 
මන්තීවරෙයක් වුණත් මෙග් සෙහෝදරයාෙග් මාධ  ආයතනය 
ගත්ෙතොත්, එහි ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන ඒවාත් තිෙබනවා, ඒ 
වාෙග්ම විපක්ෂය විෙව්චනය කරන ඒවාත් තිෙබනවා. අපි 
ස්වාධීනවයි කටයුතු කරන්ෙන්. දැන් ෙම් විපක්ෂය ෙනොෙයකුත් 
ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් නාලිකා ස්වාධීන නැහැ කියලා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියනවා. 
ඉතින් එවැනි ෙද්වල් කියන නිසා ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්න   මන්තී  
ෙකෙනක් වශෙයන් මම වගකීමකින්  කියන්න ඕනෑ,   මෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් ආයතනය වුණත් ආණ්ඩුව කියලා විපක්ෂය 
කියලා බලන්ෙන් නැති බව. ෙමොකද ඒ ආයතනය අනිවාර්ෙයන්ම 
හැෙමෝටම සමානව කියා කරන නිසා.  

1983 1984 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2006 වර්ෂෙය්දී සියයට 11.4ක්ව පැවැති පරිගණක 
සාක්ෂරතාව ෙම් වන විට සියයට 40ක් දක්වා ශීඝෙයන් වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙමන්ම, අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම ද 
ශීඝෙයන් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ජනගහනෙයන් සියයට 
10කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් වන විට අන්තර් ජාලය භාවිත 
කරනවා. ෙමරට පරිගණක තාක්ෂණය පචලිත කිරීමට ෙගන ඇති 
පියවර ගැන ජාත න්තරෙයන් පවා අපව පශංසාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ''බිල් සහ ෙමලින්ඩා ෙග්ට්ස් පදනම'' විසින් හිරු 
ආයතනෙය් “නැණසළ“ ව ාපෘතියට සම්මානයක් ලබා දුන්නා. 
එම ආයතනෙය් අධිපති ෙලස ඉන්ෙන් මෙග් සෙහෝදරයා වන 
ෙර්ණු සිල්වා මැතිතුමා.  එම සම්මානය ලබා ගැනීමට කටයුතු 
කිරීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් සෙහෝදරයාට සුබ 
පතනවා. එයට විශාල දායකත්වයක් ලබා  දුන්නා මෙග් නැගණිය 
වන ඩිලිනි සිල්වා. එතුමියටත් මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙමොකද එතුමිය තමයි එම ෙවබ් අඩවියට විශාල වශෙයන් 
කැප ෙවලා වැඩ කටයුතු කෙළේ.  

අද දින වන විට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා ජනමාධ ය නැතිව 
ෙමොනවාවත් කරන්න බැහැ. ජංගම දුරකථනය නැති ෙකෙනක් 
නැහැ. ජංගම දුරකථනය දුරකථන ඇමතුම්වලට පමණක් සීමා 
වන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද් සඳහා ෙයොදා ගනු 
ලබනවා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙදනාම මාධ  දිහා 
බලාෙගන ඉන්නවා. මම ආණ්ඩුෙව් සිටින මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ, ෙම් යන වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන්. 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් සමහර ෙවබ් 
අඩවි තිෙබනවා, හැබැයි ඒවාට ''අම්ෙමක්, තාත්ෙතක්'' නැහැ. ඒ 
වාෙග් විශාල වශෙයන් ෙවබ් අඩවි පිහිටුවලා තිෙබනවා. ෙවබ් 
අඩවිවලින් ඇමතිවරුන්ට විශාල වශෙයන් මඩ පහාර එල්ල 
කරනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට විශාල 
වශෙයන් මඩ පහාර එල්ල කරලා තිෙබනවා. කුඩු ජාවාරම් 
පිළිබඳව ඇමතිවරුන්ට මඩ පහාර එල්ල කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතෙනෝල් ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා 
කරලා ෙවබ් අඩවිවල පචාරය ෙවනවා. ෙම් වාෙග් මඩ පහාරවල් 
එල්ල කරන අම්ෙමක්, තාත්ෙතක් නැති -අවජාතක- ෙවබ් 
අඩවිවලට කරුණු දක්වන්න අපට අවශ තාවක් නැහැ.  

අද ෙම් යන ගමන ඉදිරියට ෙගන යන්න, අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙම් ශක්තිය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා ජනමාධ ට ෙහොඳට 
හසුරවනවා.  එම නිසා තමයි එතුමා ජනමාධ  තුළින් විශාල 
වශෙයන් පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කවදාවත් ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා මට කථා කරලා කියලා නැහැ, ''ෙම්ක 
යන්ෙන් ෙම් විධියට ඒ නිසා පාලනයක් කරන්න'' කියලා. 
කවදාවත් කියලා නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට කවදාවත් 
කියලා නැහැ, ''ෙම්ක යන්ෙන් ෙම් විධියට පාලනයක් කරන්න'' 
කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  මෙග් සෙහෝදරයාටවත් කථා කර 
කියා නැහැ,  ''ෙම්ෙක්  යන ෙද්වල් ෙම් විධියයි, එම නිසා  පාලනය 
කරන්න''ය කියා. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමාවත් 
මෙග් සෙහෝදරයාට කවදාවත් කථා කර කියා නැහැ, ''ෙම්ෙක් 
යන්ෙන් ෙම් විධිෙය් ෙද්වල්, සමස්ත වශෙයන්  ඒ ෙද්වල් ඉදිරිපත් 
කරන්න, නැත්නම්  ඔය නාලිකාවට පශ්නයක් ෙවයි'' කියා.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරි කුටිෙය් ඉන්න අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා චරිත ෙහේරත් මැතිතුමාට, ITN   සභාපතිතුමා ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩලයට, රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමාට  මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ  වා ෙග්ම හිටපු සභාපති, ඇතුගල 
මහත්මයාටත්  මා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුති කරනවා. ෙමතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාම  ඒක රාශි ෙවලා ෙම් කටයුතු ඉතා ෙහොඳින් කර 
ෙගන යනවා.   

අන්තර් ජාලය අද  විශාල වශෙයන් පසිද්ධ  ෙවලා තිෙබනවා. 
අන්තර් ජාලය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමෙහයවා තිෙබනවා. 
අනාගතෙය්දිත් ෙම් යන ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
කටයුතු කිරීම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට  ඕනෑ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා  ෙම් ජනමාධ  ක්ෙෂේතය හසුරුවන්නට ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල  අමාත තුමාට භාර දී තිෙබනවා. එතුමා කවදාවත් 
මාධ වලට බලපෑම් කර  නැහැ.  මන්තීවරුන් එක එක ෙචෝදනා 
කරනවා.  ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල අමාත තුමාට අපි හැම දාම 
ගරු කරනවා. එතුමා කර ෙගන යන  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගන යන්නට  එතුමාට ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබ්වායි පතමින් ඔබ 
සියලු ෙදනාටම  ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Vijayakala 

Maheswaran.You have ten minutes. 

[பி.ப. 5.22] 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ெவகுசன ஊடக, 

தகவல்  அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் அளித் 
தைமக்காக தற்கண் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இம் ைற வர  
ெசல த்திட்டத்தில் ஊடகத் ைறக்கான ஒ க்கீ க ம் 
ேபாதியளவில் இல்ைல. ஆனால், நாட் ல் ஊடகத் ைறையப் 
பா காப்பதற்கும் கட்  வளர்ப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ய  அவசியமாக உள்ள . எம  நாட் ல் ஊடகச் 
சுதந்திரம் ெமன்ேம ம் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். 
ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாக, அச்சமின்றிச் ெசயற்ப ம் 
நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ஊடகச் சுதந்திரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்குத் தகவல் அறி ம் உாிைம 
அவசியமானதாகும். தகவல் அறி ம் உாிைமயிைனச் 
சட்டமாக்குவதற்கு இனியாவ  அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். நாட் ல் தகவல் அறி ம் உாிைமயிைனச் 
சட்டாீதியாக அங்கீகாிக்குமா  சுதந்திர ஊடக இயக்கம், 
இலங்ைகப் பத்திாிைக ஆசிாியர் சங்கம், பத்திாிைக 
ெவளியீட்டாளர்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அைமப் , 
இலங்ைகத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம், லங்கா 

ஸ் ம் ஊடகவியலாளர்கள் ஒன்றியம் என்பன உட்பட பல 
அைமப் க்கள் ெதாடர்ச்சியாகக் ேகாாிக்ைக வி த்  
வ கின்றன.  

1996 - 2000ஆம் ஆண்  வைரயில் தகவல் அறி ம் 
உாிைமயிைனச் சட்டமாக்குவதற்கு யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா ம் அைவ பயனளிக்கவில்ைல. 2001
-2003ஆம் ஆண்  வைரயில் பதவி வகித்த ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தத் தகவல் வழங்கும் உாிைமையச் 
சட்டமாக்குவதற்கு அரசாங்கம் யற்சி ெசய்த . எம  
கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் இதற்கான யற்சி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபாதி ம் எம  அந்த ஆட்சியான  
கைலக்கப்பட்ட . இதனால் தகவல் அறி ம் உாிைமையச் 
சட்டமாக்க யவில்ைல. அேதேநரம் இதற்காக 2011ஆம், 
2012ஆம் ஆண் கள் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா ம் 
இ  ெவற்றியளிக்கவில்ைல. தகவல் அறி ம் உாிைம 
சட்டாீதியாக அங்கீகாிக் கப்படாைமயினால் 
ஊடகவியலாளர்களினால் தகவல்கைள 

1985 1986 

[ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා  මහතා] 
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உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள யாத நிைல காணப்ப கிற . 
அத் டன், மக்க க்கான அ ப்பைட உாிைமயான 
தகவல்கைள அறிய யாத நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . 
ெதற்காசியாவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாேதஷ் 
உட்படப் பல நா களில் இந்தத் தகவல் ெப ம் உாிைம சட்ட 
ாீதியாக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள .  இதனால் அந்த நா களில் 
எம  நாட்ைடவிட ஊடகச் சுதந்திரமான  ேமேலாங்கிக் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, தகவல் அறி ம் உாிைமயிைனச் 
சட்டமாக்குவதற்கு இனி ம் சாக்குப்ேபாக்குகைளக் 
கூறிக்ெகாண் ரா  அதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இன்  எம  நாட் ல் ஊடகவியலாளர்கள் பல்ேவ  
கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். குறிப்பாக த்த 
காலத்தின்ேபா ம் தற்ேபா ம் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 
அச்சு த்தல்கைள எதிர்ேநாக்கும் நிைலேய காணப்ப கின்ற . 

த்த காலத்தின்ேபா  ஊடகவியலாளர்களான நிமலராஜன், 
சிவராம், நேடசன், சுகிர்தராஜன், லசந்த விக்கிரம ங்க 
உட்படப் பல ம் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர். இவ்வா  
ஊடகவியலாளர் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டேபாதி ம் அந்தச் 
சம்பவங்கள் ெதாடர்பான விசாரைணகள் இன்ன ம் உாிய 
வைகயில் நைடெபற்றதாகத் ெதாியவில்ைல. இவ்வாறான 
ப ெகாைலகள் இடம்ெபற்ற டன் ஊடக நி வனங்க ம் 
தாக்குதல்க க்கு உள்ளாகியி ந்தன. இதனால் தமிழ் 
ஊடகத் ைறயான  ெப ம் பாதிப் க்கைளச் சந்தித்  வந்த .  

த்த காலத்தின்ேபா  பல தடைவகள் ஊடகங்க க்குத் 
தணிக்ைக நைட ைற ம் அ ல்ப த்தப்பட் ந்த . 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
குமார ங்கவின் பதவிக் காலத்தில் த்தத்தின்ேபா  
ஊடகங்கள்மீ  தணிக்ைக விதிக்கப்பட்ட . இேதேபால் 
இ தி த்த காலத்தி ம் ஊடகங்கள் தணிக்ைகக்கு உட்பட்ேட 
ெசய்திகைள ெவளியி ம் நிைல ஏற்பட் ந்த . தற்ேபா  

த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்  நாட் ல் அைமதியான 
சூழல் நில கின்றேபாதி ம் ஊடகங்கள் மீதான 
கட் ப்பா கள் ெதாடர்கின்றன. ஊடகவியலாளர்கள் சுய-
தணிக்ைகயின் அ ப்பைடயிேலேய ெசய்திகைள ெவளியி ம் 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால், ஆ ம் தரப்பினாின் 
ஊழல்கள் மற் ம் ேமாச கள் ெதாடர்பில் உண்ைமயான 
ெசய்திகைள ெவளியிட யாத அள க்கு நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . தகவல் அறி ம் உாிைம 
சட்டமாக்கப்படாைமயினாேலேய இவ்வாறான நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற .  

