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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. 
 
 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 
ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා 

ෙවත ලැබී තිෙබනවා. 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 
 

I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් මස 01 
වන දින මවිසින්   ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව (ඉවත් කිරීෙම් හා ආනුෂංගික 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
 
 

II 
පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු  කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

කටයුතු   
ப் பாரா மன்றக் கு  நைட ைறகள் 

BUSINESS OF COMMITTEE OF WHOLE PARLIAMENT 
 
 
 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු  

කාරක සභා අවස්ථාෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් මතු සඳහන් 
නිෙව්දනය ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු කැමැත්ෙතමි.  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සලකා බලන කාරක සභා විවාද 
අවස්ථාවන්හිදී සෑම මන්තීවරයකු විසින්ම  තමාට ෙවන් කර ෙදන 
ලද ආසනෙය් සිට පමණක් කථා කළ යුතු බවට  මීට ෙපර 
අවස්ථාවකදී ද  මා විසින් ෙදන ලද තීරණය අනුව සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන් විසින් තවදුරටත් ඊට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු 
බවට මම අවධාරණය කරමි.  

 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IX වැනි 
ෙකොටස; සහ 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් V වැනි ෙකොටස, ෙදවැනි 
කාණ්ඩෙය් XVII වැනි ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VIII 
වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 
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ශ ලංකා ජනාප 

இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

 

 
ජීෙජ්එල්/308 

2014 ෙනොවැම්බර් මස 02 වන දින 
ෙකොළඹ දී ය. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ 
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය 
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී. 

 
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන 

කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. 

 

   
 
 

 
 

 මහින්ද රාජපක්ෂ 
 ජනාධිපති" 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

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, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්, මම "එකී 

වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය" යි  ෙයෝජනා කරමි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා (ජාතික සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக - ேதசிய வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National 
Resources) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ගාල්ල, ෙහේමානන්ද මාවත, තලගහෙහේන පටුමග, අංක 01 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පියෙසේන ගලගන් ෙගොඩෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, නාෙගොඩ, ෙවෙල්ෙගදරවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. සරත් විමලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙප්රාෙදණිය, ගලහ පාර, සරසවි 

මාවත, අංක 11/1/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එන්. වීරසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

  
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 කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) හක්මණ, ඇල්ෙල්ෙවල, කජ්ජුවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
උයන්ෙගොඩෙග් පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) කඹුරුපිටිය, මාතර පාර, උඩහවලව්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෛවද  ෙක්.ඒ.එස.් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබම්මුල්ල, බෙට්ෙපොල, අංක 02 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි. සිසිර කුමාර හරීන්ද ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

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

ෙකෝලවත්ත, අංක 1/11 දරන ස්ථාන ෙයහි  පදිංචි  ඕ.ෙක්.එස්.පී. 
බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුනිල්  හඳුන්ෙනත්ති   මහතා -  නැත. 

ගරු  අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා  - නැත. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු  කථානායකතුමනි, - 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාරු නම් ඔබතුමා වාඩි ෙවලා කථා කරන්න.  
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම  පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 
පිළිගන්වමි.  

(1) මීරිගම, පුරාණ මීරිගම, අංක 88 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  
ෙක්. සිසිර  ශාන්ත  මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   වත්තල, එ       ෙඬ්රමුල්ල , අංක 305 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙදොන්  ෙජෝසප් චන්දා ටිෙටෝ වාසලතන්තිෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)   ෙකොරෙසේ , දළුෙපොත පිල්ලෑව, ෙදවටපාර, අංක 76 ජී දරන  
සථ්ානෙයහි පදිංචි  එච්.පී.ඒ. කපුගමෙග් මහතා සහ 
පිරිසෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 

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. 

225 226 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
       

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්න අහන විට කාලය අනුව කරුණාකර ෙකටිෙයන් 

පශ්නය අහන්න.  උත්තරයත් ෙකටිෙයන් ලබා ෙදන්න. 

 
5 වසර ශිෂ ත්ව විභාගය : ශිෂ ාධාර 

5ஆம் ஆண்  லைமப்பாிசில் பாீட்ைச : 
உதவித்ெதாைக 

GRADE 5 SCHOLARSHIP EXAM: GRANTS 
2742/’12 

1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa  
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  
(අ) (i) 2011 වර්ෂෙය් පැවති 5 වසර ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් 

සමත් වූ සිසුන් සංඛ ාව  ෙකොපමණද;  
 (ii) ඔවුන් අතරින් ශිෂ ාධාර ලබන සිසුන් සංඛ ාව 

එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙවළඳෙපොෙළේ භාණ්ඩ මිල ඉහළයාමට 
සාෙප්ක්ෂව ශිෂ ත්වය විභාගය සමත් දරුවන්ට 
පමාණවත්  ශිෂ ාධාර මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (iv) ෙනොඑ ෙසේ නම්, එම ශිෂ ාධාර මුදල 
වැඩිකරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  
 (vi) එෙසේ වැඩි කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்   நைடெபற்ற 5ஆம் ஆண்  

லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் மாணவர் உதவித்ெதாைக ெப ம் 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) சந்ைதயில் நில ம் ெபா ட்களின் 
விைலேயற்றத் க்கு ஒப்பீட்டளவில் லைமப் 
பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த 
மாணவர்க க்குப் ேபாதியள  மாணவர் 
உதவித்ெதாைகெயான்ைற வழங்குவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல் இந்த மாணவர் உதவித்ெதாைகைய 
அதிகாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாறாயின் அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (vi) அதைன அதிகாிப்பதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள 
பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  
(a) Will he state - 
 (i) the number of students who passed the 

Grade 5 Scholarship Examination held in 
the year 2011;  

 (ii) separately, the number of students who 
receive scholarship grants out of those 
students in each of the districts;  

 (iii) whether a sufficient amount of scholarship 
grant commensurate with the current 
increase of prices in the market is paid to 
the students who have passed the 
scholarship examination;  

 (iv) if not, whether the aforesaid scholarship 
grant will be increased;  

 (v) if so, the date on which it will be done; and 

 (vi) the amount of the expected increase? 

(b) If not, why? 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) පාසල්වලට සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම හා ශිෂ ාධාර 
පදානය කිරීමට 5 ෙශේණිෙය් සිසුන් සඳහා 
පැවැත්ෙවන විභාගෙයන් එක් පශන් පතයකට 
ලකුණු 35 බැගින් පශන් පත ෙදකට මුළු ලකුණු 
70ට වැඩිෙයන් ලබා ගත් ශිෂ  සංඛ ාව එම 
විභාගෙයන් අෙප්ක්ෂිත සාධන මට්ටම ඉක්ම වූ 
ශිෂ  සංඛ ාව වශෙයන් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සහතික පත් නිකුත් කර ඇති සංඛ ාව 203,514යි.  

 (ii) ශිෂ ාධාර ලබා ෙදන්ෙන් වාර්ෂික ආදායම 
රුපියල් 54,000ට අඩු සිසුන්ටය. එම සංඛ ාව 
ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. (අය වැය ෙයෝජනාවලට 
ෙපර) එම ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 (iii) ඔව්. (නව අය වැය ෙයෝජනාවලට අනුව) 

 (iv) මින් ෙපර කිසිම රජයකින් ඉටු ෙනොකළ 
පමාණයකින් 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙමම ශිෂ ාධාර 
මුදල වැඩි කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

 (v) 2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට  

 (vi) ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමට 
සාෙප්ක්ෂව ශිෂ ත්වය සමත් දරුවන්ට ෙම් 
ලැෙබන මුදල පමාණවත් ෙනොවන බව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ අධ ාපන අමාත ාංශය 
පිළිගන්නා නිසා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ශිෂ ත්ව 
පමාණය හා ශිෂ ාධාර පමාණය අසාමාන  
පමාණයකින් ඉහළ නංවා තිෙබනවා. ශිෂ ත්ව 
පමාණය 15,000 සිට 25,000 දක්වාත්, 
ශිෂ ාධාරය වශෙයන් මසකට ලබා ෙදන පමාණය 
රුපියල් 500 සිට රුපියල් 1.500 දක්වා සියයට 
300කිනුත් වැඩි කරලා තිෙබන අතර ඒ වැඩි කිරීම් 
ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒ දරුවන්ට ෙගවන්න 
අවශ  ගණනය කිරීම ෙම් දිනවල සිදු ෙවනවා.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
 
  

 

ඒ අනුව ඔබතුමාෙග් පශ්නයට  පිළිතුරු සියල්ල සපයා 
තිෙබනවා.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජය විශාල මුදල් 
පමාණයක් වියහියදම් කරලා මුහුද ෙගොඩ කරලා වරාය නගරයක් - 

අනු අංකය දිස්තික්කය ශිෂ ාධාර හිමි සංඛ ාව 

01 ෙකොළඹ 932 

02 ගම්පහ 1440 

03 කලුතර 908 

04 මහනුවර 653 

05 මාතෙල් 234 

06 නුවරඑළිය 428 

07 ගාල්ල 716 

08 මාතර 651 

09 හම්බන්ෙතො
ට 

729 

10 යාපනය 666 

11 කිලිෙනොච්චි 99 

12 මන්නාරම 84 

13 වවුනියා 188 

14 මුලතිවු 48 

15 මඩකලපුව 595 

16 අම්පාර 652 

17 තිකුණාමලය 261 

18 කුරුණෑගල 1417 

19 පුත්තලම 556 

20 අනුරාධපුරය 565 

21 ෙපොෙළොන්න
රුව 

400 

22 බදුල්ල 597 

23 ෙමොනරාගල 365 

24 රත්නපුරය 1084 

25 කෑගල්ල 681 

  එකතුව 14949 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව  මුල් පශ්නයට අදාළ අතුරු පශ්න 

අහන්න.   
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒක තමයි අහන්ෙන්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට මුහුද ෙගොඩ කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] 

මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙපොඩ්ඩක් ස්ථාවර නිෙයෝග 
කියවලා ෙත්රුම් අරෙගන සහෙයෝගය දක්වන්න. පිළිතුරට අනුව 
අතුරු පශ්න අහන්න.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුරට අනුව තමයි අහන්ෙන්.  දැන් 

එතුමා කිව්වා, ශිෂ ත්වය සමත් වුණු දරුවන් සඳහා ලබා ෙදන 
ශිෂ ාධාරය රුපියල් 500 සිට රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්න ගිෙය් මුහුද 
ෙගොඩ කරලා නගර හදන්නට ෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරන 
ෙමොෙහොතක, ෙනළුම් කුලුනු හදන ෙමොෙහොතක, ෙම් දරුවන්ෙග් 
ශිෂ ාධාර දීමනාව රුපියල් 500 ඉඳලා රුපියල්1,500 දක්වා වැඩි 
කරනවා ෙවනුවට,  අඩුම තරමින් රුපියල් 2,500 දක්වාවත් වැඩි 
කරන්නට ඔබතුමන්ලා ෙම් රජෙය් අරමුදල් වියහියදම් 
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නයයි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  2005 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 

රට බාර ගන්න ෙකොට- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙකටිෙයන් පිළිතුරු 

දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට බාර ගන්න ෙකොට 

ශිෂ ත්ව විභාගය ට ෙපනී සිටි දරුවන් සංඛ ාව 287,475යි. එයින් 
ශිෂ ත්වය සමත් වුෙණ් සියයට 39.76යි.  2014 වර්ෂෙය් දරුවන් 
327,648ක් ශිෂ ත්ව විභාගයට ෙපනී සිටියා. එයින් ශිෂ ත්වය 
සමත් සංඛ ාව සියයට 78.96ක්. ෙම් කාලය තුළදී සියයට 13කින් 
ශිෂ  සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ;  සියයට 126කින් සමත් වීම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ඈත එපිට ගම්මාන ඇතුළුව සෑම දිස්තික්කයකම 
ශිෂ ත්ව පතිඵල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. සෑම පළාතකම 
ශිෂ ත්ව පතිඵල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 1994 දී ශිෂ ාධාර 
ලබා දුන්ෙන් 7,500කටයි. 1995 දී ශිෂ ාධාර ලබා දුන්ෙන් 
10,000කටයි. ඒ ත් ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේයි. ඊට 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ඉස්ෙසල්ලා ලංකාෙව් ශිෂ ත්ව ලබා දීලා තිබුෙණ් 7,500කටයි. අද 
අපි 25,000කට ශිෂ ත්ව ලබා ෙදනවා. මීට ඉස්ෙසල්ලා 5 වසර 
ශිෂ ත්වය සමත් දරුවන්ට ශිෂ ාධාර වශෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 500ක මුදලක්. අද අපි රුපියල් 1,500ක් ලබා 
ෙදනවා කියන්ෙන් ෙම් දරුවන්ට ෙදන දීමනාව සියයට 300කින් 
වැඩි කිරීමක්. ෙමෙහම ෙදයක් කරපු ෙවනත් ආණ්ඩුවක් නැහැ 
කියලා දරුෙවෝ ඉන්න ෙදමව්පිෙයක් නම්, ෙත්ෙරන්න එපායැ. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් කළා, මාසික ආදායම 
රුපියල් 4,500ට අඩු පවුල්වල දරුවන්ටයි ෙම් ශිෂ ාධාරය ලබා 
ෙදන්ෙන් කියලා. රජෙයන්ම කියනවා, හතර ෙදෙනක් ඉන්න 
පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න රුපියල් 50,000ක් ඕනෑය කියලා. 
හතර ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න රුපියල් 
50,000ක් අවශ  නම්, ෙම් ශිෂ ාධාරය ලබා දීෙම්දී මාසික ආදායම 
රුපියල් 4,500යි කියන සීමාව අනුගමනය කරන්ෙන් නැතිව 
මාසික ආදායම රුපියල් 50,000කට අඩු පවුල්වල දරුවන්ටත් ෙම් 
ශිෂ ාධාරය ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? රජෙයන්ම කියනවා, හතර 
ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න රුපියල් 50,000ක් 
ඕනෑය කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක රජෙය් තීරණයක්. ෙමොකද, හතර ෙදෙනක් ඉන්න 

පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න රුපියල් 50,000ක් අවශ යි කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන්වත්, එෙහම නැත්නම් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්වත් කවදාවත් කියලා නැහැ. 
එෙහම කිව්ෙවොත්, ලංකාෙව් සිටින සියලුම පවුල් ෙමලහකට 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකපුද්ගල ආදායම වාෙග් කුටුම්බ 
අය වැය සමීක්ෂණෙයන් මාසයක් ජීවත් වන්න අවශ  මුදල 
සාමාන යක් වශෙයන් දක්වා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
වැරැදි ෙතොරතුරු සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් විද්වත් මනුෂ යන් ඉන්නවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හදලා තිෙබන්ෙන්, "Emerging 
Knowledge Economy"   පදනම් කරෙගන. අනාගත පරම්පරාව 
ෙගොඩනැංවීම සඳහා වන දැවැන්ත ෙයෝජනා පමාණයක් තමයි ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙමොන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක අය වුණත්, එයට සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ෙම් 
දරුවන් ෙවනුෙවන්, අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙමවැනි පතිලාභ දීපු 
ආණ්ඩුවක් තිබිලා නැහැ. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පියාත් අධ ාපන ඇමති ෙවලා හිටියා. ඒ කාලෙය් 
"මාපිය කැපකරු කමය" කියලා වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණත්, රජය 
ෙනොෙවයි ඒ දරුවන්ට සහන දුන්ෙන්. මිනිසුන්ට කිව්වා ෙමන්න 
ෙම් ළමයාට පුළුවන් නම් උදවු කරන්න කියලා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පියා කවදාවත් අධ ාපන ඇමති 

ෙවලා හිටිෙය් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා අසත  පකාශ කරන්ෙන්.  

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම ෙබොෙහොම ආ ඩම්බර 
ෙවනවා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා පෙහේ ශිෂ ත්ව 
විභාගය අෙහෝසි කිරීෙම් නිර්මාතෘවරයා වීම ගැන. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමතුමා තීන්දු කරලා තිෙබනවා ශිෂ ත්ව 

විභාගයට තිෙබන පශ්න පත ෙදක, එකක් කරන්න. ජාතික 
අධ ාපන ෙකොමිසම එෙහම තීන්දුවක් දීලා නැහැ. අධ ාපන 
විද්වතුන් එෙහම තීන්දුවක් දීලා නැහැ. ෙමතුමාටයි ෙපොට වැරදිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශිෂ ත්ව විභාගෙය් පශ්න පත ෙදක, එකක් 

කරන්නට ඔබතුමා  ෙකොෙහොමද පකාශ නිකුත් කරන්ෙන්?   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ෙම් පශ්න පත ෙදක එකක් කරලා දරුවන් මත තිෙබන 

පීඩනය අඩු කරන්න, පැය එකහමාරක පශ්න පතයක් ෙදන්න 
කියලා ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසමයි, ෙම් රෙට්  තිෙබන ශාස්තීය 
සභා සියල්ලයි නිර්ෙද්ශ සියල්ල අරෙගන තිෙබන්ෙන්.   ඔබතුමාට 
ඕනෑ නම්  ෙම් කරුණු ෙගෙනන්න  අධ ාපන උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට. දරුවන්ෙග් ජීවිත එක්ක ෙමෙහම ෙසල්ලම් කරන්න එපා. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් හැම දරුෙවකුෙග්ම ජීවිතවලට අලුත් අගයක් 
එකතු කරන්නයි ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පළමුෙවනි පශ්නයට විනාඩි 12ක් ගත කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැන point of Order එකක් නැහැ.  

පශ්න අංක 2-3548/'13-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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7.  ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
     (மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
   (The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ජාතික අධ ාපන විද ා පීඨ සඳහා වර්ෂයකට 

ඇතුළත් කර ගනු ලබන ගුරු අභ ාසලාභී ශිෂ  
සංඛ ාව ආසන්න වශෙයන්  ෙකොපමණද;  

 (ii) වර්ෂ 2009 සිට 2013 දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී 
අධ ාපන විද ා පීඨවල  එක් ගුරු 
අභ ාසලාභිෙයකු ෙවනුෙවන් ලබා දුන් මාසික 
දීමනාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි දින කහවත්ත, 
රුවන්පුර අධ ාපන  විද ා පීඨයට පැමිණි 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉහත දීමනාව රුපියල් 
පන්දහසක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අවශ  පියවර 
ගන්නා බවට එම සිසුන් ඉදිරිෙය්  පසිද්ධ 
පකාශයක් කළ බව දන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ජනාධිපතිතුමාෙග් එම පකාශයට අනුව අවම වශෙයන් 
ඉදිරි මාසෙය් සිට ෙහෝ ගුරු අභ ාසලාභීන්ට ලබා ෙදන 
දීමනාව රුපියල් පන්දහසක් දක්වා ඉහළ දැමීමට 
අවශ පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய கல்வியியற் கல் ாிக க்கு ஓராண் ல் 
அ மதிக்கப்ப கின்ற ஆசிாிய மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக (அண்ணளவாக) யாெதன்பைத 

ம்; 

 (ii) கல்வியியற் கல் ாிகளில் 2009-2013 வைரயான 
ஒவ்ெவா  ஆண் ம்  ஓர் ஆசிாிய பயி ந க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள மாதாந்தக் ெகா ப்பன  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2009ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதி 
கஹவத்த வன் ர கல்வியியற் கல் ாிக்கு 
வ ைக தந்த சனாதிபதி அவர்கள், ேமற்ப  
ெகா ப்பனைவ பா ஐயாயிரம் வைர அதிகாிக் 
கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற் 
ெகாள்வதாக அந்த மாணவர்கள் ன்னிைலயில் 
பகிரங்கமான கூற்ெறான்ைற ெவளியிட்டா 
ெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) சனாதிபதி அவர்களின் ேமற்ப  கூற் க்கைமய 
குைறந்தபட்சம் அ த்த மாதத்தி த்ேத ம், ஆசிாிய 
மாணவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பனைவ பா 
ஐயாயிரம் வைர அதிகாிப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of teacher trainees admitted to 
the National Colleges of Education per year 
(approximately); 

 (ii) separately, the monthly allowance paid to a 
teacher trainee in the Colleges of Education 
each year from 2009-2013; and 

 (iii) whether he is aware that a public statement 
was made by the President before the 
trainees of the Ruwanpura College of 
Education, Kahawatta when he visited there 
on 10th November, 2009 that measures 
would be taken to increase the said 
allowance up to Rs. 5000/-? 

(b) Will he state whether necessary steps will be taken 
to increase the said allowance paid to the teacher 
trainees up to Rs. 5,000/- at least from the next 
month as per the above statement of the President? 

(c) If not, why? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 3,200යි. 

 (ii)   

 

 

 (iii) දනිමි. 

  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් රුවන්පුර අධ ාපන 
විද ා පීඨෙය්දී ගුරු අභ ාසලාභින්ෙග් දීමනාව 
වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.   
2008.11.21වන දින අධ ාපන ෙල්කම් විසින් 
වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉල්ලීමක් කරමින් රුපියල් පන්දහසක් ෙලසට 
ශිෂ  දීමනාව වැඩි කරන ෙලස ඉල්ලීමක් කරන 
ලදී. 2009 ෙනොවැම්බර් 10  වන දින දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් එවැනි පකාශයක් කරන 
ලද්ෙද් එම ඉල්ලීම අනුව ෙව්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශයට අනුව තමයි ඒ 
ඉල්ලීම වැටුප් හා ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  නමුත් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් ෙමම ඉල්ලීමට, වැටුප් හා ෙසේවක 
ෙකොමිෂන් සභාව එකඟ විය ෙනොහැකි බව  
2009.02.12 වැනි දින ලිපිෙයන් දන්වා තිෙබනවා. 
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වර්ෂය අභ ාසලාභී 
ෙන්වාසික / 
ආයතනික පුහුණුව 
ලබන සිසුන් 

සීමාවාසී ගුරු 
පුහුණුව ලබන 
සිසුන් 

2009 රුපියල් 2,000.00 රුපියල් 2,500.00 

2010 රුපියල් 2,000.00 රුපියල් 2,500.00 

2011 රුපියල් 2,500.00 රුපියල් 3,000.00 

2012 රුපියල් 2,500.00 රුපියල් 3,000.00 

2013 රුපියල් 2,500.00 රුපියල් 3,000.00 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

ඒ ලිපිය  ඇමුණුම  ෙලස ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඇමුණුම  සභාගත* කරනවා.  

   එෙහත් ෙමම දීමනාව රුපියල් 500කින් ෙම් වන 
විට වැඩි කළ හැකි බවට භාණ්ඩාගාරෙය් අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අදාළ සාකච්ඡාෙව්දී ලැබුණ 
උපෙදස ් පරිදි 2010.11.09 හා අංක 2010/ED/ 
1011 අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශය මඟින් රුපියල් 
2000 දීමනාව රුපියල් 2500 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, 
රුපියල් 2500 දීමනාව රුපියල් 3000 කරන 
ෙලසටත් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඒ අනුව 2011. 
10.01 වැනි දින සිට ෙමම දීමනාවට අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. ඒ අනුමැතිය පදනම්ව අධ ාපන 
ෙල්කම් විසින් 2011.02.01 දිනැති ලිපිෙයන්  එම 
දීමනාව 2011.01.01 වැනි දින සිට ෙගවීමට 
කටයුතු සිදු කරන ලදී.  