த்தம் நடந்த காலப்பகுதியில் ஊடகங்கள்மீ  
விதிக்கப்பட்ட கட் ப்பா கள் மற் ம் 'அன் க் கட்டைளகள்' 
இனி ம் ெதாடரக்கூடா . ஒ  நாட் ல் ஜனநாயக 
வி மியங்கள் பா காக்கப்பட ேவண் மானால் ஊடகச் 
சுதந்திரம் என்ப  இன்றியைமயாததாகும். ஊடகச் 
சுதந்திரத்ைதக் கட் ப்ப த் ம் ஒ  நாட் ல் ஜனநாயக 
வி மியங்கள் ஒ ேபா ம் ெசழித்ேதாங்க யா . எனேவ, 
ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப வதற்கு 
அரசாங்கம் அ மதிக்க ேவண் ம். ஊடகங்கள்மீ  
கட் ப்பா கள் விதிக்கப்ப வதன் லம் சர்வேதச ாீதியில் 
அவப்ெபயைரச் சந்திக்கின்ற நிைலைமேய நாட் க்கு ஏற்ப ம்.  

இன்  ஊடகவியலாளர்கள் ேபாதிய வ மானமின்றிக் 
கஷ்டப்ப ம் நிைல ம் காணப்ப கின்ற . நாட் ல் 
விைலவாசி ஏற்றம் அதிகாித்ேத வ கின்ற . இந்த நிைலயில் 
ஊடகவியலாளர்க க்கான வ மானம் ேபாதியளவில் 
அதிகாிக்கப்ப வதாக இல்ைல. அரசாங்கத்தின் வர  

ெசல த்திட்டத்தில் தனியார் ைறயின க்கான சம்பள 
உயர்  உாிய வைகயில் வழங்கப்படவில்ைல. அதற்கான 
பாிந் ைரக ம் ேபாதியளவில் இல்ைல. தனியார் 

ைறயின க்கு 500 பாய் சம்பள அதிகாிப்  வழங்குமாேற 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ள . இந்தச் 
சம்பள உயர்  ேபா மானதாக இல்ைல. 
ஊடகவியலாளர்க க்கு ஓய் தியம் வழங்குவதற்கான 
திட்டெமான்  கடந்த இ  வ டங்க க்கு ன்னர் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாண் வரப்பட்ட . ஆனால், அத்திட்டம் 
ஒ ங்கான விதத்தில் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல. அவர்கள் 
மாதந்ேதா ம் ஒ  ெதாைகயிைன ஓய் தியத்திற்காகச் 
ெச த்திேய, ஓய் தியத்ைதப் ெபறேவண் ய நிைல 
காணப்பட்ட . இதனால், ெப மளவான ஊடகவியலாளர்கள் 
இந்த ஓய் தியத்திட்டத்தில் இைணந் ெகாள்ளவில்ைல. 
எனேவ, இத்திட்ட நைட ைறயான  மாற்றியைமக்கப்பட் , 
அவர்க க்கு உாிய வைகயில் ஓய் தியத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

இேதேபால், அவர்க க்கு வட் யில்லாத வாகனக் கடன் 
வழங்குவதற்கும் கடந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ந்த . ஆனால், 20 வ டங்கள் ேசைவயாற்றிய 

த்த ஊடகவியலாளர்க க்ேக இந்த வசதி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இதனால், ெப மளவான 
ஊடகவியலாளர்கள் வாகனத்திற்கான கடைனப் ெபற யாத 
சூழல் நிலவி வ கின்ற . எனேவ, இந்த 20 வ டகால 
எல்ைலையக் குைறத் , ெப மளவான ஊடகவியலாளர்கள் 
பயன்ெபறத்தக்க வைகயில் இத்திட்டம் மாற்றியைமக் 
கப்படேவண் ம்.   

ஊடகவியலாளர்கள் தம  கடைமகைள உாிய வைகயில் 
ேமற்ெகாள்வதற்கு, ஊடக உபகரணங்கள், க விகள் 
ேதைவயாக உள்ளன. அவ்வாறான உபகரணங்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு, அரசாங்கமான  வ டந்ேதா ம் 
வட் யில்லாக் கடன்கைள வழங்கேவண் ம். இந்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் ஊடகத் ைற அைமச்சு கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். ஊடகத் ைற அைமச்சின் காண்காணிப்  
பாரா மன்ற உ ப்பினராக ெகளரவ ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் 
அவர்கேள பதவி வகிக்கின்றார். எனேவ, அவர் தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்க க்கு இத்தைகய நலன் கிைடப்பதற்கு 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம்.  

குறிப்பாக, பிராந்திய தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் தற்ேபா  
ஊடகத் ைற ெதாடர்பான பயிற்சிகைளப் ெபற யாத சூழல் 
ஏற்பட் க்கின்ற . அவர்க க்குப் பயிற்சிகைள 
வழங்குவதற்கு அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் ன்வந்  
ெசயற்பட்டேபாதி ம், தற்ேபா  அதற்குத் 
தைடவிதிக்கப்பட் ள்ள . அவர்க க்குப் பயிற்சி வழங்கும் 
பல ெசயற்றிட்டங்க க்கும் தற்ேபா  அரசாங்கம் தைட 
விதித் ள்ள . கடந்த சில மாதங்களில் ெபாலன்ன ைவ, 
நீர்ெகா ம் , ெகா ம்  ஆகிய பகுதிகளில் 
ஊடகவியலாளர்க க்கு அரச சார்பற்ற நி வனங்களினால் 
பயிற்சிப் பட்டைற நடத்தப்பட்டேபா , அைவ 
குழப்பிய க்கப்பட்டன. பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்ட 
ேஹாட்டல்க க்கு ன்னால், திட்டமிட்ட வைகயில் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , பயிற்சிப் பட்டைறகள் 
இைடந வில் நி த்தப்பட்டன. அண்ைமயில் ெகா ம்பில் 
நைடெபற்ற பயிற்சிப் பட்டைற ஒன்றில் 
கலந் ெகாள்வதற்காக யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ேவன் ஒன்றில் 
வந்த ஊடகவியலாளர்கள் வ னியா பகுதியில் ைவத் க் 
ைக ெசய்யப்பட்டனர். அவர்கள்மீ  'கஞ்சா' ைவத்தி ந்ததாக 
குற்றச்சாட் ம் சுமத்தப்பட் ந்த . ஊடகவியலாளர்கள் 

1987 1988 
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ந தியி ந்  ேபாராட்டம் நடத்தியைதய த்  அவர்கள் 
வி விக்கப்பட் ந்தனர். குறிப்பாக, தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்கள் பயிற்சிெநறிகளில் பங்குபற்றக்கூடா  
என்பதற்காகேவ, திட்டமிட்ட வைகயில் இவ்வாறான 
தான்ேதான்றித்தனமான ெசயற்பா கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. ஊடகவியலாளர்கள் 
மீதான இவ்வாறான அடக்கு ைறகள் ெதாடரக்கூடா . தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்க க்குப் பயிற்சி ெநறிகள் 
வழங்கப்படேவண் ம். இதற்கு எத்தைகய தைடக ம் 
அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்படக்கூடா . உண்ைமயிேலேய 
அரசாங்கமான  ஊடகவியலாளர்க க்கான விேசட பயிற்சி 
ெநறிகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  அவ்வா  பயிற்சிெநறிகைள 
வழங்கும் அரச சார்பற்ற நிறவனங்க க்கு அரசாங்கம் 
ஊக்குவிப் க்கைள வழங்கேவண் ம். ஆனால், இங்கு 
எதிர்மாறாகச் ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்  வ கின்றன. 

தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் பல்கைலக்கழகங்களில் 
பட்டப்ப ப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்குப் பாடெநறி இல்லாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற .  ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் ஊடகவியல் ப்ேளாமா ெப வதற்கான 
பாடெநறிேய நைட ைறயில் உள்ள . இங்கு பட்டப்ப ப்ைப 
ேமற்ெகாள்வதற்கான ஊடகவியல் பாடெநறி 
அ ல்ப த்தப்படேவண் ம்.  சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள் சில 
பல்கைலக்கழகங்களில் ஊடகத் ைறயில் பட்டப்ப ப்ைப 
ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிகள் காணப்ப கின்றன. ஆனால், 
தமிழ் ஊடகவியலாளர்க க்கு இத்தைகய சந்தர்ப்பம் 
இல்லாதநிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, ஊடகத் ைறயில் 
பட்டப்ப ப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்கான வசதிகைள ஊடக 
அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

அரசாங்க ஊடகங்கள் ந நிைலைம டன் 
ெசயற்படேவண் ய  அவசியமாகும். ஆனால், தற்ேபா  
அரசாங்கத் ெதாைலக்காட்சி மற் ம் வாெனா கள் 
எதிர்க்கட்சியின க்கு வைசபா ம் வைகயிேலேய ெசய்திகைள 
ெவளியிட்  வ கின்றன. ஆ ங்கட்சியாயி ம் சாி, 
எதிர்க்கட்சியாயி ம் சாி சகல க்கும் ஊடகங்களில் சம 
உாிைம வழங்கேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். அரசாங்க 
வாெனா களில் இடம்ெப ம் சில நிகழ்ச்சிகளில் எதிர்க்கட்சி 
உ ப்பினர்கள் ேவண் ெமன்ேற அவ க்கு 
உட்ப த்தப்ப கின்றனர். ஒ  ெசய்திைய 
ெவளியிடேவண் மானால் இ  தரப்பினாிட ம் அதைன 
உ திப்ப த்தேவண் ய  அவசியமானதாகும். ஆனால், 
எ ந்தமானமாகச் ெசய்திகள் ெவளியிடப்ப வ  
ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க ெசயற்பாடல்ல. 

அண்ைமயில் அரசதரப்  அரசியல்வாதிகள் சில டன் நான் 
உைரயா யதாகத் ெதாிவித் , உண்ைமக்குப் றம்பான 
ெசய்தி ெவளியிடப்பட் ந்த .  இவ்வா  ெசய்தி ெவளியிட்ட 
ஊடகவியலாளர்கள் இந்தச் சம்பவம் உண்ைமயா,  
இல்ைலயா?  என்ப  ெதாடர்பில் என்னிடம் க த்  
எதைன ம் ேகட்கவில்ைல. எனக்கு அவ  ஏற்ப ம் 
வைகயில் ப்ெபாய்யான ெசய்தியிைன 
ெவளியிட் ந்தனர்.  சம்பந்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களிடம் 
இ  குறித்  என  கண்டனத்ைதத் ெதாிவித் ள்ேளன்.   
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
உங்கள  ேநரம் வைடந் விட்ட . 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ஆகேவ, ஊடகவியலாளர்கள் எதிர்க்கட்சி ெதாடர்பாக ம் 

அரசாங்கக் கட்சி ெதாடர்பாக ம் க த் க்கைள ெவளியிட 
ன்னர், அவர்களிடம் இ  சம்பந்தமாகக் ேகட்  அதைன 

confirm பண்ணேவண் ம். அேதேபால் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கைள ம் ேகட்  confirm பண்ணேவண் ம்.   
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Very good; a good idea. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
இந்த இரண்  கட்சிக க்குமிைடயில் சில தரகர்கள் 

இங்ேக இ க்கின்றார்கள்.  இந்த இ  கட்சியினைர ம் 
ேகட்கா , பாரா மன்றத் க்கு ெவளியி க்கின்ற சில 
தரகர்களின் க த் க்கைளக் ேகட்பதன் லம் எங்க ைடய 
ெபயர்க க்கும் அவமானத்ைதத் ேத , அவர்கள  
ஊடகங்க க்கும் அவ கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கின்றார்கள். ஆனால், நாங்கள் இந்தப் 
பத்திாிைகக க்கும் பத்திாிைக நி வனங்க க்கும் 
மதிப்பளிக்கின்ேறாம். 
  

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
நன்றி. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Two minutes தா ங்கள். 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Two minutes  தர யா . 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
இேதா, பா ங்கள்!  "பத்திாிைககளின் பார்ைவயில் எங்கள் 

மேகஸ்வரன்" என்ற த்தகத்ைத அவாின் annual almsgiving 
இன்ேபா  நான் ெவளியிட் க்கின்ேறன். மேகஸ்வர க்கு 
இந்தப் பத்திாிைகக ம் இந்த நி வனங்க ம் ெகா த்த 
மதிப் க்காக நா ம் இந்தப் த்தகத்ைத என  திறைம டன் 
ெவளியிட்ேடன். "Daily News", "The Island", "Sunday 
Observer", 'சுடர் ஒளி', 'தினக்குரல்', 'தினத்தந்தி', ' ரேகசாி', 
'தினமின', 'வலம் ாி', 'தினகரன்', 'லங்காதீப', 'உதயன்', 
'லக்மின', "Daily Mirror" ேபான்ற பத்திாிைகக க்கு நாங்கள் 
மதிப்பளித்தி க்கிேறாம். ஆனால், சில சிங்களப் 
பத்திாிைககளி ம் யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ெவளிவ ம் ஒ  
பத்திாிைகயி ம் இவ்வாறான ெசய்தி வந்தி க்கின்ற . 
ஏைனய தமிழ்ப் பத்திாிைககளில் இச்ெசய்தி 
ேபாடப்படவில்ைல. அவர்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம், 
இவர்கள் எப்ப யானவர்கள்; எப்ப ச் சைபக்கு வந்  
ேபாகிறார்கள் என் . எனேவ, இ  எங்க ைடய 
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நன்மதிப்ைபக் குைறப்பதாக உள்ள .  நாங்கள் வடக்கிேல 
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்  இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு 
வந்த  மக்களின் பிரச்சிைனையக் கைதப்பதற்குத்தான். 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, நீங்கள் நிைறய ேநரம் எ க்கின்றீர்கள். 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ேவ  எ ம் கைதப்பதற்கு இங்கு வரவில்ைல. 

ஆைகயால் என்ைனப் பற்றிய தவறான ெசய்திையப் 
பதி ெசய்த இந்த நி வனங்கள் ம ப் ச் ெசய்திைய 
ெவளியிடேவண் ம். 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Velayudam, you are losing time.   
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
இல்லாவிட்டால், நான் யாழ்ப்பாணம் ேபாகும்ேபா  

எனக்குப் ெப ம் பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்கேவண் ய கட்டம் 
ஏற்ப ம். ஆைகயால் ேவ  தரகர்களின் க த் க்க க்கு 

ன் ாிைம ெகா க்கா  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
க த் க்க க்கு ன் ாிைம ெகா க்கேவண் ம். பா ங்கள், 
இன்ைறய தினத்தில் மதியேவைள ஒ  மணிக்குச் சைப 
ஆரம்பமாகும்ேபா  சைபயில் இந்த அைமச்சுக்குாிய 
அைமச்சேர இல்ைல.  அதனால் இந்தச் சைப மயானம் மாதிாி 
இ ந்த . உண்ைமயிேல இந்த அ ைமயான சைப இன்  
மயானம் ேபான் தான் இ க்கின்ற . 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
நன்றி. The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. 

Azwer. You have 11 minutes. 
 
[பி.ப. 5.35] 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தங்ைகச்சி மாண் மிகு விஜயகலா மேகஸ்வரன் 

அவர்களின் ேபச்சுக்குப் பிறகு ேபசுவதில் ஒ  தனி மகிழ்ச்சி 
எனக்கு. தங்ைகச்சிேய பயப்படாதீர்கள்! யாழ்ப்பாணத்தில் 
உங்க க்கு எந்தவித வில்லங்க ம் ஏற்ப வதற்கு நாங்கள், 
குறிப்பாக நான் இடமளிக்கமாட்ேடன் என்  
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கேள, நீங்கள் தற்ெபா  இங்ேக 

ஆற்றிய உைரகைளக் ேகட் க்ெகாண் தாேன இ ந்தீர்கள். 
வடக்கிேல பா காப்பில்ைல. மர்ம நபர்கள் மாகாண சைப 
உ ப்பினர் தி மதி அனந்தி சசிதரைனப் 
பின்ெதாடர்கின்றார்கள்.   

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I am sorry, that is not a point of Order.  Hon. Azwer, 

you may continue.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
அைதத்தாேன அழகாகச் சுத்தத்தமிழிேல ெசான்ேனன், 

உங்க க்கு எந்தவிதமான இன்னல்கைள ம் 
விைளவிப்பதற்கு நாங்கள் இடமளிக்கமாட்ேடாம் என் .  
அழகாக ம் பண்பாக ம் ெசான்ேனேன!  
ஏற் க்ெகாள் ங்கேளன், தங்கச்சி! 

Sir, I am very happy to participate in this Discussion 
on the Votes of the Ministry of Mass Media and 
Information, particularly because I consider myself a 
journalist. I began my career as a journalist at Lake 
House. Then, I joined the “Dawasa” N 
ewspaper Group and worked under the doyens of  
journalism,  D.B. Dhanapala and T.F. Jamion, and  went 
back again to Lake House, where I came under the 
influence of great editors like  Denzil Peiris, Ernest 
Corea, H.L.D Mahindapala,  Manik de Silva  and others.  

Sir, this Ministry, has gained a very important place in 
this country today. It has expanded beyond our belief.  
Much to the contrary views of certain people about this 
Ministry, it has justifiably fulfilled its functions. It is a 
Ministry, the influence of which is felt in all the four 
corners of this country and also across the seas. It is not 
only from here that you have to monitor the news and 
views, but you also have to help the Ministry of External 
Affairs to  disseminate the views of our Government, the 
peace process and the mega development projects that is 
taking place in this country to all of the embassies 
abroad. 

I am  particularly happy, Sir, being a Monitoring MP 
of this Ministry, to see how ably our Minister, the Hon. 
Keheliya Rambukwella, is handling this subject. He is a 
dear friend of the media. He has an amazing way of 
tackling the media people. Even under difficult situations, 
you can see how he wins over the hearts of the 
journalists, who attend the press briefings weekly.  So, it 
is a remarkable achievement by him. That is why, I feel 
very happy, that His Excellency President Mahinda 
Rajapaksa, has chosen the Hon. Keheliya Rambukwella 
for this great and praiseworthy position.  

1991 1992 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, I only asked the Hon. Karu Jayasuriya, when he 
was speaking "ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කවුද?" ඒකට කලබල 
වුණා.  He was highly disturbed.  ඒක රට ෙවනුෙවන් ඇසිය 
යුතු කාරණයක්. ෙමොකද, සැඟවුණු අමුත්තා ෙහෝ අමුත්තිය 
කවුද කියලා දැන් හැෙමෝම ෙහොයනවා. කළුනික ෙහොයන්න 
හිමාලයට ගියා වාෙග් දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට යන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් හිමාලයට. නමුත් ෙම්ෙගොල්ලන්ට කවදාකවත් 
කළුනික  ලැෙබන්ෙන් නම් නැහැ. හැබැයි, ෙපොදු අෙප්ක්ෂක 
ධුරයට මාන බලා ෙගන ඉන්න ස්තීන්ට ෙහෝ පුරුෂයන්ට 
හිමාලය පැත්තට ගියා නම් තපස් රකින්නවත් අවස්ථාවක් 
ලැෙබයි.   

I asked him because the "Navamani" newspaper today 
carries a news item regarding this subject. It states, 
"சந்திாிகாைவ களமிறக்க எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரம்". So, 
naturally and spontaneously, I asked him about it. He got 
carried away. He was talking about the freedom of the 
journalists. He  has  forgotten how journalists suffered 
during their time in this country. Has he forgotten the 
names of  Thevis Guruge, the Director-General of Sri 
Lanka Broadcasting Corporation; the man who started the 
ITN, Sagarika Gomes; the famous singer, Premakeerthi 
De Alwis; the well-known Composer, Richard de Zoysa 
and others, who were murdered at that time?  

It was during the time of UNP. The Hon. Karu 
Jayasuriya has conveniently forgotten that. He says, 
"Now, you are on that side. But, when you were on this 
side you were scolding the other side". Sir, he is a person 
who was on that side.  ඒ පැත්ෙත ඉඳලා ෙම් පැත්තට පැන්නා. 
එතුමා අවුරුදු ෙදකක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් රාජ  පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් උසස් තානාන්තරයක් දැරුවා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙඩෝං ගාලා අෙනක් පැත්තට පැන්නා. කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා 17 
ෙදෙනක් එක්කයි ෙම් පැත්තට ආෙව්.  මම එතුමාට අනුකම්පා 
කරනවා. ෙපෞද්ගලිකව එතුමාට මෙග් ෙගෞරවයක් තිෙබනවා.  මම 
රටට කියනවා, කරු ජයසූරිය කියන්ෙන් ඒ පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට 
පනින එක්ෙකෙනක් කියලා.  ගසකින් තව ගසකට පැනලා, 
නැවතත් කලින් අත්ෙතන් අත්තට  පනින ෙකනකුට   රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙගන් කිසිම සමාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
කියන එක මම  අවධාරණය කර සිටිනවා. 

Then, Sir, Anoja Weerasinghe, the famous actress, 
එතුමියෙග් ෙකොණ්ෙඩ කපලා එතුමියව නැති කළා. අෙන්, බලන්න 
දැන් ඇය yoga පන්තියක් පවත්වනවා. ඒ පන්තිවලට ෙබොෙහෝ අය 
යනවා. ෙමතුමන්ලා සුනන්ද ෙද්ශපිය ගැන කථා කළා. ෙමොන 
කටින්ද ෙම් ෙගොල්ලන් කථා කරන්ෙන්? ෙද්ශ ෙදෝහි අන්දමින් 
රටට විරුද්ධව පචාරයන් කරලා,  දැන් රටට එන්න බැරිව 
ඉන්නවා. ඕනෑ නම් ෙම් රටට එන්න නිදහස තිෙබනවා. නමුත් 
භෙයන් යුතුව පිට රට රැඳී ඉන්නවා. මාධ ෙව්දීන් කියනවා, ඔහු 
රටට විරුද්ධව කියා කරනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන කථා 
කිරීෙමන් කිසිම ඵලක් වන්ෙන් නැති බව මම කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙහොඳ 
සිතැඟිල්ලක් පහළ ෙවනවා. ෙමොකක්ද ඒ? ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයකු  ෙසොයා ගන්න බැරි නම්,  මම ෙම් ගරු සභෙව් දී  
තුන් ෙදෙනක්ව ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
කවුද ඒ? 

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

තුන්ෙදෙනකුව ෙයෝජනා කරනවා. මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් සත්ී 
පක්ෂය. ෙමොකද, අෙප් ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමිය වාෙග් ස්තී පක්ෂය ෙන් වැඩි වශෙයන් ලංකාෙව්  
වාසය කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද කළු නික ෙසොයනවා වාෙග් 
අෙප්ක්ෂකයකු ෙසොයාෙගන එහාට ෙමහාට දුවන ෙම් අයට මම 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙපොදු  අෙප්ක්ෂිකාව වශෙයන් ෙරෝසි 
ෙසේනානායක මහත්මියව පත් කරන්න කියලා. සමහර අය 
කියනවා  ඇය සරාගී බැල්මක් තිෙබන කාන්තාවක් කියලා. 
යූඑන්පී එෙක් අය තමයි කියන්ෙන්. එතුමියව ෙපොදු අෙප්ක්ෂිකාව 
කරන්න. ඊළඟට තව එක්ෙකෙනකුව ෙයෝජනා කරනවා, අෙප් 
මුස්ලිම් කාන්තාවක් වන අන්ජාන් උම්මා මහත්මියව. ඇයවත් 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂිකාවක් කරන්න. ස්තීන්ට තැන නැහැ, තැන නැහැ, 
තැන නැහැ කියලා ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මන්තීතුමිය එෙහම කිව්වා ෙන්. ඊට පස්ෙසේ කවුද? අෙන් මෙග් 

தங்ைகச்சி විජයකලා මෙහේස්වරි මහත්මිය. ඒ තුන්ෙදනාම මරු 
අෙප්ක්ෂකයන් ෙවනවා. ෙමන්න ෙපොදු අෙප්ක්ෂෙයෝ, පුළුවන් නම් 
ඡන්දය ෙදන්න කියලා මම යූඑන්පීකාරයන්ට සහ අෙනකුත් අයට 
කියනවා. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள், என  ெபயேர சாியாகத் 

ெதாியா . ெபயைர ம் பிைழயாகச் ெசால் க்ெகாண் , 
அைதவிடப் பிைழயான விடயங்கைளப் பற்றி ம் 
ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය ජනාධිපතිතුමිය වුෙණොත්, 

මෙග් අම්ෙම්! ෙමොන තරම් සන්ෙතෝෂයක් මට ඇති ෙවයිද?  
ඔබතුමිය ජනාධිපතිතුමිය වුෙණොත්? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට 
ෙහොෙරන් කියන්න. එළිපිට කිව්ෙවොත් ඔබතුමියව ඔතැන 
තබන්ෙන්ත් නැහැ.  එම නිසා ෙම් තුන් ෙපොළටම ජය ෙව්වා! 
කියලා මම කියනවා.  