(ආ)   ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ ාපන අමාත තුමා අමාත  මණ්ඩල 
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 ඇමතිවරයකු ජනාධිපතිතුමා ෙගන් ඉල්ලීමක් කළාට,  අදාළ 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන්ද ඉල්ලීමක් කළ යුතුයි. ඒකට වැටුප් 
හා ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලට ඉල්ලීම ගියාම, 
ෙකොමිෂන් සභාව ඒ ඉල්ලීමට එකඟ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා 
මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙම් 
ෙන්වාසික පුහුණුව ලබන විද ාර්ථින්ෙග් දීමනාව වැඩි 
කරන්න කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළාම 
සමහර විට එය ඉදිරි  සතිය ෙදක තුළ දී ඉෂ්ට වන්න 
පුළුවන්. පශන්ය ඉදිරිපත් කළාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

රත්නපුර  දිසත්ික්කෙය්,  කහවත්ත  රුවන්පුර  අධ ාපන විද ා   
පීඨයට පැමිණි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙපොෙරොන්දුව දී 
තිෙබන්ෙන් 2009 ෙනොවැම්බර්  11 වැනිදායි. ඒ කියන්ෙන්, 
ජනාධිපතිවරණයට දින නියම  කරන්න මාසයකට,  හමාරකට 
ෙපරදීයි.  එතුමා ඇමති මණ්ඩලයත් සමඟ අෙප් දිස්තික්කයට 
ඇවිල්ලා, ශිෂ  ශිෂ ාවන් ඉදිරිෙය්   ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා එම 
ශිෂ යන්ට ෙදන දීමනාව වැඩි කරනවාය කියා.  ඒ වනෙකොට ඒ  
ශිෂ යන්ට දීමනාවක් වශෙයන් දුන්ෙන් රුපියල් 2,500යි.  එය 
ෙදගුණයකින්  වැඩි කරනවාය කියන්ෙන්  ඒ දීමනාව රුපියල් 
5,000ක් වනවාය කියන එකයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න.   

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
අද ජීවන වියදම අනුව ඒ ශිෂ යන්ට ඒ මුදලින් ඇඳුමක් 

පැළඳුමක්වත් ගන්න බැරිව  තිෙබන ෙමොෙහොතක  ඒ කරපු 
පකාශය අනුව ෙම් වනෙකොටවත් ඒ දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා 
වැඩි කර ගන්න  බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ඒ දීමනාව  වැඩි කරන්ෙන් ඔබතු  මා ෙනොෙවයි, අෙප් කැබිනට් 

මණ්ඩලයයි. කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්  කර 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක 
තීරණය කරාවි. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ඇයි එෙහම නම්  

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

ජනතාවට  ෙබො රු ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 කිසිම ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] 

නැහැ, නැහැ.ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේට 
බැහැ එතුමා  ෙබොරු කාරෙයක්ය කියා  ෙම් ගරු සභාෙව්දී  පකාශ 
කරන්න.  තමුන්නාන්ෙසේ  නවක මන්තීතුෙමක්. තමුන්නාන්ෙසේ 
උගත් මන්තීතුෙමක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ  වචනය පාවිච්චි කරන්න එපා. ෙවනත් වචනයක් පාවිච්චි 

කරන්න.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කර  තිෙබනවා, ඒ දීමනාව  වැඩි 

කරන්නට අවශ යි කියා. නමුත් ජනාධිපතිතුමාත් කටයුතු කළ 
යුත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කර  තිෙබන  ෙකොමිෂන් සභාවල 
නියමයන්ට අනුවයි. ජනාධිපතිතුමාට ඒකාධිපති වියරු බලයක් 
නැහැ. ඒක තමයි  පජාතන්තවාදී ආණ්ඩු කමෙය් තිෙබන  සුවිෙශේෂ 
ලක්ෂණය. ඒ නිසා තමයි   වැටුප් හා ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව  
ඒක අනුමත කරලා නැත්ෙත්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2009 වනෙකොට ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 5ක් 

රට කරවපු නායකෙයක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය අහන්න.  

235 236 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2009 සිට අවුරුදු 5ක් ගතෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් දීමනාව අවම වශෙයන් රුපියල් 5,000 
දක්වාවත් වැඩි කරන්න බැරි ඇයි?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙනොෙවයි. රුපියල් 2,500කින් මිනිසකුට 

ෙනොමැරී මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ය කියා මම කිව්වාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා වුණා. මා එෙහම කියන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා වුණා, රුපියල් 2,500කින් මාසයක් ජීවත් 
ෙවන්න බැහැයි කියලා. අෙප් දරුෙවෝ තමන්ෙග් කමිටු හදාෙගන, 
ඉතාම පිරිමැසුම්දායකව, තුන් ෙව්ල කාලා, ඇඳලා දීර්ඝ කාලය ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ආයතන ඇතුෙළේ ඉතාම ෙහොඳින් ඉෙගන ගත්තා. 
ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන සිතුවිලි රටාව මත ෙනොෙවයි, ගෙම් 
දරුෙවෝ ඉෙගන ගන්ෙන්.  අපි ඒ මුදල වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. සිහිෙනන්වත් අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ පමාණයට 
ශිෂ ාධාර මුදල වැඩි කරලා තිෙබනවා. රාජ  අය වැෙයන් වැඩිම 
මුදල් පමාණයක් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණාම අනාගතෙය්දී අපි එය ඉෂ්ට 
කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය කටයුතු කරන ආකාරය 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න බැහැ.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 3 -4265/'13- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලනවා.  
 

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

 

ඕමන්ෙත් - කන්කසන්තුෙර් දුම්රිය මාර්ගය : 
ඉදිකිරීම් වියදම 

ஓமந்ைத-காங்ேகசன் ைற ைகயிரதப் பாைத : நி மாணச் 
ெசல   

OMANTHAI-KANKESANTHURAI RAILWAY TRACK:  
CONSTRUCTION COST 

 

4578/’13 
4. ගරු රවි කරුණානායක මහතා - (ගරු අනුර දිසානායක 

මහතා  ෙවනුවට)              
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - மாண் மிகு அ ர 
திஸாநாயக்க சார்பாக) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Anura 
Dissanayake) 
පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ඕමන්ෙත් සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා වූ දුම්රිය 
මාර්ගෙය් මුළු දිග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් වැය වූ 
මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අනුව එම මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් 
ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් වැය වී ඇති  මුදල ආසන්න 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஓமந்ைத ெதாடக்கம் காங்ேகசன் ைற வைரயி 
லான ைகயிரதப் பாைதயின் ெமாத்த நீளம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகயிரதப் பாைதைய நிர்மாணிப்பதற் 
காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு அைமவாக ேமற்ப  பாைதயில் ஒ  
கிேலா மீற்றைர நிர்மாணிப்பதற்கு ெசலவிடப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக அண்ணளவாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the total length of the railway track from 
Omanthai to Kankesanthurai; 

 (ii)  the total cost that was incurred on the 
construction of the aforesaid railway track; 
and 

 (iii)  accordingly,  the approximate construction 
cost of a kilometre of the railway track? 

(b) If not, why? 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 
(අ)  (i)   කිෙලෝමීටර් 145කි. 

 (ii)   ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 344කි. 

 (iii)   ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2.37කි. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -4678/'13- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පී. හැරිසන් මහතා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.  
 

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

 
රන් හා රිදී ආභරණ  කර්මාන්තය : ආධාර සහ 

පහසුකම් 
தங்கம் மற் ம் ெவள்ளி ஆபரணத் ெதாழில் ைற : 

உதவிகள் மற் ம் வசதிகள் 

GOLD AND SILVER JEWELLERY INDUSTRY : ASSISTANCE 
AND FACILITIES 

5145/’14 

6. ගරු රවි කරුණානායක මහතා - (ගරු අෙනෝමා ගමෙග් 
මහත්මිය ෙවනුවට)  

 (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - மாண் மிகு (தி மதி) 
அேனாமா கமேக சார்பாக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Anoma Gamage) 
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සිය ජීවිකාව වශෙයන් රන් හා රිදී ආභරණ 
සැකසීෙම් කර්මාන්තෙයහි නිරත වන පිරිස ්සිටින 
පෙද්ශ ෙහෝ ගම්මාන හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහන් පිරිසට සිය කර්මාන්ත පවත්වාෙගන 
යෑම සඳහා ලබා ෙදන ආධාර සහ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම කර්මාන්තකරුවන්ට අමුදව  (රන්, රිදී, 
මැණික් සහ වටිනා ගල් වර්ග ආදිය) ලබා ගැනීමට 
පහසුකම් සලසා තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත කර්මාන්තකරුවන් ෙවත නිෂ්පාදන ඇනවුම් 
ලබා දීෙම් යම් වැඩසටහනක් තිෙබ්ද; 

 (v) ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ෙග් නිර්මාණ පදර්ශනය 
හා අෙළවිය සඳහා වූ ලක්සල වැනි ආයතනවලට 
රන්, රිදී ආභරණ සැපයුම් කරනු ලබන කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தம  வாழ்வாதாரமாக தங்கம் மற் ம் ெவள்ளி 
ஆபரணங்கைளத் தயாாிக்கும் ைகத்ெதாழிைலச் 
ெசய் வ கின்றவர்கள் உள்ள பிரேதசங்கள் 
அல்ல  கிராமங்கள் இனங்காணப் 

பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் தம  ைகத் 

ெதாழிைல ன்ென த் ச் ெசல்வதற்காக 
வழங்கப்ப ம் உதவிகள் மற் ம் அ  
ெதாடர்பாக அ ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு லப் 
ெபா ட்கள் (தங்கம், ெவள்ளி, இரத்தினக்கற்கள் 
மற் ம் ெப மதிவாய்ந்த கல் வைககள்) ேபான்ற 
வற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஏேத ம் 
வசதிகள் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த வசதிகள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு உற்பத்தி 
க க்கான அ ப்பாைணகைளப் ெபற் க் 
ெகா க்கும் ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) உள்நாட்  ைகத்ெதாழிலாளர்களின் ஆக்கங் 
கைளக் காட்சிப்ப த் வதற்கும் சந்ைதப்ப த்  
வதற்குமான லக்சல ேபான்ற நி வனங்க க்கு 
தங்க/ெவள்ளி ஆபரணங்கைள வழங்குகின்ற 

ைறைம யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Traditional Industries and Small 

Enterprise Development:  

(a) Will he state - 
 (i) whether areas or villages which are 

occupied by groups engaged in gold and 
silver jewellery making industry as their 
livelihood have been identified; and 

 (ii) if so, the names of those areas and villages? 
(b) Will he state - 
 (i) the nature of the assistance that is provided 

and the names of the programmes 
implemented to support the aforesaid 
persons for the continuation of their 
industries; 

 (ii) whether facilities have been provided to the 
aforesaid craftsmen to source raw material 
(gold, silver, gems and precious stones) that 
is required; 

 (iii) if so, as to what kind of facilities have been 
provided;  

 (iv) whether there is any programme to place 
production orders with the aforesaid 
craftsmen; and 

 (v) the methodology that is adopted for the 
supply of gold/silver jewellery to 
institutions such as the Laksala where 
creations of local craftsmen are displayed 
and sold? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත 
හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 
Traditional Industries and Small Enterprise Development)   
ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා 

ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) දැනට හඳුනාෙගන ඇති ගම්මාන පහත පරිදි ෙව්. 

 1. නීලවල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  -   මහනුවර 
 2. ෙබලිඅත්ත ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - හම්බන්ෙතො 
 3. ෙබලිගල්ල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - හම්බන්ෙතොට 
 4. විස්කම්පුර 1 ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - හම්බන්ෙතොට 
 5. විස්කම්පුර 11 ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය -හම්බන්ෙතොට 
 6. අඟුල්මඩුව ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය -  හම්බන්ෙතොට 
 7. ගැටමාන්න ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය - හම්බන්ෙතොට 
 8.    වටෙගදරමුල්ල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  -  මාතර 
 9.    මඩපාත ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය   - ගාල්ල 
 10.   උඩුමුල්ල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - ගාල්ල 
 11.   ලියන්වල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - නුවරඑළිය 
 12.   මුංවත්ත ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය   - නුවර 
 13.   ෙමොරගම ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  - රත්නපුරය 
 14.   නාකන්දල ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය -  රත්නපුරය  
 15.   ෙදල්ෙදනිය ස්වර්ණාභරණ ගම්මානය  -  කෑගල්ල 

(ආ)  (i)   රන් හා රිදී ආභරණ සැකසීෙම් සාම්පදායික කර්මාන්තය 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ලබා දී ඇති පාග්ධන හා යටිතල 
පහසුකම් ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇති අතර, පහත සඳහන් 
පවර්ධන වැඩසටහන් ද කියාත්මකව පවතී.  