1993 1994 

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්  මහතා] 
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ෙම් අමාත ාංශය ඉතාම කාර්යශූර අමාත ාංශයක්. Sir, I must 
also thank particularly Dr. Charitha Herath, the Secretary to 
the Ministry of Mass Media and Information. එතුමා 
මහාචාර්යවරෙයක්.  එතුමා මාධ ය පිළිබඳව ෙහොඳ ගෙව්ෂණයක් 
කරලා තිෙබනවා. එතුමා එම තනතුරට ඉතාම සුදුසු ෙකෙනක්. 
එතුමා යටෙත් Additional Secretariesලා සහ අෙනක් අය 
ඉන්නවා. The Director-General of the Department of 
Government Information, ඉන්නවා. ෙම් අය ඉතාම දක්ෂ 
අන්දමින් ෙම් මාධ  කටයුතු කරෙගන යාම සඳහා  අෙප් 
ඇමතිතුමාට  පිහිටවනවා.  ඒ හැම ෙදනා ෙග්ම ෙසේවය පිළිබඳව අපි 
ඒ අයට පශංසා කරනවා.  එපමණක් ෙනොෙවයි, තව කාරණයක් 
තිෙබනවා. මම කිව්වා, මම මාධ ෙව්දිෙයක් කියලා. එදා 
පත්තරයක තිබුණා, ෙමන්න ෙමය. අෙප් "ෙල්ක් හවුස්" 
පත්තරයක ෙනොෙවයි. "ෙල්ක් හවුස්" එකට ෙන් බනින්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] -  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, you have only one more minute.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Hon. Nandimithra Ekanayake has not come. 

So, please - [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
No, his time has already been given to the Hon. 

Minister. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, one minute is not enough. Give me five more 

minutes. Then, I must also mention about the "Dasa 
Desa" Programme of the SLBC. හඩ්සන් සමරසිංහ 
මහත්මයාට තමයි ෙම් ෙගොල්ලන් බය.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න, මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
 There are two more speakers from the Opposition 

also. The Hon. Keheliya Rambukwella, can you give him 
two minutes? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Give him one minute, Sir. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Thank you.   

ඒ වැඩසටහන හරියට mini පාර්ලිෙම්න්තුවක් වාෙග්යි. 
උෙද්ට ඔක්ෙකෝම විස්තර ඒ වැඩසටහන මඟින් පචාරය 
කරනවා. ෙපොලීසිෙය් විස්තරත් කියනවා. ඊට පසුව தங்ைகச்சி, 

අක්කෛරපත්තු ෙකොෙහොමද කියලා නදීරාෙගන් අහනවා. 
நல்லா இ க்கிறீர்களா? சாமான்க ைடய விைல என்ன? 
என்ெறல்லாம் ேகட்கிறார்கள். அந்தமாதிாியாக ன்  
ேபர் තකීශන්, ඒ වාෙග්ම නූර්දීන්, ටී.ඩී.ෙක්.ඒ. ජයන්ත 
මහත්මයාව අපට අමතක කරන්න බැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
කනපදිපිල්ෛල - ෙදමළ section head. හනීෆා - මුස්ලිම් 
section head. අනිත් අය ඉන්නවා, සිංහල section එ ෙක්. 
ගුවන් විදුලිය ෙම් තරම් විශිෂ්ට අයුරින්, උසස ් අන්දමින් ෙම් 
රෙට් කවදාවත් පැවතුෙණ් නැති බව මම කියනවා.  

"ෙල්ක් හවුස්" එක ගත්තත්, එපමණයි. ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
ෙම් තරම් රුදාව ඇයි? "ෙල්ක් හවුස්" එකට විරුද්ධ ඇයි? 
ෙමන්න ෙම් නිසායි. ආණ්ඩුෙව් පගති මාර්ගය ගැන ජනතාවට 
කියන්ෙන් "ෙල්ක් හවුස්" එක. බලන්න, අද දින - 2014 
ෙනොවැම්බර් මස 14 වැනිදා -  "දිනමිණ" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"එදා අද මතුදා... ඔබයි ජනපති සැමදා..... සිරිලක නව ෙලොවට ෙගනයන 
අධිෙව්ගී මාර්ග ජාලෙය් සබරගමු මුවෙදොර රඹුක්කන ෙකොටවැල්ෙල්දී 
2014 ෙනොවැම්බර් 14දා සුභ ෙමොෙහොතින් අතිගරු ජනපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ෙග් සුරතින් ... ඉදිකිරීම් ඇරෙඹන වගයි..."  

ෙම්කටයි විරුද්ධ පක්ෂය විරුද්ධ.   
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Thank you very much, Hon. Azwer. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

"සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්" එක, "සිළුමිණ" පුවත් පත ගන්න, 
ෙම්වාෙය් pages 120ක් පමණ තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
තවත් ඒවා තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම පබල පත්තරයක්. "සිළුමිණ", 
"සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්", "දිනමිණ" සහ "තිනකරන්" කියන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ඉතා  පබල පත්තර. Advertisements විශාල පමාණයක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාෙද් කියන්න බැහැ, "සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" 
පත්තෙර්ත් advertisements තිෙබනවා. Advertisements විශාල 
පමාණයක් "ෙල්ක් හවුස්" එකට ලැෙබනවා.  විවාහ ෙයෝජනා 
සඳහා පවා  ෙවනම තීරු පත්තරයක් "සිළුමිණ" පළ කරනවා. එම 
නිසා ෙම් tabloid පත්තර හුඟක් ඒවා අලුත් ආරකින් අද ෙම් රටට 
introduce  කරලා තිෙබන්ෙන් "ෙල්ක් හවුස්" ආයතනයයි. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ආරම්භෙය් දී මට මිනිත්තු 15ක්  
ලබා දී තිබුණා.   

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
No, no. You were given 13 minutes and now, you are 

in the fourteenth minute.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා                                                      
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ITN එක, ජාතික රූපවාහිනිය, Government Press යනාදී ඒ 

සියලු ආයතනවලින්  කරන්නා වූ  ජාතික ෙසේවය ගැන අපි ඒ අයට 

1995 1996 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශංසා කළ යුතුයි. ෙම් ආයතන සියල්ලක්ම රෙට් දියුණුව 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා.  

මම එදා ගිහිල්ලා මාධ ෙව්දීන් ගැන Hon. Speakerට කිව්වාම, 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුන්වන මහලට ගිහිල්ලා එහි 
මාධ ෙව්දින්ෙග් සුව දුක් පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා; අඩු පාඩු අසා 
දැන ගත්තා. එම මාධ ෙව්දීන් ෙවනුෙවන් ගරු කථානායකතුමාට 
මෙග් පණාමය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
 

 
[பி.ப. 5.47] 
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  ெவகுசன 

ஊடக, தகவல் அைமச்சின் நிதிெயா க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ஏெனனில், நா ம் ஒ  காலத்தில் 
ஊடகவியலாளராக இ ந் தான் ெதாழிற்சங்கத் க்கும் 
அரசிய க்கும் ஏைனய ைறக க்கும் வந்தவன். எனேவ, 
நான் ஓர் ஊடகவியலாளன் என்ற ாீதியில் இந்த விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் ெப ைமப்ப கின்ேறன். ஒ  நாட் ன் 
நல்லாட்சிைய நிைலநி த்தக்கூ ய நான்கு ண்களில் 
ஊடகத் ைற மிக ம் க்கியமான . ச கத்தின் 
கண்ணா யாகக் காணப்ப கின்ற ஒ  ைறதான் 
ஊடகத் ைற. ஆனால், இந்த ஊடகத் ைற இன்  
இலங்ைகயிேல எவ்வாறான நிைலயி க்கின்ற  என்பைத 
நாங்கள் சற் ச் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  ஜனநாயகத்ைதப் ேபாற் கின்ற உலகின் பல 
நா களில் ஊடகவியலாளர்கள் காட் க் குதிைரகைளப் ேபால 
தங்கள  ெசயற்பா கைளச் சுதந்திரமாக ேமற்ெகாள்கிறார்கள். 
ஆனால், எம  நாட் ேல இவ்வா  காட் க் குதிைரகைளப் 
ேபான்  சுதந்திரமாக ம் ேவகமாக ம் ெசயற்ப கின்ற 
ஊடகவியலாளர்கைள இந்த அரசு க வாளம்ேபாட்  
ஓடவிடா  இ க்கி ைவத்தி க்கின்ற . இ தான் இந்த 
நாட் க்கின்ற ஊடகவியலாளர்களின் நிைலைம. 
க வாளமிடப்பட் க்கின்ற இவர்கள  ேபனாைவத் தி ப்பி 
நியாயமான ைறயிேல எ வதற்கு அரசாங்கம் 
அவர்க க்கு உாிய ெகளரவத்ைத ம் உாிய இடத்ைத ம் 
வழங்காதி க்கின்ற . அத் டன், ஊடகவியலாளர்க க்கு 
ச ைககள் மற் ம் இன்ேனாரன்ன உதவிகள் 
வழங்கப்பட்டா ம் ஜனநாயகத்ைத மதித் ச் ெசயற்பட 

யாத நிைலக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். ஒ  
நாட் ன் மக்களின் காவலர்களாக,  ஜனநாயகத்ைத ம் 
சுதந்திரத்ைத ம் காப்பாற் வதற்கு ந நிைலயி ந்  எ த 
ேவண் ய ஊடகவியலாளர்கள் இன்  மிரட்டப்ப கிறார்கள்; 
ெகாைலெசய்யப்ப கிறார்கள்; காணமற்ேபாயி க்கிறார்கள். 
இவர்கைள இந்த அரசால் இ வைர கண் பி க்க 

யவில்ைல. ஆனால், வி தைலப் கைளச் சார்ந்தவரான 
ேக.பீ. அவர்கள் மேலசியாவில் இ ந்தெபா  இந்த நாட் ன் 

லனாய் த் ைற ேத ப்பி த்  இந்த நாட் க்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல காணாமற்ேபான, ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்கைள யார் ெகான்றார்கள்? இவாக்ள் 
எவ்வா  காணமற்ேபானார்கள் என்பைத அறிய யாத 
எங்க ைடய லனாய் ப் பிாி க்கு மேலசியாவி ந்  
ேக.பீ. ையக் ெகாண் வர ந்த . அப்ப ெயன்றால், நாட்  

மக்கள் மத்தியில் இன் ெமா  சந்ேதகம் இ க்கின்ற . 
ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்ப வதற்கும் 
காணாமற்ேபாவதற்கும் பின்னணியில் அரசாங்கத்தின் 
பலமான ைக இ க்கின்றதா? என்ப  ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கின்ற . இதற்கு அரசு பதில் கூற ேவண் ம். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, இந்தள  சக்திமிக்க எங்க ைடய 
பா காப் ப் பிாி க்கு லசந்த விக்கிரம ங்க 
ேபான்றவர்க ைடய ெகாைலயின் பின்னால் 
இ ப்பவர்கைள அறிய யாெதன்றால் ஆச்சாியமாக 
இ க்கின்ற .  

ஒவ்ெவா  நாட் ம் அந்த நாட் க் கு மக க்குத் 
தகவல் அறிகின்ற உாிைம இ க்கின்ற . தன் ைடய 
நாட் ேல என்ன நைடெப கின்ற  என்பைதத் 
ெதாிந் ெகாள்வதற்கான உாிைம இ க்கின்ற . ஆனால், 
இந்த நாட்ைடப் ெபா த்தமட் ேல, இங்ேக மக்க க்குத் 
தகவல்கைள அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய உாிைம ரணமாக 
இல்ைல. தகவல் அறி ம் உாிைம சட்டாீதியாக 
அங்கீகாிக்கப்படவில்ைல. இதனால் உண்ைமயான 
தகவல்கைள அறிந் ெகாள்ள யாத நிைலயில் மக்கள் 
இ க்கின்றார்கள். இன்  ெகளரவ உ ப்பினர் அஸ்வர் 
அவர்கள் ேபசுகின்றெபா , எங்க க்கு ெபா  அேபட்சகர் 
இல்ைலெயன்  குறிப்பிட்டார். நான் அவ க்குக் கூற 
வி ம் வ , எங்க ைடய ேவைலைய நாங்கள் 
ெசய் ெகாள்ேவாம்; உங்க ைடய ேவைலைய நீங்கள் 
ெசய் ங்கள்! ேதைவப்ப ம் ேநரத்தில் ெபா  அேபட்சகாின் 
ெபயைர நாங்கள் ெவளியி ேவாம். நீங்கள் அைதப்பற்றிக் 
கவைலப்படாதீர்கள். நீங்கள் அங்குமிங்கும் 
தாவிக்ெகாண் ப்பவர்தாேன! அதனால், நீங்கள் 
அைமதியாக இ ங்கள்! [இைடயீ ] ஐயா அஸ்வர் அவர்கேள, 
ெபா  அேபட்சகர் யாெரன்பைத  ேதைவயான ேநரத்தில் 
நாங்கள் ெசால்ேவாம். என்ன நடக்குெமன்பைத அப்ெபா  
பார்த் க்ெகாள் ங்கள்! நீங்கள் எங்க க்காக யா ைடய 
ெபயைர ம் சிபாாிசு ெசய்ய ேவண் ெமன்ற அவசியமில்ைல 
என்பைத நான் உங்க க்கு கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

நான் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், 
மக்க க்கு தகவல்கைள அறிகின்ற உாிைமைய இந்த 
அரசாங்கம் சட்டமாக்க ேவண் ம். அத டாக ஊடக 
சுதந்திரத் க்கும் சட்ட ாீதியான அந்தஸ்ைத 
வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நாங்கள் 
நல்லாட்சிையப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ஆனால், இந்த நாட் ன் நல்லாட்சிக்கு இன்  சவால் 
வி க்கப்பட்  வ கின்ற . ஒ  நாட் ல் நல்லாட்சிைய 
நிைலநி த் வதற்கு கண்ணா கள்ேபான்  
ெசயற்படேவண் ய அல்ல  நாட் ன் காவலர்கள் - watchdog 
- ேபான்  ெசயற்பட ேவண் ய ஊடகவியலாளர்கள் இன்  
ெசய ழந்தி க்கின்றார்கள். ஜனாதிபதியின் கு ம்பத்ைதச் 
சார்ந்தவர்க க்கு ன் ாிைம ெகா க்கின்ற 
அேதேவைளயில், எதிர்க்கட்சியினைர வைசபா கின்ற 
ேவைலைய ம் அரசாங்கத்தின்  கட் ப்பாட் ல் இ க்கின்ற 
' பவாஹினி', 'ஐ.ாீ.என்' ேபான்ற ெதாைலக்காட்சி 
நி வனங்கள் ெசய்கின்றன. அைவ மக்கள் மத்தியில் 
ஒ பக்கச் சார்பான ெசய்திகைளத் திணித்  ஜனநாயத்ைத ம் 
எதிர்க்கட்சிகைள ம் ேக க்கூத்தாக்க ைனகின்றன. 
எனேவ, ஊடகவியலாளர்க க்கு ந நிைலயாகச் ெசய்திகைள 
ெவளியி கின்ற சுதந்திரத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம்.  

அ த் , ஒ சில ெசய்தி ஆசிாியர்க க்குச் ச ைககைள 
வழங்கிவிட் , ஊடகவியலாளர்கள் எல்ேலா க்கும் 
ச ைககைள வழங்கியதாகக் கூற யா . தி மதி 

1997 1998 
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விஜயகலா மேகஸ்வரன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட  ேபான் , 
ஊடகவியலாளர்களின் அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத நீங்கள் 
ஊர்ஜிதப்ப த்தவில்ைல. மாதம் 500 பாய் சம்பள உயர்ைவ 
வழங்கேவண் ெமன்  ெபா வாகச் சிபாாிசு 
ெசய்தி க்கின்றீர்கள். அந்த வைகயில், ஊடகவியலாளர்களின் 
அ ப்பைடச் சம்பளம் உயர்த்தப்பட ேவண் ம். 
இன்றி க்கின்ற ெப ம்பாலான ெவளிக்கள 
ஊடகவியலாளர்கள்  ெவளிமாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள். 
அவர்க க்கான ட் வாாியத் திட்டங்கள் உட்பட விேசட 
ெசயற்றிட்டங்கைள உ வாக்கிக் ெகா க்க ேவண் ம்.  

இன்  தமிழ்ெமாழி லமான ஊடகவியலாளர்க க்கான 
பயிற்சிகள் நி த்தப்பட் க்கின்றன அல்ல  ேபாதியள  
பயிற்சிகள் வழங்கப்ப வதில்ைல. அைனத் ேம சிங்கள 
ெமாழியில்தான் இ க்கின்றன. அரசாங்க அறிவித்தல்கள்கூட 
சிங்கள ெமாழியிேலதான் வழங்கப்ப கின்றன. 
அப்ப ெயன்றால், நியாயம், சமத் வம் என்பன எங்ேக 
இ க்கின்றன? எனேவ, இவ்வாறான பயிற்சிைய ம் 
தகவல்கைள ம் அைனத்  ெமாழிகளி ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய உாிைம ஊடகவியலாளர்க க்கும் 
ச கத் க்கும் இ க்க ேவண் ம்.  

ஊடக சுதந்திரத்ைத இன்  நீங்கள் 
ேகள்விக்குறியாக்கியி க்கின்றீர்கள். உள்நாட் ேல தங்களால் 
சுதந்திரமாகப் ேபனா ைனையப் பி க்க யாெதன்ற 
காரணத்தினால் பல ஊடகவியலாளர்கள் ெவளிநா களில் 
தஞ்சம் குந்தி க்கின்றார்கள். உள்நாட் ேல அவர்களால் 
சுதந்திரமாக ேபனா ைனையப் பி க்க யாதி ப்பதா ம் 
தங்க க்குள்ள சுதந்திரம் கட் ப்ப த்தப்ப வதா ம் அரசின் 
குைறகைள விமர்சனம் ெசய்கின்றவர்கள் ேதசத் 

ேராகிகளாகக் கணிக்கப்ப வதா ம் இன்  
ஊடகவியலாளர்கள் பலர் ெவளிநா க க்குச் ெசன்  தஞ்சம் 

குந்தி க்கிறார்கள். அரசாங்கத்தின் குைறபா கைள 
எ த் க்கூ கின்ற அைனவ ேம கடத்தப்ப கின்ற, 
காணாமற்ேபாகின்ற ஒ  சூழ்நிைல இந்த நாட் ேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற .  

கடந்த சில ஆண் களாக இந்த நாட்ைட ஆட்சி 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் 
கூட்டைமப்  அரசாங்கம், 20 ஆண் க க்கு ன்னர் நடந்த 
சம்பவங்கைளக்கூறி அதி ந்  தப்பித் க்ெகாள்ள யா . 
எனேவ, ஊடக சுதந்திரம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாகக் க த் க் கூ கின்ற 
நிைலைமக்கு அவர்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ம். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் மிக ம் திறைமயான ைறயில் தன  
ஊடக நைட ைறகைளக் ைகயாண்டா ம், அவ ம் இந்த 
அரசின் ெசயற்பாட்டாளர்களில் ஒ வர்தான். எனேவ, இந்த 
ஆட்சியின் ெசயற்பாட்டாளர்கள் இதற்கான க்கியத் வத்ைத 
வழங்க ேவண் ம். அதனால்தான் மாண் மிகு க  ஜயசூாிய 
அவர்கள் ஊடக தகவலறி ம் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வர 

ைனந்தேபா  அைதத் ேதாற்க த்தீர்கள். ஏெனனில், 
தகவலறி ம் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந் விட்டால் 
உங்க ைடய குட் க்கள் எல்லாம் அம்பலமாகி ட் ப் ட் க் 
காட்டப்ப ம். இதனால் மக்களிடமி ந்  தப்பிக்க 

யாதெதன்ற எண்ணத்ேதா  அவ்வாறான ேவைலையச் 
ெசய்தீர்கள்.   

ஊடகம் என்ப  ந நிைலயி ந்  ெசயற்பட ேவண் ம். 
ஆனால்,  இங்கு ஓரள க்கு ந நிைலயான ெசய்திகைள 
ெவளியிட்டா ம்கூட ஊடகவியலாளர்கள் பய த்தப் 
பட் க்கிறார்கள்; அச்சு த்தப்பட் க்கிறார்கள். அதனால் 

அவர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட யாதி க்கின்ற . 
[இைடயீ ] இந்த அரசாங்கத்தின் ஊடகப்  பத்திாிைககைளப் 
பார்த் க்ெகாண்  நீங்கள் என  ேநரத்ைத எ க்காதீர்கள்? 
நாங்கள் ெசய்வ  உங்க க்குத் ெதாியாவிட்டா ம், இந்த 
நாட்  மக்க க்குத் ெதாி ம். ஏெனனில், நீங்கள் 
ேபாட் க்கின்ற கண்ணா  காலத் க்குக் காலம் 
மாற்றப்ப கின்ற . ன்னர் பச்ைசக் கண்ணா ையப் 
ேபாட் ந்தீர்கள்; இப்ெபா  நீலக் கண்ணா ையப் 
ேபாட் க்கின்றீர்கள். அதனால், உங்க க்கு உண்ைம 
ெதாிவதில்ைல. நீங்கள் ந நிைலயான கண்ணா ையப் 
ேபாட் ந்தால் - ெவள்ைளக் கண்ணா ையப் 
ேபாட் ந்தால் - உங்க க்கு உண்ைம விளங்கும்! 
தற்ெபா  உங்க க்கு நல்ல ெபா ப்ெபான்  
வழங்கப்பட் க்கின்ற . அங்ேக இ ந் ெகாண்  க்கம் 
வ கின்றவர்கைளத் தட் ெய ப் கின்ற ேவைல 
உங்க க்குத் தரப்பட் க்கின்ற . அரசர்க ைடய 
காலத்திேல இவ்வா  யார், யாெரல்லாம் இ ந்தி ப்பார்கள் 
என்  உங்க க்குத் ெதாி ம்! அ பவமிக்க, திறைமமிக்க, 
சிறந்தேதார் அரசியல்வாதியான நீங்கள் அன்றி ந்த 
ேகாமாளிகைளப்ேபால் இவ்வா  நடந் ெகாள்வ  சாியா? 
அரசாங்கத் க்கு வால்பி க்கிறீர்கள் என்  ெதாி ம். ஆனால், 
இந்தள க்கு வால்பி ப்பதில் அர்த்தமில்ைல என்  
கூ வேதா , ெவள்ைளய க்கின்ற நிைலயி ந்  விலகி, 
உண்ைம நிைலையப்பற்றிப் ேபசுவதற்கு 
இடமளிக்கேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
[இைடயீ ] 

 
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  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, what is the point of Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 

අනුව මම ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමාෙගන් අහනවා, 
"ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කවුද?" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Do you not know that? 
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Sir, that is not a point of Order.  

It is our duty to nominate a common candidate. We 
will nominate our candidate. Why should you bother 
about it? ආෙය් ෙම් පැත්තට එන්න ඕනෑද? ෙම් පැත්තට එන 
කණ්ඩායමත් සමඟ ඔබතුමාත් ඉන්නවාද? අෙප් වැඩ අපි කර 
ගන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ තමුන්නාන්ෙසේලා බලා 
ගන්න. අෙප් වැඩවලට ෙමොකටද ඔබතුමා ඔළුව දාන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ජනතාවට කියන්න කවුද කියලා. 
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ජනතාවට අපි කියන්නම්, ඔබතුමන්ලා භය ෙවන්න එපා. 

අස්වර් මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා; 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Velayudam, you have to finish you speech now. 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
අස්වර් මන්තීතුමා ෙනොෙවයි අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා. අපි 

දන්නවා, අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please sit down.  
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
நீங்கள் எவ்வள தான் கத்தினா ம் உங்க க்கு 

அைமச்சுப் பதவி கிைடக்கா ; கவைலப்படாதீா்கள். இன்  
ச கத்தின் கண்ணா யாக - ஜனநாயகக் காவல்நாயாகத் 
திகழேவண் யவர்க ைடய கரங்கள்  கட் ப்ப த்தப்பட் க் 
கின்றன. எனேவ, அவர்க க்கும் பல குைறபா கள் 
இ க்கின்றன. நீங்கள் பிராந்திய மட்டத்தில் ெசயற்ப கின்ற 
ஊடகவியலாளர்க க்கு பல நன்ைமகைளச் ெசய்தி ந் 
தா ம்கூட, அவர்க க்கு ம க்கணினிகைள ம் வழங்கி 
ஊக்குவிக்கேவண் ம். நீங்கள் அவர்க க்கு வாகனம் 
வாங்குவதற்கான கடன் வசதிகைள ம்  வழங்கியி க் 
கின்றீர்கள். எனி ம், அவர்கள் அவற்ைறப் ெப வதில் 
பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்; 
நைட ைறயில் பல்ேவ  சிக்கல்க க்கு கம்ெகா க் 
கின்றார்கள். எனேவ, நீங்கள் வாகனக் கடன் திட்டத்ைத 
இலகுவாகப் ெபறக்கூ ய வைகயிேல, ெசயற்றிட்டங்கைள 
அைமக்கேவண் ம். ேம ம், இவற்ைற 15 வ டங்கள் ேசைவ 
ெசய்தவர்க க்குத்தான் ெபற ம் என்  அறிய 

கின்ற . பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ஐந்  வ ட 
ேசைவக்காலத்ைதப் ர்த்திெசய்தால், ஓய் தியம் வழங்க 

ம் என்றி க்கும்ேபா , ஊடகவியலாளர்கள் 15 வ ட 
ேசைவையப் ர்த்தி ெசய்ததற்குப் பிறகுதான், இதைனப் 
ெபற ம் என்ற நிைல இல்லா , 5 அல்ல  6 வ ட கால 
ேசைவையப் ர்த்திெசய்தவர்க க்கும் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்். அத் டன், பாரா மன்ற 
நிகழ்ச்சிகைளத் ெதாகுத்  வழங்குகின்ற ஊடகவியலாளர் 
க க்கு விேசட வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ஊடகவியலாளர்க க்கு ச க 
உணர் கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில், இ க்கின்ற 
தைடகைள நீக்கி அவர்கைளச் சுதந்திரமாகச் 