  *  ශිල්පීන් සඳහා නිෂ්පාදන පවර්ධන වැඩසටහන් යටෙත් 
නව නිර්මාණ හඳුන්වා දීම, ඉහළ ගුණාත්මක නිර්මාණ 
කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, 
විෙද්ශීය රටවල හස්ත කර්මාන්ත අෙළවි පදර්ශන හා 
පවර්ධන වැඩසටහන්වලට ශිල්පීන් සහභාගි කරවීම, 
සංචාරක පවර්ධන කාර්යාංශය, සංචාරක මණ්ඩලය, 
සංසක්ෘතික අමාත ාංශය එක්ව හස්ත කර්මාන්ත 
ශිල්පීන්ෙග් නිෂ්පාදන පදර්ශනය හා විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අවසථ්ා සලසා දීමට කටයුතු කර ඇති අතර ෙම් 
තුළින් රන් හා රිදී ආභරණ සැකසීෙම් සාම්පදායික 
කර්මාන්ත අංශෙය් ශිල්පීන්ෙග් ෙවළඳ ෙපොළ හා 
අෙළවිය පවර්ධනය සඳහා ද අවසථ්ාව සැලසී ඇත. 

  *  අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණෙයන් විෙද්ශ 
රටවල පවත්වනු ලබන ෙවළඳ පදර්ශන, ශිල්ප පදර්ශන 
ආදිය සඳහා ශිල්පීන් යැවීම මඟින් ෙවළඳ ෙපොළ 
අවසථ්ා උදා කර දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  * ශිල්පීන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ජාතික හා පළාත් මට්ටමින් 
ශිල්ප පදර්ශන හා තරග පැවැත්වීම, ශිල්ප ජාතික හසත් 
කර්මාන්ත පදර්ශනය හා අෙළවි සල්පිල වාර්ෂිව 
පවත්වා ශිල්පීන් දිරිගැන්වීම හා ඔවුන්ට ෙවළඳ ෙපොළ 
අවසථ්ා සලසා දීම සිදු කරනු ලබයි. 

  *  2015 වසෙර් සිට කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත "සංචාරක 
කර්මාන්තය ආශිතව අවිධිමත් අංශෙය් ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධන ව ාපෘතිය" (Livelihood development of  
informal segment through tourism related industry) 
යටෙත්ද සාම්පදායික ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ගම්මාන 
10ක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 (ii)   අමු දව  ෙලස රිදී ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. 

 (iii)   රිදී නිෂ්පාදන ආශිත සාම්පදායික හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් 
සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාව මඟින් ඉහළම ගුණත්වෙයන් යුතු 
රිදී ලබා දීමට වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන අතර ඒ 
යටෙත් ඇණවුම මත පදනම්ව එක් වරකට කිෙලෝ 1ක 
උපරිමයකට යටත්ව රිදී ලබා ෙදනු ඇත. විවෘත ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ රිදී මිල ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා අවස්ථාවලදී 
සහනදායී පදනමකින් "ෙසස ් අරමුදලින්" ෙමෙසේ අමු 
දව යක් ෙලස අවසථ්ාෙවෝචිත පරිදි රිදී ලබා ෙදනු ඇත. 

 (iv)  ඔව්. 

   *  ශිල්පීන් ෙවත ලැෙබන ඇණවුම්වලින් සියයට 80කට 
වැඩි පමාණයක් ෙපෞද්ගලිකව ලැෙබන ඇණවුම් වන 
අතර සමහර රාජ  ආයතනවලින් ජාතික ශිල්ප සභාව 
හරහා කරනු ලබන ඇණවුම් ශිල්පීන් ෙවත ලබා දීම සිදු 
කරනු ලබයි. මීට අමතරව පාෙද්ශීය හා ජාතික 
මට්ටමින් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අෙළවි පවර්ධන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම මඟින් ශිල්පීන්ට තම 
නිෂ්පාදන සඳහා අෙළවි පහසුකම් සලසා ගැනීමට 
අවසථ්ාව සලසා දී ඇත. 

  *  හස්ත කර්මාන්ත නිමැවුම් අෙළවිය ශී ලංකා හස්ත 
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් (ලක්සල) කාර්ය භාරයක් වන 
අතර ලක්සල ආයතනය යටෙත් සැපයුම්කරුවන් 
8,500ක් ලියා පදිංචි වී සිටින අතර එයින් 2,000කට 
ආසන්න පිරිසක් මාසිකව සකිය සැපයුම් සිදු කරනු 
ලබයි. රන්, රිදී ආභරණ සැකසීෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී 
සිටින සැපයුම්කරුවන්ද ෙම් අතර සිටින බැවින් ඔවුන් 
නිපදවන රන්, රිදී ආභරණ සඳහා ලක්සල විසින් පූර්ව 
ඇණවුම් ලබා ෙදනු ලබන බව ශී ලංකා හස්ත 
කරමාන්ත මණ්ඩලය විසින් වාර්තා කර ඇත. 

    (v)  * ලක්සල ෙවත භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා ඕනෑම 
නිෂ්පාදකෙයකු, නිර්මාණකරුෙවකු, සැපයුම්කරුෙවකු 
ෙලස ලක්සල ආයතනෙය් ලියා පදිංචි විය හැකිය. ඔවුන් 
විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩයන්හි ෙමෝසත්ර, 
ගුණාත්මකභාවය ආදි ෙවළඳ ෙපොළ සඳහා අවශ  
කරුණු ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කිරීෙමන් අනතුරුව 
භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදු ෙකෙර්. ෙවළඳ ෙපොළට සරිලන 
ෙසේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ෙනොවන අවසථ්ාවන්හිදී එම 
භාණ්ඩයන්හි උසස ් නිමාව සහ ගුණාත්මකභාවයන් 
වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා අවශ  උපෙදස ්ලබා ෙදනු 
ලැෙබ්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අහපු පශ්න 7න් 4කට උත්තර 

දුන්ෙන් නැහැ. ඊෙය්ත් ඒ වාෙග්මයි. පශ්න 7කින් 5කට උත්තර 
දුන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අඩු පශ්න පමාණයක් අහන 
විට මීට වඩා වගකීෙමන් යුතුව උත්තර දිය යුතුයි කියන කාරණය 
මා මතු කරනවා.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා කියන්න කැමැතියි 

පශ්න ඉදිරිපත් කළ විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් සිටිෙය් නැති 
බව.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට ෙවනත් වැඩක් තිෙබනවා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාස පහකින් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ 

උප ෙද්ශක කාරක සභාව හමු ෙවලා නැහැ. ෙමතුමා ෙමතැන කථා 
කරනවා උපෙද්ශක කාරක සභා ගැන. මාස පහකින් ඒ උපෙද්ශක 
කාරක සභාව හමු ෙවලා නැහැ. ෙමතැන ඇවිල්ලා කයිවාරු 
ගහනවා ෙවනුවට උපෙද්ශක කාරක සභා පවත්වන්න කියන්න.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. උපෙද්ශක කාරක සභා ෙනොපවත්වපු 

සියලු අමාත ාංශ ගැන මම ෙතොරතුරු අසා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
පසුව පකාශයක් කරන්නම්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එය මාස පහකින් පවත්වා නැහැ. එතුමා ෙමතැනට ඇවිත් 

කයිවාරු ගහනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කයිවාරු කථා වැඩක් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් කිව්වාම ඇති.  

අමාත ාංශ නිෙව්දන ෙදකක් තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිපත් කරන 
ගරු ඇමතිවරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා ෙකටිෙයන් -හැකි තරම් 
ෙකටිෙයන්- ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න. මුලින්ම කීඩා අමාත , ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා.  

 
ශී ලංකා ජාතික කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම : 

කීඩා අමාත තුමාෙග් පකාශය 
இலங்ைக ேதசிய  மகளிர் கிாிக்ெகட் அணி : 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின  கூற்  

SRI LANKA NATIONAL WOMEN’S CRICKET 
TEAM : STATEMENT BY MINISTER OF SPORTS  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දා ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව පකාශයක් 
කරන්න කැමැතියි. සියලු ශී ලංකා කිකට් කීඩක කීඩිකාවන් ශී   
ලංකා කිකට් ආයතනය සමඟ ගිවිසුම්වලට ෙවන ෙවනම අත්සන් 
තබා ඇත. එම ගිවිසුම්වලට අනුව යම් අපහසුතාවකට ෙහෝ 
හිංසාවකට මුහුණ ෙදන්ෙන් නම් ඒ බව තාක්ෂණික කණ්ඩායම 
ක්ෂණිකව කණ්ඩායෙම් කළමනාකරුට ෙහෝ ශී ලංකා කිකට් 

ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරි ෙවත වාචිකව ෙහෝ ලිඛිතව 
දන්වා සිටිය යුතු ෙව්. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙව් 
අන්තර්ගත හා විවිධ මාධ වලින් අතිවිශාල පචාරයක් ලබා දී ඇති, 
ලිංගික අල්ලස් ෙචෝදනාවලට ෙගොදුරු වී ඇතැයි ෙචෝදනා කරමින් 
පසිද්ධිය ලබා දී ඇති පචාර සම්බන්ධෙයන් කිකට් කණ්ඩායෙම් 
කළමනාකරු ෙවත, එෙසේත් නැතෙහොත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
ෙවත ෙහෝ කීඩා අමාත ාංශෙය් කිසිදු බලධාරියකුට වාචිකව ෙහෝ 
ලිඛිතව ෙම් වනතුරු පැමිණිල්ලක් ලැබී ෙනොමැත.        

ෙකෙසේ ෙවතත්, දැඩි පසිද්ධියක් ලබා ඇති ෙම් පශ්නගත 
ෙයෝජනාව ක්ෂණිකව විභාග ෙකොට වර්තාවක් ලබා ෙදන ෙලස 
විශාමලත් විනිසුරුවරෙයකුෙගන් සමන්විත ස්වාධීන කමිටුවක් 
පත් කිරීමට මා විසින් ෙම් වන විටත් කටයුතු කර ඇති බව ෙම් 
ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. තවද ඉදිරි දින 4ක් ඇතුළත 
ෙම් වාර්තාව ලැබුණු විගස මා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට ද බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ස්තුතියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත , ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 

අමාත තුමා. 

 
2014.11.02 "ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස"් පුවත් පත් 

වාර්තාව: ආෙයෝජන පවර්ධන 
අමාත තුමාෙග්  පකාශය 

2014.11.02  "த சண்ேட ைரம்ஸ்" பத்திாிைக 
ெசய்தி : தலீட்  ஊக்குவிப்  

அைமச்சாின  கூற்  
“THE SUNDAY TIMES” REPORT OF 02.11.2014: 
STATEMENT BY MINISTER OF INVESTMENT 

PROMOTION   
 

 
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 කථානායකතුමනි, 2014.11.02 වන දින "සන්ෙඩ් 

ටයිම්ස්" පුවත් පෙත්  පධාන සිරස්තලය   "Minister's two 
containers released despite suspicion"  ෙලස  දක්වමින්, මා 
විසින් මැදිහත් වූ කාරණයක් බවට සඳහන් කරමින්   පළ වූ පුවත 
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමා හැටියට මා ෙමම 
පකාශය කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, "ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන පදනම" 
වසර 25කට අධික කාලයක් මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සුබ 
සිද්ධිය ෙවනුෙවන් විවිධාකාරෙයන් කියාකාරී ෙලස කටයුතු 
කරන සමාජ සුබ සාධන සංවිධානයකි. 