ெசயற்ப வதற்குாிய சூழைல ஏற்ப த்தேவண் ம்.  
அைதவி த் , ெவள்ைள வாகனங்கைளக் காட்  
ஊடகவியலாளர்கைள அச்சு த்தி  கப்பம்  ேகாாி ம் காபி 
ெகா த் ம் காைல உணைவக் ெகா த் ம் தங்க ைடய 
கட் ப்பாட் ேல ைவத் க்ெகாள்வைதத் தவிர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்தச் சைபயிேல காைல 
தல் மாைலவைர எல்ேலா ைடய உைரக க்கும் இைட  

விைளவிக்கின்ற ெகளரவ உ ப்பினர் அஸ்வர் அவர்க க்கு 
ஜனாதிபதி அவர்களிடம் கூறி ஓர் அைமச்சர் பதவிைய 
வாங்கிக் ெகா ங்கள்! அப்ெபா தான் அவர் கத் வதில் 
அர்த்தம் இ க்கும். அவர் கத்திக் கத்திக் 
கைளத் ப்ேபாய்விட்டார். எனேவ, இந்த அரசாங்கத் க்கு 
வால்பி த் க்ெகாண் ம் ெவள்ைளய த் க்ெகாண் ம் 
இ க்கின்ற அஸ்வர் அவர்க க்கு அைமச்சுப் பதவிையப் 
ெபற் க்ெகா க்குமா  மீண் ெமா ைற அைமச்சர் 
அவர்கைள ேவண் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විජයකලා මෙහේස්වරන් 

මැතිනියටත්, කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මැතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, මට විනාඩි පහක කාලයක් ලබා දීම පිළිබඳව. 
පථමෙයන්ම මම කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් 
මාධ ෙව්දීන් අපි ෙවනුෙවන්-[බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක නැවත 
කියන්නම්. ෙද්ශපාලනඥයාෙග් පැවැත්ම තිෙබන්ෙන්, 
ෙද්ශපාලනඥයා කරන ෙද් මාධ  හරහා ජනතාව දැනුවත් කරලා,  
-ඒ ෙද්ශපාලනඥයා ජනතාවට කුමන ෙහෝ ෙසතක් ෙවන වැඩක් 
කරනවා නම්- ඡන්දය ලබා ගැනීමයි. ෙද්ශපාලනඥයා  සහ 
මාධ ෙව්දියා අතර ෙබොෙහොම දැඩි සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. අපි 
ෙගොඩක් ෙවලාවට මාධ ෙව්දීන් පිළිබඳව තකනවා මදි කියලා මම 
හිතනවා. මම අහෙගන හිටියා ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
ඇමතිතුමා කියනවා, මාධ  ෙව්දීන්ට ෙකොම්පියුටර් ෙදනවා,  වාහන 
ෙදනවා, ෙවනත් ෙනොෙයකුත් පහසුකම් ෙදනවා කියලා. ඒවා 
ෙහොඳයි. ඒ විධියට ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙතෝරා ගත් 
මාධ ෙව්දීන්ට ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමා සියලුම ෙදනාට ඒ 
වරපසාදය ලැබිය යුතුයි. ෙමොකද, අද කාලෙය් laptop එකක් 
නැතිව, dongle එකක් නැතිව ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න 
අමාරුයි.  

අපි කඩා පනින හමුදාව වාෙග් ෙනොෙයකුත් ආයතන ෙසෝදිසි 
කරන්න යන විට මාධ ෙව්දීන් අපිත් සමඟ එනවා. ඔවුන්ට 
අඩන්ෙත්ටම් සිද්ධ වුණු අවස්ථා අපි දැක්කා. අපට ගහන්න 
ආවාම, අඩුම ගණෙන් අප ෙබ්රා ගන්න අෙප් ආරක්ෂක අංශය, 
ෙපොලීසිය අපි  ළඟ ඉන්නවා. ඔවුන් ඉස්සරහට පැනලා, 
තුවක්කුවක් ෙහෝ  ෙපන්වලා අප ෙබ්රා ගන්නවා. නමුත් 
මාධ ෙව්දීන්ට එෙහම අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අයට ගල්, මුල් පහාර  
වදිනවා;  ෙපොලු පාරවල් වදිනවා. ඒ බව අපි දැක්කා. සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන් ඔවුන්ෙග් ජීවිතයත් පරදුවට තබනවා, ඒ  story 
එක  record කර ගන්න.  

අපි හම්බන්ෙතොට වරායට ගිය අවස්ථාෙව් එක කැමරා 
ශිල්පිෙයක් ගත්ත පින්තූරයක් නිසා තමයි හම්බන්ෙතොට 
නගරාධිපතිවරයා තුවක්කුවක් අරෙගන අප පස්ෙසන් එළවාෙගන 
ආවාය කියන කාරණය ජනතාව දැන ගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම්, 
අපි කිව්වාට විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  ජීවිතයට පවා අනතුරු 

2001 2002 
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තිෙබන අවස්ථාවල ඔවුන් ඒ ෙසේවය කරෙගන යනවා. පක්ෂ, පාට 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ සියලුම ෙදනාට ඒ ගරුත්වය සහ 
කෘතඥතාව පුද කරන්නට මම කැමැතියි.  

සමහර මාධ ෙව්දීන්ට වුණ අඩන්ෙත්ටම් ගැන කථා කරන විට 
මට තවම මතක් ෙවනවා, අෙප් දිවංගත ලසන්ත විකමතුංග 
මැතිතුමා. එතුමාෙග් ජීවිතය ඩැහැ ගත්ෙත් එතුමා ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්ට ගිහින් ෙනොෙවයි, රට ෙවනුෙවන් ඒ අවස්ථාෙව්දී  රෙට් 
තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න ගිහින්. 

එක්නැලිෙගොඩ මහත්තයාට වුණ ෙද් ගැන තවම කිසි ෙදයක්, 
කිසි ෙකෙනක් ඔහුෙග් බිරිඳටත්, දරුවන්ටත් කියලා නැහැ. ෙම් 
ගරු සභාෙව්දීම ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ඔහු හම්බ වුණා; 
දැක්කා කියලා. අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිශ්චයකාර තනතුෙර් 
ඉන්න නඩුකාරතුමා ජාත න්තර සම්ෙම්ලනයකදී ඒ ගැන කරපු 
කථාවක් පිළිබඳවත් මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් ෙවනවා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලනවා, ඒ අසරණ එක්නැලිෙගොඩ 
මැතිනියටත්, ඇයෙග් දරුවන්ටත් එක්නැලිෙගොඩ මහතාට 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා කියන්න කියලා. දැන් සමහරු කියනවා 
ෙන්, ඔහු ඉන්නවා කියලා. ඉන්නවා නම්, ඇයි ෙගන්වා ගන්න 
බැරි? ඇත්ත වශෙයන්ම ඔහුෙග් ජීවිතය නැති ෙවලා නම් ඒක හරි  
ඒ අයට කියන්න. එතෙකොට ඔවුන්ට එතැනින් හරි  හිත හදා ගන්න 
පුළුවන්.  

නිදහස් මාධ  ගැන අපි ඇත්ත වශෙයන්ම මීට වඩා කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. මිනිසුන්ට සත ය දැන ගන්න රජය පසු බිම සකස ්
කරන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය - right to 
information - පිළිබඳව  ගරු මන්තීවරු කථා කළා. මමත් එය 
නැවතත් ඔබතුමාට කියා සිටිනවා. නිදහෙසේ ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය අපි ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න ඕනෑ. ඒක 
කරන්ෙන් නැති නිසා තමයි සමහර websites වලින් ෙනොෙයකුත් 
කථා කියන්ෙන්. අපට ඇත්ත දැන ගන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා 
නම්, මඩ websites වලින් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්. ඒවායින් 
ඔබතුමන්ලාටත් මඩ ගහනවා; අපටත් මඩ ගහනවා. ඒ අය සමහර 
ෙව්ලාවට ඇත්ත කියනවා; සමහර ෙව්ලාවට ෙබොරු කියනවා. අපි 
දන්ෙන් නැහැ, ෙකොයි ෙව්ලාෙව්ද ඇත්ත කියන්ෙන්, ෙකොයි 
ෙව්ලාෙව්ද ෙබොරු කියන්ෙන් කියලා. ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
ස්වාධීනව දැන ගන්න ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා නම්, ඒ මඩ 
websites වලට කවුරුවත් පිවිෙසන්ෙන් නැහැ, ඒවාෙය් තිෙබන 
ෙතොරතුරු දැන ගන්න.  

අපි අෙනක් අතට ෙම් කාරණය ගැනත් බලන්න ඕනෑ. 
"Colombo Telegraph" වැනි ෙවබ් අඩවි ඇයි  තහනම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්? "Colombo Telegraph"  වාෙග් ෙවබ් අඩවි තහනම් 
කරන්න ෙහේතුවක් නැහැ. විද්වත් කට්ටිය ලියන articles තමයි එහි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒකට news දාන්ෙන් නැහැ. ඒක news 
website එකක් ෙනොෙවයි. ඒ website එක තිෙබන්ෙන් මත පළ 
කරන්නයි; පෑෙනන් මත පළ කරන්නයි. මම ඔබතුමාෙගන් 
නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, "Colombo Telegraph" ෙවබ් අඩවිය ඒ 
තහනම් කිරීෙමන් අයින් කරන්න කියලා. එවැනි තහනම් කරපු 
තවත් ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. ''ලංකා ඊ නිවුස්'' ෙවබ් අඩවිය 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. 
"Colombo Telegraph" ෙවබ් අඩවිය ගැනයි මම කියන්ෙන්. ඔවුන් 
පවෘත්ති දාන්ෙන් නැහැ; මත පළ කිරීමක් පමණයි කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒකට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

මට කථා කරන්න ඕනෑ පධාන ෙද් තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, 
digitize කිරීම පිළිබඳව. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් පත් කළා,  
roadmap committee එකක්. ඒ committee එක International 
Telecommunication Union එකත් එක්ක එකතු ෙවලා තමයි ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ වාර්තාෙව් කියනවා, අෙප් රට DVB-

T2 කියන ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ යන්න ඕනෑ කියලා. ඒක 
කැබිනට් මණ්ඩලය පිළිෙගන තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය 
පිළිෙගන මිලියන ගණනක් වියදම් කරලා DVB-T2  Transmitter 
එකක් සවි කරලාත් තිෙබනවා, ෙකොකාවිල්වල. ෙම් ගැන 
තාක්ෂණික පැත්ෙතන් කථා කරන්න මා දන්ෙන් නැති වුණාට, ඒ 
පත් කරලා තිෙබන පුද්ගලයන්, ඇයි අෙනක් ඒවාවලට වඩා DVB 
-T2 ෙහොඳ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි විස්තරයක් කරලා 
තිෙබනවා.  

දැන් මා ළඟ තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් map එකක්. ෙම් map 
එෙක් තිෙබනවා, DVB-T තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, DVB-T පටන් 
ගන්න එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, ATSC තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, ISDB-T තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා.  ෙම් map එක 
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ෙලෝකෙය් වැඩි හරියක්ම තිෙබන්ෙන් ෙම් 
DVB-T2 කියන ෙහෝ DVB-T  කියන තාක්ෂණය බව. DVB-T 
තාක්ෂණයට යන්න  රජය හා ෙපෞද්ගලික නාලිකා සියල්ල 
ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබද්දී, ජපානෙය් අගමැතිවරයා පැමිණීමත් 
එක්කම, “නැහැ, අපි ජපානෙය් පාවිච්චි කරන ෙම්  ISDB කියන 
තාක්ෂණයට යන්න ඕනෑ” කියලා හදිසිෙය්ම අර roadmap 
එෙකන් ලබා දීපු පතිපත්තියට පටහැනි පතිපත්තියක්  රජය 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් නැවතත් ෙම් පිළිබඳව 
සලකා බැලිය යුතුයි කියලායි. ෙමොකද මම එෙහම කියන්ෙන්? අපි 
digital transmission එකට මාරු ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා ආණ්ඩුවට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික නාලිකවලට සහ සාමාන  
ජනතාවටත් වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. එතැනදී අවම 
වියදමක් කරමින් ෙකොෙහොමද අපට ෙහොඳම තාක්ෂණයට යන්න 
පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව තවත් කල්පනා කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග්ම task force 
එෙකන් නිර්ෙද්ශ කළ තාක්ෂණය කියාත්මක වන අතර තුරදී ඒක 
මඟ නවත්වලා, ඇයි දැන් ෙවනත් තාක්ෂණයක් පැත්තට යන්න 
සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එපමණයි මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Keheliya Rambukwella. 

You have 18 minutes. 
 