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පරිත ාගශීලීන් ෙබොෙහෝ පිරිස් ෙමම 
"ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන පදනම"  වටා ඒකරාශී වී සිටිති. 
ඔවුන් දශක ගණනාවක සිට විවිධ පරිත ාගයන් පදනම ෙවත ලබා 
ෙද්. එම පරිත ාගයන් ලැබිය යුතු පුද්ගලයන් හා ආයතන ෙවත 
ඉතා නිවැරදිව හා විවෘතභාවෙයන් ලබා දීම පදනම මඟින් සිදු 
කරයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජපානෙය් පාවිච්චි කරන ලද පාපැදි 200ක් ෙමම ලක්ෂ්මන් 
යාපා අෙබ්වර්ධන පදනම ෙවත ලැබිණි. එය ජපානෙය් පදිංචි ශී   
ලාංකිකයකු වන එබ්.ආර්. අරුණපිය මහතා විසින් පරිත ාග කරන 
ලද්දකි. ෙම් සඳහා ෙර්ගු බදු වශෙයන් රුපියල් 437,521.00ක් 
ෙගවන ලදි. 

ඉහත සඳහන් බයිසිකල් 200 ලැබුණු පසු එය ෙර්ගුෙවන් මුදා 
හැරීම සඳහා අප ආයතනය සිදු කළ කමෙව්දය පහත සඳහන් 
කරමි.  

ෙර්ගු නිෂ්කාශන නිෙයෝජිත ආයතනයක් ෙතෝරා ගැනීම. ඒ 
අනුව ෙර්ගු නිෂ්කාශන නිෙයෝජිත සංගමෙය් ලියා පදිංචි 
ආයතනයක් වන H.S. Cargo (Pvt.) Limited ෙතෝරා ෙගන ඇත. 
එතැන් පටන් ෙමම බයිසිකල් නිදහස් කර ගැනීම H.S. Cargo 
(Pvt.) Limited ආයතනය විසින් සිදු කර ඇත.  එය ෙම් රෙට් 
ෙර්ගුෙවන් භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීෙම් ක මෙව්දයයි. එම කියා 
මාර්ගය පහත දැක්ෙව්. 

01. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බදු හඳුනා ගැනීෙම් 
අංකය - TIN -  ලබා ගැනීම. 

02. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් VAT අංකය 
ලියාපදිංචි කිරීම. 

03. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි කිරීම. 

04. සම්මත නීතිය අනුව ෙර්ගු ආනයන පතය අනුමත කර 
ගැනීම. 

05. අදාළ ෙර්ගු බදු මුදල් ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ෙගවීම. 

06. අදාළ බහාලුම් සක්ෑන් කිරීම. ඒ තුළ පාපැදි 200ක් පමණක් 
ඇති බවට තහවුරු කරන ලද ෙර්ගු වාර්තාව සහ සියලු 
පරීක්ෂණ වාර්තා මම ෙම්  සමඟ සභාගත* ඉදිරිපත් කරමි. 

ශී ලාංකීය ෙලොකු කුඩා ඕනෑම පුද්ගලෙයකු ෙමරටට භාණ්ඩ 
ආනයනය කිරීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලබන පිළිගත් සම්මත 
කෙව්දය මත පමණක් ෙමය සිදු කර ඇත. 

ෙමතරම් පැහැදිලි කමෙව්දයක් අනුගමනය කර ඇති 
අවස්ථාවක “The Sunday Times”  පුවත් පත පධාන සිරස් තලය  
“Minister’s two containers released despite suspicion” 
යනුෙවන් පළ කිරීම තුළින් සැබැවින්ම ෙම් පුවත් පත දූෂණයක් 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරනවාද? ෙමහි ෙකොතැනක ෙහෝ 
වංචාවක් සිදු වී තිෙබනවාද? ඔවුන් ෙම් පුවත ගැන වාර්තා 
කරනුෙය් ෙර්ගු ආරංචි මාර්ග පකාශ කරන ෙර්ගුෙව්  මාධ  
පකාශකෙගන් ලබා ගත් ෙතොරතුරක් අනුවද? එෙසේ නැතිව  
ආන්ෙදෝලනාත්මක පවෘත්තියක් පළ කිරීම තුළින් කවුරුන් ෙහෝ 
සතුටු කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු වනවාද? 

මෙග් ෙද්ශපාලන දිවිය තුළ ෙම් වන ෙතක් මා මැරෙයක්, 
ෙහොෙරක්, සල්ලාලෙයක් ෙලස කිසිෙවකුටත් කීමට ෙනොහැක. 
මෙග් පවුෙල් කිසිෙවකුත් එවැනි අය ෙනොෙව්. ඒ පිළිබඳව මාතර 
ජනතාවත්, සමස්ත ශී ලංකාවත් ෙහොඳින්ම දන්නවා. 

මා මැතිවරණ රාශියකට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, සෑම 
මැතිවරණයකදීම පසු ගිය මැතිවරණයට වඩා මනාප ලබා 
ගැනීෙමන් ජනතාවෙග් ආදරය දිනා ෙගන ඇත. 

මම සියලු ආගම්වලට ගරු කරන අතර, බුද්ධ ධර්මය ෙකෙර් 
විශ්වාසෙයන් කටයුතු කරමි. යම් ෙකෙනකු කරනු ලබන පින් පව් 
එම පුද්ගලයා විසින්ම ෙගන යන බව මෙග් විශ්වාසයයි. එෙහත් 

කළ කම් පල ෙදන වකවානු පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබ්. ඔහුට 
අනිවාර්යෙයන්ම එම පව් පල ෙදනවා නියතය. එෙහත් මෙගන් 
මෙග් ජනතාවට ඉටු විය යුතු ෙසේවාව ඒ නිසා අහිමි වුවෙහොත් එයට 
වන්දි ෙගවන්ෙන් කවුද? 

ෙම් පවෘත්තිය තුළින් සැබවින්ම මා කිසි විෙටකත් කම්පාවට 
පත් ෙනොවන අතර, මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් පිළිගත් මාධ  සම්පදාය 
අනුගමනය කරමින් “The Sunday Times” පුවත් පත විසින් පළ 
කරන ලද එම පුවත නිවැරදි කරන ෙලසය. එය එම අකුරු 
පමාණෙයන්ම, එම ඉඩ පමාණෙය්ම නිවැරදි කරන ෙලස මම 
ඉල්ලා සිටිමි. ඒ අනුව පචාරය කළ අෙනකුත් මාධ  ආයතනත් එය 
නිවැරදි කරනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි. 

ෙමරට මාධ  සමඟ නිරතුරුවම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන 
ඇමතිවරෙයක් වන මා මාධ ෙව්දීන්ට ෙගෞරව කරමි. 

මානුෂික ෙමෙහයුෙම්දී ෙමරට ජනතාව ජයගාහී 
 මානසිකත්වෙයන් තබමින් රට ෙබ්රා ගැනීමට ෙමරට මාධ  සිදු 
කළා වූ ෙසේවාව සුළුපටු ෙනොෙව්. එවැනි මාධ යන් ජනතාවෙග් 
ෙගෞරවයට සැමදා පාත ෙව්. මාධ ෙව්දියා සතු අයිතිය  මම කිසි 
විෙටකත් අවතක්ෙසේරුවට ලක් ෙනොකරමි. ජනතාවට ඇත්ත දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය මා ඉහළින්ම සලකමි. එෙහත් නිවැරදිකරුවකු 
වැරදිකරුෙවකු කිරීම ෙකොතරම් බරපතළ වරදක්ද? සමාජය 
ඉදිරිෙය් නිරපරාෙද් වැරදිකරුෙවකු  කර නැවත නිවැරැදි කිරීම 
තුළින්ම ඒ සියලු ෙද් නිවැරදි ෙව්ද? 

මානව හිමිකම් කියාකාරිකයකු වූ මැල්කම් එක්ස් මහතාෙග් 
පකාශයක් ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් මතකයට නැ ෙඟ්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

මැල්කම් එක්ස් වරක් පැවසූ පරිදි මාධ  යනු ෙලෝකෙය් බලවත්ම 
අවියයි. එයට අහිංසකයන් වැරදිකරුවන් කරන්නටත්, 
වැරදිකරුවන් අහිංසකයන් කරන්නටත් හැකිය. එය මාධ  සතු 
බලයයි. මන්ද, ඔවුන් ජනතාවෙග් මනස පාලනය කරන බැවිනි: 
“The media is the most powerful entity on earth. They have 
the power to make the innocent guilty and to make the guilty 
innocent; that is power, because they control the minds of the 
masses”.  Thank you very much.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ සඳහා අමාත ාංශෙය් සල්ලි ෙනොෙවයි ෙන් 

ෙයෙදව්ෙව්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ඉතින් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා ඒක ෙකෙනකුෙග් 

පුද්ගලික සල්ලිවලින් කරපු එක ගැන පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග් 
හැමදාම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් නම් පුවත් පත්වල පළ 
ෙවනවා. ඒක අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුත්තක් ෙනොෙවයි නම්, 
ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
"ඇමතිවරෙයකු හැටියට" යන අදහසින් කියපු නිසා ඒ ගැන 

ෙහොඳට ෙසොයා බලලා තමයි ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. නැත්නම් 
ඒක ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් තමයි. 

දැන් පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත - 2015, 
කාරක සභාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- 

[පගතිය: ෙනොවැම්බර් 03] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : 
நவம்பர் 03] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 03rd November] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය. වැය ශීර්ෂ අංක 190, 

225 සලකා බැලීම අ. භා. 12.30 දක්වා. 

 
190 වන ශීර්ෂය.- නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 5,890,850,000 

 
தைலப்  190.- சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 5,890,850,000 

 
HEAD 190.- MINISTER OF LAW AND ORDER 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 5,890,850,000 

[පූ.භා. 10.00] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය හා ඒ 
යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ අංක 190 සහ 225 දරන 
වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි  
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විවාදය ආරම්භ 
කරමින් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම 
පජාතන්තවාදී රටකට නීතිය හා සාමය වැදගත්ම විෂයයක් බව. 
රටක නීතිය ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැත්නම් සාමය ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. සාමය ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒ රෙට් 
සභ ත්ව ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ; ෙහොඳ 
අධ ාපන කමයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ; රටට වැඩදායක 
පරම්පරාවක් හදන්න බැහැ. ඒක නිසා අපි කථා කරන සංවර්ධනය 
ෙව්වා, ආර්ථික අධ ාපනික සංවර්ධනය ෙව්වා කුමක් වුවත් ෙම් 
හැම එකක් සඳහාම රටකට අවශ  මූලික දෑ තමයි නීතිය.  

නීතිය හදන එක හරි පහසුයි. හැබැයි නීතිය හැදූ පමණින් 
සාමය ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් -
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ- අෙප් රෙට් පැවැති බරපතළ තස්තවාදී යුද්ධ 
සමෙය් අපට සාමය තිබුෙණ් නැහැ; නීතිය තිබුෙණ් නැහැ කියලා. 
මිනිස්සු ෙපරුම්පුරාෙගන බලාෙගන සිටියා; සුසුම් සල සලා 
සිටියා, ෙම් යුද්ධය ඉවර ෙවන ෙතක්. යුද්ධය ඉවර වුණා. නමුත් 
අෙප් ජනතාව සාමය ලැෙබන ෙතක් අදටත් අහස දිහා බලාෙගන 
ඉන්නවා. අපි දන්නවා, ඒ සාමය ෙගෙනන්න හරි අමාරුයි කියලා. 
ඒ වුණාට ඒකට තමයි රටක ජනතාව තමන්ෙග් පරමාධිපත ය 
බලය  ෙද්ශපාලන නායකයන්ට පවරා ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුවක් 
හදන්න. ඒක නිසා තමයි ජනතාව රටක ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන්. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා, නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා 
කරන්න.  

අපි ලිහිල්ව විගහ කෙළොත්, ෙම් පජාතන්තවාදී සමාජය තුළ 
නීතිය හා සාමය හදන්න නම් නීතිෙය් ආධිපත ය තිෙබන්න ඕනෑ. 
නීතිෙය් ආධිපත ය කියන එෙක් සංක්ෂිප්ත අදහස ගත්ෙතොත් 
ෙම්ක ව ාකූල එකක් ෙනොෙවයි. නීතිය හදන අයත් ඇතුළුව සියලු 
ෙදනාම නීතියට යටත් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒක තමයි නීතිෙය් 
ආධිපත ය කියලා කියන්ෙන්. රෙට් ෙකොට්ඨාස ෙදකකට නීති 
ෙදකක් තිෙබන්නට බැහැ. පාලිතයාට එක නීතියකුත් පාලකයාට 
එක නීතියකුත් තිෙබන්නට බැහැ. අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතින් තුළ කලින් කලට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිර්මාණය වුණා. 
ඒවාෙය්  පතිඵලයක් විධියට තමයි ෙම්වා උග අතට ගිහින් 
තස්තවාදී, ජාතිවාදී යුද්ධ දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අය වැය ෙල්ඛනය අලලා ෙම් 
මාතෘකා යටෙත් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණත් අපට 
ෙපෙනනවා, ඊට වඩා බරපතළ තත්ත්වෙය් ෙද්වල් ෙම් රෙට් මතු 
ෙවමින් තිෙබන බව. මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, 
ඊෙය් දිනෙය්  “Daily Mirror”  දිනපතා පුවත් පෙත් පධාන 
පාඨයට. The "Daily Mirror" of  3rd November, 2014 states, I 
quote:  

"SLMC RENEWS DEMAND: Asks for separate administrative 
district carved out from Ampara" 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම්කම තමයි 
1975 වකවානුෙව් අමිර්තලිංගම්, ෙයෝෙග්ස්වරන් වාෙග් උතුෙර් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයොත් කෙළේ. ෙම්  වාෙග් අදහස් ඇතුළු කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තරුණ පරම්පරාව ඒ වාෙග් තස්තවාදයකට, යුද්ධයකට තල්ලු 
කරලා, ෙම් රෙට් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය ඇති කිරීම තුළ, ෙම් රෙට් 
සාමය විනාශ වුණා. ඒ වාෙග් ෙදයක්ම තමයි ෙම් අදත් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  මුස්ලිම් ෙකොංගසය කියන විධියට ෙම් රෙට් ෙකොටස් 
ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙවන් කරන්නට ඕනෑ. ෙමතැන ෙලොකු, බරපතළ 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි,  අපි ෙද්ශපාලනය තුළ 
සටන් කරනෙකොට  කවදාවත්  සිංහලයා ෙවනුෙවන් අයිතිවාසිකම්  
ඉල්ලා නැහැ. අපි   ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත්,   විපක්ෂෙය් 
ඉන්නෙකොටත් අෙප් පතිපත්තිය එකයි. අපි හැම අයිතිවාසිකමක්ම 
ඉල්ලන්ෙන්,  ෙම් රෙට් ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව,  සිංහල, මුස්ලිම්, 
ෙදමළ, බර්ගර් හා මැෙල් සියලු ෙදනාටම  ඒ අයිතිවාසිකම ෙදන්න 
ඕනෑයි කියායි. එදා පභාකරන් ඉල්ලුවා, තමන්ට විතරක් 
අයිතිවාසිකම් ෙදන්න, තමන්ෙග් ජන ෙකොටසට විතරක් 
අයිතිවාසිකම් ෙදන්න කියා. අෙප් රෙට් වැරදුණු තැන තමයි ඒ. ඒක 
නිසා තමයි යුද්ධ කරලත් අවසානෙය්දී සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙම් 
හැම ෙකොට්ඨාසයක්ම පීඩනයට ලක් ෙවලා, මරණයට, ඝාතනයට 
ලක්  වුෙණ්. නමුත් එදා  ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න පභාකරන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් 
එෙහම පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, 
නිදහස ඇති වුණාට පස්ෙසේ එෙහම තමයි තිබුෙණ්. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් උප සභාපතිවරු හිටියා; ඇමතිවරු හිටියා; ෙබොෙහොම 
පබල මුස්ලිම් ඇමතිවරු හිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් 
සිටිනවා. අදත් අෙප් සභාපතිතුමා කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා ඉන්නවා. 
දැන් ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් පසු ගිය වකවානුෙව් කුඩා කුඩා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙනොෙයකුත් අරමුණු ඇති කරෙගන එළියට 
ඒමයි. 

මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් නායකතුමන්ලා ෙම් විවාදය යන 
අත රතුෙර් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. දැන් එතුමන්ලා 
පභාකරන් ඉල්ලපු ආකාරෙය්ම ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
නැ ෙඟනහිර අම්පාරට ෙවනම පරිපාලන ෙකොට්ඨාසයක් හදන්න 
කියා. එතෙකොට හකීම් මහත්මයා ඕක ඉල්ලනෙකොට, දකුෙණ් 
සිංහල මිනිස්සුත් තව එකක් ඉල්ලාවි. එතෙකොට අපි ෙකොතැනද 
නතර ෙවන්ෙන්? අපි ෙම් රට කෑලි කීයකට කඩන්න ඕනෑද?  ෙම් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය මුස්ලිම් ෙකොංගසය නිර්මාණය වීමත් සමඟ 
ඇති වුණු ෙදයක් ගරු අගමැතිතුමනි. මීට කලින් ෙම් හැම පක්ෂයම 
ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව, පතිපත්ති මතයි ෙගොඩ නැඟිලා තිබුෙණ්. 
අෙප් ෆවුසි ඇමතිතුමා කවදාවත් ජාති ෙභ්දය පදනම් කරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම්වා එවලා නැහැ. අබුසාලි මහත්මයා එදා 
හිටියා;  ජාබීර් ඒ. කාදර්ලා එදා හිටියා. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. 
මා ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා,  මුස්ලිම් ෙකොංගසය අද මුස්ලිම් 
ජනතාව සිංහල ජනතාවෙගන් ඈත් කරවන්න ෙලොකු උත්සාහයක් 
දරන එක ගැන. දැන් එක පැත්තකින් ෙබොදුබල ෙසේනාවට ෙචෝදනා 
කරනවා. හැබැයි, මුස්ලිම් ෙකොංගසය එෙහම කෙළේ නැහැ. ඒක අපි 
කළා. අපි ෙචෝදනා කළා. වැරදි ෙවන හැම තැනකදීම අපි ෙචෝදනා 
කළා.  

මුස්ලිම් ෙකොංගසය කෙළේ  ෙමොකක්ද? අපිට ෙම්ක ඇතුෙළේ 
ඉන්න ලජ්ජයි කියාෙගන,  තමන්ෙග්  වරපසාද භුක්ති විඳ ගනිමින්,  
ඒ පක්ෂය ඇතුෙළේ සිටින කිහිප ෙදෙනකුෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු 
කර ගන්න, වරපසාද ගන්න ආණ්ඩු ඇතුෙළේ සිටින  එක විතරයි 
කර තිෙබන්ෙන්. මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන්  ඒ පක්ෂය යමක් 
කර තිෙබනවාය කියා අප දකින්ෙන් නැහැ. ඊට වඩා අප ඒ උදවිය 
ෙවනුෙවන් කථා කරනවා. ඒ  උදවිය  ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
 ෙපනී සිටිනවා.  එෙහම ෙනොකර, අද රට ඇද ෙගන යන්නට  හදන  
ෙම් බරපතළ පවණතාවය  නතර කිරීමට  ගරු අගමැතිතුමනි, අප 
කාටත් වගකීමක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුවට වගකීමක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක  ෙබොෙහොම නරක  පවණතාවයක්. අෙප් ජනතාව 

ෙකොටවන පවණතාවයක්. සිංහල මුස්ලිම් මිතකම නැති කරන 
පවණතාවයක්.  එම නිසා අප කවුරුත්  ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

නීතිය හා සාමය ගැන කථා කරනෙකොට,  රට අභ න්තෙය්  
විෙශේෂෙයන් යුද්ධයට යට ෙවලා තිබුණු  පෙද්ශවල තවමත් 
විසඳුෙණ් නැති පශ්න තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මා දකින්ෙන් ෙමයයි. ආණ්ඩුව අද 
කල්පනා  කරනවා උතුෙර් පශ්න විසඳන්න නම් උතුර  සංවර්ධනය 
කරන්න  ඕනෑය කියා. කාපට් දාන්න  ඕනෑ; උස ෙගොඩනැඟිලි  
හදන්න  ඕනෑ කියා. හැබැයි,  ඒවාත් කරන්න ඕනෑ. ඒ පෙද්ශය, 
කාලයක් තිස්ෙසේ විනාශ ෙවච්ච පෙද්ශයක්. ඒවා කරන්න  ඕනෑ.  
හැබැයි, ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ෙම් උත්තරවලින් නම් 
විස  ෙඳන්ෙන් නැහැ. උතුරු වසන්තෙයන්වත් නැ ෙඟනහිර  
නෙවෝදෙයන්වත් ෙම් පශ්න විසඳන්ෙන් නැහැ. උතුෙර් 
ෙනොවිසඳුණු පශ්න තවම තිෙබනවා. පජාතන්තවාදි ෙද්ශපාලනය 
තුළ අපට තවමත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා, උතුෙර් ජනතාවෙග්  
හදවත් දිනා ගන්න. එවැනි  මිතුරු බැම්මක් අපට හදා ගන්නට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්ක අෙන ෝන  අවෙබෝධෙයන් 
විශ්වාසය ෙගොඩ  නැඟිම මඟින්  කරන්න ට ඕනෑ ෙදයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කන්කසන්තුෙර් මහා විශාල 
කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබන බව අප දන්නවා. ඒ තමයි සිෙමන්ති 
කර්මාන්තශාලාව. සිංහල ද, මුසල්ිම් ද, ෙදමළ ද කියා ෙභ්දයක් 
නැතිව ෙම් හැම ජාතියකම  මිනිසස්ු ගිහිල්ලා  මාස ගණන්,  අවුරුදු 
ගණන්, එහි වැඩ කරලා,  තමන්ෙග් දරු පවුල් නඩත්තු කළා. අද 
ෙම් කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිෙබනවා. අද  හමුදාව ෙමහි         
-කන්කසන්තුෙර්- නවත්වලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
කර්මාන්තශාලාව රෙට් ආර්ථිකයට දායකවීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ අතරතුර එක පැත්තකින් රෙට් ජනතාවෙග් විරසකයක් 
ෛවරයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. රෙට් ආරක්ෂාවට, රෙට් 
අනාගතයට, රෙට් ආර්ථිකයට  ෙම් තත්වය ෙකොෙහත්ම යහපත් 
නැහැ.  

උතුෙර් විතරක් ෙනොෙවයි  ගරු සභාපතිතුමනි, අපට  දකුෙණ් 
අෙනක්  පළාත්වලත් පශ්න තිෙබනවා. ඔබතුමා මූලාසනෙය් 
ඉන්න ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමතියි. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් දකුෙණ් පළාෙත් ෙසවණගල  
පෙද්ශෙය් ආරක්ෂක   විද ාලයක්  - Defence Academy  එකක්- 
හදනවා. ආරක්ෂක විද ාල හදන්න  ඕනෑ. පුහුණු වීම් ෙදන්න  
ඕනෑ. රෙට් ආරක්ෂාව   ඒ විධියට තහවුරු කරන්න කරන්න  ඕනෑ. 
ඒ ඔක්ෙකොම හරි. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙසවණගල, 
කුමාරගම කියන පෙද්ශෙය් -මෙග් පෙද්ශෙය්-  ජනතාවට ඒ 
ආරක්ෂක විද ාලය හදන එක හරි පීඩාවක්. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ජනතාව හරියට පීඩාවට, හිරිහැරවලට ලක් ෙවලා සිටිනවා. 
හමුදාෙව් කටයුතු කරන නිලධාරින්ෙග් පීඩනයට ඒ අය ලක් ෙවලා 
සිටිනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, කරුණාකර ෙම් පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න කියා. අෙප් 
ගම් පළාත්වල ජීවත් ෙවන  පෙද්ශවාසීන්  අපට ෙම් දවස්වල 
විශාල වශෙයන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක ඉතාමත්ම 
බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙම්ක රටක ෙනොෙවන්න ඕනෑ තත්ත්වයක්.  