[අ.භා. 6.11] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக, 
தகவல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media and  Information) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද දින ජනමාධ  හා පවෘත්ති 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනීෙම්දී එහි මූලික කරුණු 
සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, විපක්ෂෙයන් ෙගෙනන ලද 
තර්ක සහ විතර්කවලට රජය පැත්ෙතන් අෙප් ස්ථාවරය පකාශ 
කිරීමටත් මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ හැකි උපරිමෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

පථමෙයන්ම මාධ  නිදහස ගැන කථා කරනවා, right to 
information, එෙහම නැත්නම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අවශ තාව සම්බන්ධව කථා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද 
පාවිච්චි කරලා කරුණු කාරණා විකෘති කරමින්, ඉතාමත්ම 
සත ෙයන් ෙතොර, කිසිම සාධකයක් ෙනොමැතිව, ඉතාමත් නින්දිත 
ෙලස ඉදිරිපත් වූ විෙව්චනයනුත් තිබුණා. එෙසේ විෙව්චනය කිරීම 
මාධ ෙය්ත් එක් අංශයක් හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්. කරුණු 

2003 2004 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරණා තිබුණත් නැතත් අඩුම වශෙයන් ඒ විෙව්චනයන් ඉදිරිපත් 
කරන උදවිය, ගරු මන්තීවරු  right to information  ගැන කථා 
කරනවා නම් ඒ කරුණු කාරණාවලට අෙප් පිළිතුරු ෙමොනවාද 
කියා දැන ගැනීමට ෙම් සභාෙව් සිටීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  
ෙනොෙයක් කරුණු කාරණා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරමින්, අඩු පාඩු 
ගණනාවක් පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරමින්, එක් එක් 
ආයතනවල තිෙබන පත්වීම් සම්බන්ධව කථා කරමින්,  එක් එක් 
ආයතනවල තිෙබන යම් යම් අකමිකතා ගැන කථා කරමින්  
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම විෙව්චනාත්මක 
ෙලස කථාවක් කරමින්  ඔවුන් ඒ මිනිත්තු 10, 15 ගත කරලා, 
ඊළඟට අපි පිළිතුරු කථාව කරන ෙකොට ෙමතැනින් බැහැරව 
යනවා. එතෙකොට ෙමතැනදීම  ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය - 
right to information - යම් කිසි විධියකට කප්පාදු ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ 
වරපසාදවලට මුවා ෙවලා කාට හරි මඩ ගහන්න ෙහෝ කාට හරි 
ෙතොරතුරු රහිත පචාරයක් ලබා ගන්නට නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
තිෙබන මූලික අරමුණ සම්බන්ධව නැවත වරක් හිතන්නට 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරලා එවැනි කටයුතු කරනවා නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදය රකින්නට බැරි නම්, 
වරපසාදවලට අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කරන්නට බැරි 
නම්, අපි ෙම් ෙඩස්ක් පුටුවලට කථා කරන එෙකන් පැහැදිලි 
ෙවන්ෙන් තමන් දරන මතය සනාථ කරන්නට, තහවුරු කරන්නට 
බැරිව ඒ ෙවනුෙවන් වරපසාද පාවිච්චි කරමින් ආවරණයක් ලබා 
ගන්නට ගන්නා උත්සාහයක් හැටියටයි. ඒ නිසා මම ඒ ගැන 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා දන්නවා ඇති, -
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා තමයි අද පළමු කථාව කරමින් ෙමම 
විවාදය ආරම්භ කෙළේ- විපක්ෂෙය් වගකීම ෙවන්ෙන් අය වැය 
විවාදෙය්දී ඒ සඳහා සාධනීය ෙලස සම්බන්ධ වන එක කියලා. 

ඉතින් ඒ අඩු පාඩුව ගැනයි මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්.  අපි කථා 
කරන ෙවලාවට, ඒවාට පිළිතුරු ෙදන ෙවලාවට ඒවාට සවන් දීෙම් 
අවශ තාවක් නැහැ කියන්ෙන්,  හුෙදක්ම මඩ ගැසීම සහ  පුවත් 
පතක එෙහම නැත්නම් තවත් නාලිකාවක තමන්ෙග් කථාව ෙගන 
යා ෙම් වැඩ  පිළිෙවළ අරමුණු කරෙගන ඒ අය කථා කරනවා 
කියන එකයි. දැන් කථා කරපු එක් කථිකයකු කිව්වා, YouTube  
එකට කථාව දා ගන්නයි මෙග් උවමනාව කියලා.  ඒ නිසා ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 
අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව ඉන්න ඔබතුමාෙග් ඒ සියල්ල 
සාර්ථක ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා.  

මා ඔබතුමාෙගන්ම මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නම්. මා ඒ 
අවස්ථාෙව් සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. මා ෙමතැන ෙනොසිටිෙය් තවත් 
කර්තව යක් ෙවනුෙවන් සහභාගී ෙවන්න ගිය නිසයි. තුන් හතර 
පාරක්ම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරලා තිෙබනවා, ජනමාධ  හා 
පවෘත්ති අමාත වරයා සභාෙව් නැහැ කියලා. මූලාසනයට මා ඒ 
ගැන කනගාටුව පකාශ කරනවා.   

අපි දැකපු සිහිනයක්, ෙම් රට දැකපු සිහිනයක් හැමදාම 
සිහිනයක් විධියට තබන්ෙන් නැතිව, එය යථාර්ථයක් බවට පත් 
කරන්නට, සැබෑ කරන්නට ගිය පධානම වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
ෙකොළඹ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම.  අද එය ආරම්භ කිරීම 
සඳහා මුල් ගල තැබුවා.  අපි ආරම්භ කරපු සෑම වැඩ පිළිෙවළක්ම 
ඉලක්ක කර ගත්ත කාලය තුළ ෙහෝ ඉලක්ක කර ගත්ත කාලයට 
ෙපර අවසාන කරන්නට හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
අපි දැකපු ඒ සිහිනය, මධ ම කඳුකරෙය් ජනතාව දැකපු ඒ සිහිනය  

තමයි ෙකොළඹ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය  ඉදි වීම. පළාත් පහක් 
පමණ ඒකට ආවරණය වනවා. අද එහි විෙශේෂත්වයක් සිදු වනවා. 
එනම්,  අද එය දීර්ඝ කරනවා,  ෙකොළඹ - නුවර උතුරු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය ෙලස.   

මීට අවුරුදු පහකට ඉස්ෙසල්ලා උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  බිමින් තියා 
උඩින්වත් යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  අද ඒ අධිෙව්ගී 
මාර්ගය කියාත්මක වනවා. රුපියල් බිලියන 500ක පමණ මුදලක් 
ෙම් ෙවනුෙවන් වැය වනවා. අවුරුදු හතරක් ඇතුළත පළමුවැනි 
අදියර අවසාන කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒකට 
සහභාගී වීම අවශ  නිසා ගලෙගදර, ෙසංකඩ ෙදොරටුව විවෘත 
කිරීමට පමණයි මා හිටිෙය්. ඒ නිසා පමාද වී පැමිණීමට සිදු වීම 
ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා,    "රට රකින නිල් පවුර - සුරකිමු මව්බිම"   
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ෙගවීම් කරලා තිෙබනවා කියලා. මා 
ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්න කැමැතියි. මා අෙත් තිෙබන ෙම් මුදල් 
භාරගැනීෙම් කුවිතාන්සිය සභාගත* කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන ෙකොට මිලියන 
2.59ක බිලක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙගවා තිෙබනවා. 
කුවිතාන්සි අංකය 079956.  ෙම්ක ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, 
පළමුවැනි වතාවට ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
සල්ලි ෙගවනවා.  ෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා. රජෙය් මුදණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Commercial Printing අංශයක් තිෙබනවා. ඒ 
Commercial Printing  අංශෙයන්  සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
සහ අෙනකුත් ඕනෑම ආයතනයකට මුදණ කටයුතු කර ගැනීෙම් 
ඉඩ කඩක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ලිඛිතව දීලා 

තිෙබනවා, "ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් ෙමම මුදණ 
කටයුතු සඳහා ඉදිරිෙය්දී ෙගවනු ඇත" කියලා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ තවත් එකක්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, ෙම්කටම දීපු එක. ෙම්ෙක් සඳහන් වනවා.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ සටහනත් ෙමතැන තිෙබනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුදණ කටයුතු ෙවනුෙවන් තමයි 

ෙගවන්ෙන් කියලා ෙම්ෙක් සඳහන් වනවා.  

2005 2006 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ, 

කරුණු ෙදකක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඒ බිල ආවරණය 
කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා මාධ  ගැන දැඩි 
උනන්දුවක් දක්වන නිසාම ඔබතුමාෙග් මාධ  කටයුතුත්,  
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් ඒවාත්  අපට කරන්න පුළුවන්.  වට්ටමක් 
එෙහම ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැනත් අපි සලකා බලන්නම්. ඒ 
ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමාටත් ඒ අයිතිවාසිකමම 
තිෙබනවා. රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාණිජ  අංශෙයන් 
ඔබතුමාටත් පුළුවන් ඒ පහසුකම ලබා ගන්න. හැබැයි, මා එකක් 
කියන්නට ඕනෑ. මීට ෙපර  ෙම් පහසුකම් පාවිච්චි කරමින්,  රාජ  
මාධ  ආයතන පාවිච්චි කරමින් ෙද්ශපාලනය කරපු අවස්ථා එමට 
තිෙබනවා. මට ඒවා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි,   කවුරු 
ෙහෝ එක වරදක් කළාම අපි තව වරදක් කරනවා  කියන 
පතිපත්තිෙය් මා ෙනොසිටින නිසා මා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් සෑම ෙදයකටම අපි මුදල් ෙගවනවා කියන එක 
අපි වග කීමකින් යුතුව කියනවා. පළමුවැනි ෙගවීම කරලා 
තිෙබනවා. තව ෙගවීම් කිහිපයක් කරන්න තිෙබනවා. ඒ ෙගවීම් 
සියල්ලත් ෙකෙරනවා. පහසුකමක් හැටියට ඔබතුමාට වුණත් ඒ 
ෙසේවය ලබා ගන්න පුළුවන්. කාලයක් ෙදනවා ෙගවීම් කරන්න. 
සරල භාෂාෙවන් කියනවා නම්  පසු ගිය කාලෙය් ෙගවීම් පැහැර 
හැර  තිෙබනවා නම් ඒවාට නීත නුකූල කියා මාර්ග ගන්නත් අප 
පසු බට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පධාන 
වශෙයන් කථා කෙළේ ඒ පශ්නය සම්බන්ධවයි. ඒ නිසා මම 
එතැනින් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම  අවසාන කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ෙනොසිටියත්, ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථා කළා, 
Channel 4 ගැන. Channel 4 ආයතනය සම්බන්ධව අපි 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ, විෙද්ශවලින් කරන බලපෑම් හමුෙව් අප 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා. මා හිතන හැටියට 
ඒ ගැන කථා කරන්න එතුමාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. 
Channel 4 ආයතනෙය් මැක්ෙර් CHOGM එක ෙවනුෙවන් 
ෙමෙහේට පැමිණි අවස්ථාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මූලස්ථානයට තමයි එතුමාව අරෙගන ගිෙය්. ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටිෙය් කවුද කියන එක රටම පැහැදිලිව දන්නවා. ෙම් ගැන අපට 
තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් කියා 
කලාපය, පධාන විපක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැසිෙරන 
ආකාරය සහ ඒ ඩයස්ෙපෝරාව කියන කථා සම්බන්ධව අෙප් කාලය 
නාස්ති කළ යුතු නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම ෙහොඳින් දන්නවා, ඔවුන් 
ෙමොන ආකාරෙයන්ද ඒවා හසුරුවන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් යුදමය 
තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ යුදමය තත්ත්වය අවසාන ෙව්වි කියලා 
සිතුෙව් නැහැ. නමුත් ඒ යුදමය තත්ත්වය අවසාන වුණාට 
පස්ෙසේත්, යුද්ධය ෙවනුෙවන් ජීවිත පුද කරපු ෙම් රෙට් රණ 
විරුවන් ගැන කියමින් යුද අපරාධ ගැන කතා කරන ෙකොට ඒ යුද 
අපරාධ හරහා ෙහෝ බලයට එන්න උත්සාහ කරන්ෙන් කවුද කියන 
එක මා ඔබතුමාට අමුතුෙවන් කියන්න අවශ  නැහැ. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාවම ආමන්තණය 
කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් නිසා ෙනොව, පශ්න අහපු ෙවනත් 
මන්තීවරෙයකු ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසායි. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා සිටියත් පශ්න අහපු අෙනක් කිසිම මන්තීවරෙයක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න අපට 
හිෙතන්ෙන්ත් නැහැ; උත්තර ෙදන්න අපි බැෙඳන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමොකද, පශ්නය අහපු මන්තීවරුන් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම right to information කියන එක ෙබොෙහොම 
වැදගත්. ෙම්කම තමයි දැන් right to information එකට ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්ත්. මට ෙවලාව තිබුෙණොත් right to information 
ගැනත් මම කථා කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, කරු ජයසූරිය 
මන්තීතුමාද ඇතුළුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජ  නායක, 
උපනායක, අනුනායක කියන සියලු ෙදනා හැම දාම කථා 
කරනවා. හැබැයි කථා කරලා අෙපන් පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැතිව, අපට පිළිතුරක් ෙදන්න අවස්ථාවක් ෙනොදී ෙම් 
ගරු සභාෙවන් පිටව යනවා. එතෙකොට right to information 
එතැනම කැඩිලා. ඒ කියන්ෙන්, ඒක වැඩක් නැහැ. ඇයි ඒ වැඩක් 
නැත්ෙත්? ෙම් රෙට් සියලු information ගත්ෙතොත්, සති අන්තෙය් 
පුවත් පත් ටික ගත්ෙතොත් right to information කියලා ෙදයක් 
නැහැ. ඔය කියන මාධ  නිදහස සැබැවින්ම ෙපන්නුම් කරන 
කැඩපතක් හැටියට අපට දකින්න පුළුවන්, සති අන්ත පුවත් පත් 
සහ අෙනකුත් පුවත් පත්. ෙම් රෙට් පුවත් පත් සඟරා 185කට වඩා 
වැඩි පමාණයක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රූපවාහිනී 
නාලිකා 20ක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ගුවන් විදුලි නාලිකා 48ක්, 
50ක් විතර තිෙබනවා. ෙම්වා අතරින් රජය සතුව -පවතින ඕනෑම 
රජයක් සතුව- තිෙබනවා, රූපවාහිනී නාලිකා ෙදකක්. Radio 
channel ෙදකක් තිෙබනවා; "ලක් හඬ" සහ ශී ලංකා ගුවන්විදුලි 
සංස්ථාව. ඒත් එක්කම print media අංශෙයන් "ෙල්ක් හවුස්" 
ආයතනය තිෙබනවා. එහි තිෙබනවා, සිංහල සහ ෙදමළ අංශ.  
ඔච්චර තමයි රජයට තිෙබන්ෙන්. අෙනක් සියල්ල කාෙග්ද? ෙම් 
කථා කරපු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ කතාවල හරය සහ පසු බිමට 
වඩා කල්පනා කරන්ෙන්, අද ගිහිල්ලා තමන්ෙග් unedited ෙහෝ 
පවෘත්තියක් පළ කර  තමන්ෙග් අවශ තාව  ෙකොෙහොමද ඉෂ්ට 
කරගන්ෙන් කියලායි. ඔවුන්ෙග් සැබෑ අරමුණ ෙකොතැනද 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙපෙනනවා. අපි ඔක්ෙකෝම ෙද්ශපාලනය 
කරනවා. හැබැයි ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් හරහා නිවැරැදි 
මාර්ගයක මාධ ය ෙගන යන්න ඕනෑ කියන එක ෙනොෙවයි, අද 
වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා වන ෙම් අමාත ාංශෙය් කටයුතු නිවැරැදිව 
හසුරුවන්න ඕනෑ කියන එක ෙනොෙවයි ඒ අයෙග් අවංක අදහස.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා දැඩි විෙව්චනයක් කළා. එතුමාට පිළිතුරු 
ෙදන්න මට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. මම 
එතුමාට අභිෙයෝගයක් කළා. ඒ අභිෙයෝගය එතුමා භාර ගත්තා නම් 
ෙහොඳයි. මම හිතනවා, එතුමා එය භාරෙගන ඒ අනුව කටයුතු 
කරාවි කියලා.  