ඒ උදවිය ගිහිල්ලා යුද්ධය ඉවර කරලා රණවිරුවන් විධියට 
අෙප් ජනතාවෙග් ෙගෞරවය දිනා ෙගන ඉන්නවා. ඒ ඔක්ෙකෝම 
ඇත්ත. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට ඒ උදවිය හිතන්න පුළුවන්, ෙම් 
වාෙග් සිද්ධි සුළු සුළු සිද්ධි කියා. ෙම්වා සුළු නැහැ, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙම්වා තමයි අනාගතෙය්දී බරපතළ ෙවන්ෙන්. 
නීතියට අනුව ෙම්වා පාලනය ෙවන්ෙන් නැත්නම් මිනිස්සු ෙවන 
ෙවන විකල්ප ෙහොයනවා. එෙහම විකල්ප ෙහව්වා. අෙප් රෙට් 
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තරුණ පරම්පරාව නැඟී සිටියා. 1971 ආවා. 1987 ආවා. ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයකට රට ආපසු ෙගන යන්න -පත් කරන්න- ඉඩ තියන්න 
එපා. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග කීම ඒක. නීති හදන 
ආයතනෙය් -නීති කියාත්මක කරන විධායකෙය්- වග කීම තමයි 
ඒක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි නිතර නිතර බටහිරට බණිනවා. 
ඇෙමරිකාවට ෙදොස් කියනවා. බටහිර බලෙව්ගවලට අපි අවලාද 
නඟනවා. ෙම් කාෙග්වත් ආදර්ශ අපට ගන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් 
බලන්න, අෙප් අල්ලපු රට ගැන. අෙප් අල්ලපු රෙට් නීතිය 
තිෙබනවා ෙන්. අ පට වඩා ඒ රෙට් පශ්න තිෙබනවා. හැබැයි, 
නීතියත් තිෙබනවා.  ෙජයලලිතා කිව්වාම ඉන්දියාෙව් මහ ආණ්ඩුව 
අතින් අල්ලලා ෙහොලවන්න පුළුවන් බලයක් තිබිච්ච මහ 
ඇමතිවරියක්. හැබැයි, අද ඉන්දියාෙව් මහ ඇමතිට වැඩිය උඩින් 
නීතිය තිෙබනවා ෙන්. ඒක නිසා අද ඉන්දියාෙව් අධිකරණයට 
ශක්තිය තිෙබනවා, පජාතන්තවාදී කමයට නඩුවක් අහලා ඒ මහ 
ඇමති අල්ලලා ෙකොටු කරලා, හිෙර්ට දමන්න.  

පසු ගිය සතිෙය් ඉන්දියානු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ආණ්ඩුවට 
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ෙමොකක්ද නිෙයෝගය? විෙද්ශ රටවල 
ගිණුම්වල නීති විෙරෝධී කමයට සල්ලි තැන්පත් කරලා තිෙබන ඒ 
පුද්ගලයන්ෙග් රහස භාවය ඉන්දියානු ආණ්ඩුව කියනවා, "අපට 
ෙහළිදරවු කරන්න බැහැ" කියා. හැබැයි, එෙහම කිව්වා කියා 
ඉන්දියාෙව් අධිකරණය ඒ ආණ්ඩුවට යට වුෙණ් නැහැ. 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය තියා ගත්තා. ඉන්දියාෙව් අධිකරණය 
ආණ්ඩුවට නිෙයෝග කළා, "ඒ 600කට වැඩි ෙදනාෙග් ලැයිස්තුව 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න" කියා. දැන් ඒ නිෙයෝගය 
ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුව කියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි නීතිෙය් 
බලය කියන්ෙන්. ඒක තමයි නීතිෙය් ආධිපත  කියන්ෙන්. දැන් 
හැෙමෝටම සමාන ආකාරයට ෙම් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා නම්, 
ෙම් නීතිය හා සාමය ගැන අපට ෙලොකු ගැටලු මතු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, අපත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින උදවිය 
නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් ගැන අපට කථා කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඔබතුමාට ෙම් කාරණය සඳහන් 
කරන එක සුදුසුයි. හුඟ ෙදෙනක් කියනවා, "අෙන්! අපිටත් 
ඉන්දියාෙව් වාෙග් අධිකරණයක් තිබුණා නම් ෙකොච්චර ෙහොඳද" 
කියලා.  ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හදවෙත් කැකෑෙරන ෙද්. 
ඉතුරු ටික මම කියන්ෙන් නැහැ.  ඒක කාටත් ෙත්ෙරනවා.  ඒ 
එක්කම මිනිස්සු කියනවා "අෙන්! අපිට ඉන්දියාෙව් අධිකරණය 
වාෙග් එකක් තිබුණා නම්, අෙන්! අපිට ඉන්දියාෙව් වාෙග් 
ඇමතිවරු 24කට 25කට සීමා වුණු කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිබුණා 
නම්" කියලා. ෙමොකද, කමානුකූලව අමාත ාංශ ෙබදලා දීලා, 
ආර්ථික සංවර්ධනයට නිසි ෙලස දායක ෙවන්න පුළුවන් කමයක් 
ඒ රෙට් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට 
තිෙබන අයිතිය 2004 ඉඳලා කියාත්මක ෙවනවා.  අෙප් රෙට් ෙම් 
එකකටවත් නීති හදන්න තවම ආණ්ඩුෙවන් සූදානමක් නැහැ. අපි 
නීති හදලා ෙගනාපුවාම, තමුන්නාන්ෙසේලා තුෙනන් ෙදෙක් බලය 
පාවිච්චි කර ඒක පරාද කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, හැම පශන්යටම ගැට ගැහුණු මූලික 
කාරණාව විධියට අද රෙට් ජනතාව දකින්ෙන්, විධායක ජනාධිපති 
කමයත් එක්ක ගැට ගැහුණු පශන්යක් බව අප දකිනවා. 1994 දී 
අපි එදා චන්දිකා මැතිනියත් එක්ක සටන් ෙපරමුණට ආ ෙවලාෙව්  
පතිපත්ති පකාශනෙයන් අපි කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ෙම් රටට 
සාපයක් වී තිෙබන විධායක ජනාධිපති කමය අපි අෙහෝසි 
කරනවා" කියලායි කිව්ෙව්. දැන් අවුරුදු 20කට කිට්ටුයි. තවමත් 
"අපි අෙහෝසි කරනවා, කරනවා" කියලා යනවා. හැබැයි ෙම්ක 
ෙකෙරන පාටක් නැහැ.  හැබැයි, ෙම්ක කළ යුතු ෙවනවා. මීට 
අවුරුදු තිස් ගණනකට කලින්, 1978 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය හදපු ඒ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට අත උස්සපු හැෙමෝටම රෙට් ජනතාව තවමත් අවලාද 
කරනවා.  හැබැයි  

 ඒ එක්කම අෙනක් පැත්තට දහඅටවන සංෙශෝධනයට අත 
උස්සපු අයට ෙම් රෙට් ජනතාව ඊටත් වඩා බරපතළ විධියට 
අවලාද කරනවා. ඒකට අත උස්සපු සමහර අය අද එළියට 
ඇවිල්ලාත් කියනවා "ෙම්ක කිරීම ගැන අපි ලජ්ජා ෙවනවා; අපි 
කනගාටු ෙවනවා." කියලා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙම්ක පක්ෂ විපක්ෂ තරගයක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම්ක අද රෙට් කාලීන අවශ තාවක්.  අපි ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  අද 
ආණ්ඩුවට අපි නැතුවත් ඒක කරන්න පුළුවන් තුෙනන් ෙදෙක් 
බලය තිෙබනවා.   අපිත් සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානමින් ඉන්නවා.  
ඒක නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධිපත  ආරක්ෂා ෙවන 
විධියට,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති සෑදීෙම් උත්තරීතර බලය ආරක්ෂා 
ෙවන විධියට, විධායකයත්, අධිකරණයත් ස්වාධීන විධියට ඒ 
සංෙශෝධන කටයුතු කරන ෙලස මම ඉතාමත් කරුණාෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒකට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා 
කියලාත් මම පකාශ කරනවා.  ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.16] 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් 

කථාෙව් සමහර අදහස්වලට අපි එකඟ ෙවනවා.  ඒ ගැන 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.  ජාතීන් වශෙයන් ගත්ෙතොත්,ෙම් රෙට් 
ජාතීන් 5ක් ජීවත් ෙවනවා. සිංහල ජනතාව, දවිඩ ජනතාව, මුස්ලිම් 
ජනතාව, බර්ගර් ජනතාව, මැෙල් ජනතාව කියන ජාතීන් 5ක් ෙම් 
රෙට් ජීවත් ෙවනවා. උතුරු පළාෙත් සාමාන ෙයන් ලක්ෂ නවයක 
පමණ දවිඩ ජනතාවක් ජීවත් වනවා.  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ලක්ෂ 
හයක පමණ ජනතාවක් ජීවත් වනවා. පහෙළොස් ලක්ෂයක පමණ 
ජනතාවක් අපිත් එක්ක අෙනක් පළාත්වල ජීවත් වනවා. මුස්ලිම් 
ජනතාව ගත්ෙතොත් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජීවත් වන සංඛ ාව 
වැඩියි. ඒ හා සමාන මුස්ලිම් ජනතාවක් මධ ම පළාෙත්ත් 
ඉන්නවා. අඩු වැඩි වශෙයන් ගත්තාම ලංකාව පුරාම මුස්ලිම් 
ජනතාව ජීවත් වනවා. එෙහම නම්, ජාතීන් වශෙයන් කල්පනා 
කරන අය ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනම ෙකොටස් වශෙයන් ෙබදන්න 
ගිෙයොත්, ඉතිරි පළාත්වල ජනතාවත් එක්ක ඇති වන්නා වූ 
මතෙභ්ද ෙමොනවාද කියලාත් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. එෙහම 
වුෙණොත් මුළු රෙට්ම ෙලොකු කලබගෑනී තත්ත්වයක් ඇති වන්න 
ඉඩ තිෙබනවා.  

මුස්ලිම් ෙකොංගසය හදන්න මුල් වුෙණ් මමයි. මුස්ලිම් 
ෙකොංගසය හැදීමට අෂ්රෆ් මැතිතුමාට කරුණු අවෙබෝධ කරලා 
දුන්ෙන් මමයි. මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ඉස්ෙසල්ලාම ආෙව් මුස්ලිම් 
අය ෙනො ෙවයි, සිංහල අය. ගම්ෙපොල පෙද්ශෙයන් -මෙග්ම ගෙමන්
- මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ඉදිරිපත් වන්න සිංහල තරුණෙයෝ දැම්ෙම් 
මමයි. මුස්ලිම් අය ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
මුස්ලිම් ජනතාවට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් තත්ත්වයක් නැහැ. 
කථානායක ධුරයක් පමණක් ඒ කාලෙය් මුස්ලිම් ජනතාවට දීලා 
තිබුණා. ඒ නිසා මුස්ලිම් ජනතාවටත් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 
තත්ත්වයක් ලැබුණාම ඔවුන්ෙග්ත් අදහස් උදහස් අරෙගන ඒ 
තුළින් සාධාරණ සමාජයක් ෙගොඩ නඟන්න පහසු වනවා කියලා 
කල්පනා කරලායි මම එෙහම කෙළේ. දැන් සිටින මැති 
ඇමතිතුමන්ලාත් එය කල්පනාවට ගන්න කියලා මම ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කළ ඒ අදහස ෙබොෙහොම ස්ථිරයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ආණ්ඩුෙව් සියලු ෙදනාමත්, ෙම් රෙට් සිටින සියයට 99ක 
ජනතාවත් කැමැති ඒකීය ලංකාවක් තුළ සියලු ෙදනාම 
ලාංකිකයන් වශෙයන් ජීවත් වන්නයි.  