එතුමා සඳහන් කළා, රජෙය් මුදණාලෙය් හයෙදෙනකු ඉහළින් 
සිටිද්දී හයවන ෙකනා වැඩ බලන මුදණාලයාධිපති හැටියට පත් 
කර තිෙබනවා කියලා. එය විශාල වරදක් හැටියටයි එතුමා සඳහන් 
කෙළේ. ඒ ගැන මා වචනයක් කියන්නම ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසේවා ව ස්ථාෙව් ආයතන 11ක් නම් කරලා ඒවාෙය් පධානිෙයකු 
ෙවන්න පශ්චාත් උපාධියක් අත වශ යි කියලා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එතැන හිටපු කිසිම ෙකෙනකුට ඒ සුදුසුකම නැහැ. 
තිබුණු එකම පුද්ගලයාට තමයි වැඩ බලන පත්වීම දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒත් එක්කම PhD එක  -අවශ  සුදුසුකම- සම්පූර්ණ 
කර ගන්න අවුරුදු 4ක කාලයක් දීලා තිෙබනවා. එෙසේ  සුදුසුකම් 
සම්පූර්ණ කරගත්තු කවුරුවත් ඒ ආයතනෙය් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා නීත නුකූලව නිවැරැදි තීන්දුවක් අරෙගන නිවැරැදි 
ආකාරයටයි ඒ කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ මන්තීතුමන්ලාට 
උත්තර දීලා වැඩකුත් නැහැ. මා හිතන්ෙන් අපි එය ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරන ඒෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියලායි. ඒ 
නිලධාරියාට අසාධාරණයක් ෙවන නිසායි ෙම් ටිකවත් මම 
කිව්ෙව්. නැත්නම් ෙම් ගැන කථා කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.  

ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්න 
හින්දා මම ෙම් කරුණ කියන්නම්. ඔබතුමා කිව්වා, "මාධ ෙව්දීන් 
ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන තමයි ලැප්ෙටොප් පරිගණක ලබලා දුන්ෙන්. ඒ 
ලැප්ෙටොප් පරිගණක ලබා දීෙම් කමය ඒ තරම් සුදුසු නැහැ" 
කියලා. ඔබතුමාට මම කියන්න ඕනෑ, ලැප්ෙටොප් ලබා දීෙම්දී අපි 
එක පතිපත්ති තීන්දුවක් ගත්තාය කියන එක. අපි ඒ ලැප්ෙටො ප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක, ෙදක ෙබදන්න ගිෙය් නැහැ. එෙහම ෙබදන්න ගිෙයොත් අපිට 
තිෙබන සීමාවත් එක්ක කටයුතු කරන්න අමාරුයි. 500ක් 
හිටිෙයොත් 5,000ක් ඉල්ලයි. ෙකොෙහොමද, ෙම් පරිගණක ෙබදන්න 
නිර්ණායකයක් හදා ගන්ෙන් කියලා අපි කල්පනා කළා. එතැනදී 
අපි ගත්ත එකම විසඳුම තමයි ආයතන වශෙයන් ඒ ඒ ආයතන 
පධානීන්ට ෙවන් කිරීම සුදුසු බව. අපි තීන්දු කළා, "ලංකාදීප" 
සමූහ ව ාපාරයට, "ෙල්ක් හවුස්" ආයතනයට, විස්සක්ද, තිහක්ද, 
හතළිහක්ද, පනහක්ද ෙදන්ෙන් කියලා. ඒක ෙබදා හදා ගැනීම ඒ 
ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට ෙහෝ පධානීන්ටයි භාර කෙළේ. 
අපි ඒ වගකීම භාර ගත්ෙත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් තිබුණා. එතුමාෙග් ඉල්ලීමට අපි 
කිව්වා,"අපිට ෙදන්න පුළුවන් පමාණය ෙමපමණයි" කියලා. 
ෙමතැන සියයක් ඉන්නවා නම්, ඒ සියයටම ෙදන්න අපිට බැරි 
ෙවයි. හැබැයි අපිට 60ක් ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ 60 අපි බාර 
දුන්නා. ගරු කථානායකතුමා හරහා තමයි ඒ ෙබදා හැරීෙම් 
කර්තව  සිද්ධ වුෙණ්. ෙම්ෙක් මාධ ෙව්දීන්ෙග්ත් සංසදයක් 
තිෙබනවා. ඒ අය කථා කරලා තමයි ඒ පරිගණක ෙබදා ගත්ෙත්. 
කිහිප ෙදෙනකුට හම්බ ෙවන්ෙන් නැතිව ඇති. ලබන වර්ෂෙය්දී 
අපිට ඒ ෙද් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් නම්, ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එක පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙම් මුළු විවාදය පුරාම කථා කෙළේ මාධ  නිදහස සම්බන්ධව 
සහ අඩන්ෙත්ට්ටම් -harassment- කිරීම සම්බන්ධවයි. අමතක 
කරන්න එපා, අවුරුදු 30ක් පුරා කෲර ෙලස ෙම් ෙලෝකෙය් තිබුණු 
භයානකම, ම්ෙල්ච්ඡතම, ඉතා තිරිසන් යුද්ධයකට අපිට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණු බව. ෙම් ව සනයට ෙගොදුරු වුෙණ් උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ පමණක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

Yes, I will take it up. Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you 
talked about DVB-T2. I have the same map. A large 
number of countries are into DVB-T2. But, we have 
certain considerations. So, we had discussions and at one 
point, we agreed on  DVB-T2. In fact, it went before the 
Cabinet and the Cabinet also approved it. But 
subsequently, there was another offer made by the 
Japanese Government. ISDB is not an isolated thing. You 
mentioned that it is used only in Japan; no, it is not used 
only in Japan. Now, there are 14 other Latin American 
countries which are using it. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
They are testing it.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
No, they not testing it. In Brazil, it is being 

implemented. There are 14 such countries. But, I agree 
with you on one point. That is, as of now, you have a 
larger number of countries covering DVB-T2.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up.  

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Please give me half a minute, Sir. 

If you look at the larger picture of it, now ISDB is 
also moving towards various other parts of the world. 
Within the next four to five years, you might have almost 
an equal number of countries using both the systems.  

One can argue that there are pluses and minuses of 
using ISDB. I do agree with you, Hon. Member, that 
there are pluses and minuses; there are certain advantages 
of ISDB and also certain disadvantages, as you rightly 
said. So, those things have been assessed. We went 
through the whole thing. But, at that point of time, the 
Japanese system, ISDB, was not in the scene. Then, we 
brought it up. More than that, I must also say that there is 
a huge concessionary arrangement, which Sri Lanka can 
afford. That also had to be taken into consideration.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, give me just 10 seconds. 

For the ISDB, there is a ten-year grace period, 20 
years for repayment at a 0.025 per cent interest.  

I believe that is sufficient for the moment., but if you 
need more details, I am prepared to give you more details 
about it. There is no question that it can be debated as to 
which is better. It is not that one has been completely 
written off. No, both are being considered.  

Thank you, Sir, for giving me an extra minute.   
 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 147,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 6,000,000 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 6,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 8,531,000,000 

2009 2010 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල   මහතා] 
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“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 8,531,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 994,000,000 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 994,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 147,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 6,000,000 

 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 6,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 8,531,000,000 
  

“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 8,531,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 994,000,000 
 

“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  994,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
    

Question, "That the sum of Rs. 147,000,000, for Head 112, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,           
Rs. 6,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,000,000, for Head 112, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 8,531,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,531,000,000, for Head 112, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,         
Rs. 994,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 994,000,000, for Head 112, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 151,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 1,935,400,000 

 
“122  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,935,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 455,000,000 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 455,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 436,000,000 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 436,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

2011 2012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

210 වන ශීර්ෂය. - පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

   01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 207,300,000 

 

"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 207,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,  

රු. 14,600,000 
 

"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 14,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

211 වන ශීර්ෂය.- රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 1,708,350,000 

 

"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන  වියදම 
සඳහා රු. 1,708,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,  

රු.164,000,000 

 
"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.164,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 151,350,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  1,935,400,000 
 

“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,935,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  455,000,000 

  
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 455,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 436,000,000 

 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 436,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  210.- தகவல் திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 207,300,000 

 
“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 207,300,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 14,600,000 

 
“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 14,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  211.- அரசாங்க அச்சாளர்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,708,350,000 

 
“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, 

மீண் வ ஞ்ெசல க்கான பா 1,708,350,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 164,000,000 

2013 2014 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල   මහතා] 
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“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 164,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 151,350,000, for Head 122,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,935,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,935,400,000, for Head 122, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 455,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 455,000,000, for Head 122,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 436,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 436,000,000, for Head 122, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 210. -  DEPARTMENT OF INFORMATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,        Rs. 

207,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 207,300,000, for Head 210,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 14,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,600,000, for Head 210, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 211.  -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTER 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 1,708,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,708,350,000, for Head 211, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 164,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 164,000,000, for Head 211, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු  පිණිස නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 
විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2014 
ෙනොවැම්බර් 15 වන ෙසනසුරාදා. 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 
பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ   
2014 நவம்பர் 15, சனிக்கிழைம. 

It being 6.30  p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 15th 
November, 2014 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 31 

වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් 15 වන ෙසනසුරාදා  
පු.භා. 9.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2014 
ஒக்ேராபர் 31ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 நவம்பர் 15, 
சனிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at  6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 
15th November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st 
October, 2014. 

2015 2016 





 

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. 
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