සාමය උදා කර ගැනීෙම් නියමු කාර්ය භාරය ඉටු කළ රාජ  
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයට ශී ලංකාෙව් 
ජාතික ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වගකීම එෙලසින්ම තව දුරටත් 
පවතිනවා. පශ්චාත් යුද සමයක් තුළ මතු විය හැකි අපරාධ, 
පචණ්ඩත්වය, හිංසනය හා සමාජ විෙරෝධී කියාවන් මැඩ 
පැවැත්වීමත්, රෙට් නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීෙම් කියාවලිය 
ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීෙම් අරමුෙණනුත් යුතුව 
2013.08.16 දිනැති අංක 1823/07 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දනය මඟින් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය ස්ථාපිත 
කරන ලදී.  

අෙප් රෙට් හමුදාවක් තිෙබනවා. ඒ හමුදාව රට ආරක්ෂා කිරීම 
ඇතුළු විෙශේෂ කාරණාවලට ෙයොදවන්න පුළුවන්. නමුත්, සමාජෙය් 
ඇති වන සුළු සුළු පශ්න නිරාකරණය කරලා, ජනතාවට සාමය හා 
සමාදානය උදා කිරීම සඳහා ෙම් අමාත ාංශය ෙගොඩනඟලා 
තිෙබනවා. මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ෙම් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් මහින්ද බාලසූරිය මැතිතුමා පත් කිරීම 
ගැන. මහින්ද බාලසූරිය මැතිතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ නිලධාරිෙයක්. 
එතුමා ලංකාෙව් ෙපොලිස්පතිවරයා - IGP - හැටියට කටයුතු කළා. 
එතුමා අෙප් පෙද්ශවලත් DIG  ෙකෙනක් හැටියට කියා කළා. 
එතුමා ඒ කාල සීමාව තුළදී ඉතාම ෙහොඳින්, දක්ෂ ෙලස තමන්ෙග් 
කාර්යය ඉෂ්ට කළ ෙශේෂ්ඨ නිලධාරිෙයක් බවත් මම පකාශ 
කරනවා. ඒ වාෙග් ෙකෙනක් ෙමවැනි අමාත ාංශයක 
ෙල්කම්වරයා ෙලස පත් කිරීම ෙම් රෙට් සාමය හා සමාදානය ඇති 
කිරීෙම් කාර්යෙය්දී ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එතුමා එම 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙලස පත් කිරීම ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ශී ලංකා ෙපොලීසිය සහ විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙමම 
අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන ආයතන වන අතර, එම 
ආයතන සඳහා පතිපත්තිමය මග ෙපන්වීම, කියාකාරිත්වය, 
අධීක්ෂණය හා කාර්ය සාධනය ඇගයීම අමාත ාංශෙය් විෂය 
පථයයි. අමාත ාංශෙය් විෂය පථය රෙට් සමාජ, ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා දරන අතිශය වැදගත්කම නිසා අද ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
අමාත ාංශෙය් ගරු අමාත වරයා වශෙයන් කියා කරනවා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව රෙට් සාමය ආරක්ෂා කිරීෙම් බලය 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තමයි  තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව එතුමාෙග් 
අධීක්ෂණය යටෙත් ෙමම අමාත ාංශය කියාත්මක වීම තුළින් සුළු 
වශෙයන් ඇති වන්නා වූ කාරණා පරිපාලනය ෙකෙරනවා. 

ජාතික පතිපත්ති මත පිහි ටා මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා 
සාමය පවත්වා ෙගන යාමට අවශ  වන පතිපත්ති සම්පාදනය හා 
ව ාපෘති කියාවට නැංවීම මඟින් මහජන ෙසේවාව කාර්යක්ෂමව හා 
මහජන හිතකාමී අන්දමින් පවත්වා ෙගන යාම අමාත ාංශෙය් 
වගකීමයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මහජන හිතකාමී අන්දමින් 
පවත්වා ෙගන යනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? හුඟක් ෙවලාවට අෙප් 
ෙද්ශපාලකයනුත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලකයනුත් සමහර අය 
ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කරනවා. ෙපොලීසිෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම 
මනුස්සෙයකුෙග්ම ෙපොඩි ෙපොඩි වැරැදි තිෙබනවා. මනුෂ යා 
කියන්ෙන් වැරැදි ෙගොඩක්; වැරැදි සංකල්පයක්. ඒවා හදා ගැනීම 
තමයි මනුෂ යාෙග් දියුණු තත්ත්වය කියලා කියන්ෙන්. 
ෙපොලීසිෙය් වුණත් එෙහම සුළු පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. නැහැ 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් වුණත් එෙහම 

ඉන්න පුළුවන්. සෑම අංශයකම එෙහම අය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙම් මුළු අංශයටම වැරැදි විධියට, නරක විධියට ෙචෝදනා කරලා, 
පහතට දැමීම ඉතාම නරක කියාවක් බව මා කියන්න ඕනෑ. අප 
හැම දාම ඒ විධියට කියන්න ගිෙයොත්, "අප ෙකොයි තරම් කළත් 
වැඩක් නැහැ, හැම දාම නරකයි, නරකයි කියනවා, එෙහම නම් 
අප ඒකම කරලා නිකම් ඉන්නවා" කියලා ෙහොඳට වැඩ කරන 
මනුස්සයාත් හිතා ගන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් විෙව්චන 
කිරීෙම්දී අවශ තාව අනුව, අවශ  පුද්ගලයන් ගැන විතරක් 
ෙකටිෙයන් කියනවා මිසක්, මුළු සංහතියම අපරාධයට, වැරැදි 
තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා කියලා විෙශේෂෙයන්ම මම අෙප් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 
එෙහම වුෙණොත් ඒ තත්ත්වය වැරදි තත්ත්වයට ගිහින් මුළු 
සමාජයම ෙබොෙහෝම නරක තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. විෙව්චනය කිරීම නරකයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. 
විෙව්චනය කිරීම ෙහොඳයි. නමුත් අපි කල්පනාකාරීව, අවශ  
ආකාරයට, අවශ  පුද්ලයන්, අවශ  අවස්ථාෙව් විෙව්චනය කළ 
යුතුයි. අෙප් ෙපොලීසිය ෙහොඳයි. ෙපොලීසිය නරකයි කියලා 
කියන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. නරක අය ෙබොෙහොම සුළු පිරිසක් 
ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ෙපොදුෙව් බලන විට ෙපොලීසිය ෙහොඳයි. 

යුද කාල සමෙයන් පසුව මම උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වලට 
ගියා. කඳවුරුවල ෙපොඩි කාමරවල කාන්තාවන් හිටියා. ෙපොලීසිෙය් 
අයත් සිටියා. මම ඒ කාන්තාවන්ෙගන් ඇහුවා ෙම් ෙපොලීසිෙය් අය 

ෙකොෙහොමද කියලා? "අෙන්, 'நல்ல ஆட்கள்' කියලා කිව්වා. 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ මිනිස්සු කියලා කිව්වා. ෙපොලීසිෙය් අය ඒ ළමයි 
වඩාෙගන ඒ අයට කෑම බීම නැති ෙවලාවට, තමන්ෙග් කෑම ටික 
පවා ෙදනවා. සියලුම ෙපොලිස් නිලධාරින් නරකයි කියන්නට 
බැහැ, නරක අය ෙපොඩි පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, සමස්ත 
ෙපොලීසියම විෙව්චනය කිරීම තුළින් මුළු සංහතියම පහළට 
බස්සන්න එපා කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙම් අමාත ාංශෙය්  දැක්ම තමයි "විනය ගරුක රටක් - 
නීතිගරුක සමාජයක්" කියන එක. ෙමහි ෙමෙහවර හැටියට 
තිෙබන්ෙන්, " මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන 
යාමට අවශ  පතිපත්ති උපාය මාර්ග සම්පාදනය, කියාත්මක 
කිරීම හා ඇගැයීමයි." ඒ අංශ ෙදක තමයි ෙමහි  පධාන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ හැටියට තිෙබන්ෙන්. ෙමහි අරමුණු ෙලස 
තිෙබන්ෙන් නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යාමට අවශ  
පතිපත්ති, උපාය මාර්ග, වැඩ සටහන් සහ ව ාපෘති සම්පාදනය 
කිරීම, නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යාමට අවශ  ෙසේවාවන් 
කාර්යක්ෂම සහ මහජන හිතකාමී අන්දමින් පවත්වාෙගන යාම, 
නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යාමට අවශ  ෙභෞතික හා මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් ෙසේව , ෙසේවාලාභී තෘප්තිය ඉහළ 
නැංවීම. ෙම් වාෙග් කටයුතු ගණනාවක් තිෙබනවා.  

අපි ෙපොලීසිය දිහා එක පාරට බැලුෙවොත් ෙපෙනන්ෙන්, වැරදි 
කරන ෙකෙනක් අල්ලාෙගන ගිහින් රිමාන්ඩ් කරන එකයි, 
උසාවියට ඉදිරිපත් කරන එකයි විතරයි. නමුත්, එෙහම ෙනොෙවයි. 
ඊට වඩා දීර්ඝ වැඩ ෙකොටසක් සමාජය ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
කිරීමට ෙපොලීසියට තිෙබනවා. ඒ අනුව බලන විට, කාන්තාවන් හා 
ළමයින් සම්බන්ධ අපරාධ, රථ වාහන අනතුරු, මත් දව , දූෂණ 
දැන් කම කමෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදුවල 
තිබුණාට වඩා 2013 අවුරුද්ෙද් ෙම්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014 
අවුරුද්ෙද් ඊටත් වඩා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙපොලීසිය 
හරියාකාරව කියා කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි ෙවන කාරණයක්. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශෙය් කාර්යයන් පිළිබඳව මම කියන්නම්. මහජන 
ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යාම හා සංවර්ධනය 
කිරීමට අදාළ පතිපත්ති  වැඩසටහන් හා ව ාපෘති සම්පාදනය 
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කියාත්මක කිරීම හා ෙමෙහයවීම; මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා 
සාමය පවත්වාෙගන යාමට අදාළ මහජන ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව 
හා මහජන හිතකාමී අන්දමින් පවත්වාෙගන යාම; නවීන 
තාක්ෂණික කළමනාකරණ කම හා විධි අමාත ාංශ කාර්ය භාරය 
ඉටු කිරීෙම්දී ෙයොදා ගනිමින් නාස්තිය හා දූෂණය පිටුදැකීම. 
දූෂණය විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන ෙයන් රට තුළ, සමාජය තුළ 
නාස්තියක් ඇති ෙවනවා නම්, වැරදි ෙද්වල් ඇති ෙවනවා නම්, 
අෙප් ආර්ථික තත්ත්වය පහළ බැසීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
ෙවනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීමටත් ෙපොලීසියට අයිතිය 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙගන 
යෑම; මහජන ආරක්ෂාව, ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂාව සැලෙසන පරිදි 
රථවාහන ගමනාගමනය පාලනය කිරීම. රථවාහන ගමනාගමනය 
පාලනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් කියන ෙකොට දැන් හැම දාම වාෙග් 
ෙනොෙයක් විධිෙය් ආපදා  ඇති වන බව ෙපෙනනවා. නමුත් 
ෙපොලීසිය ෙබොෙහෝ දුරට ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවනවා. වාහන 
වැඩිකමත් ඒ වාෙග්ම, අෙප් පාරවල පළල අඩුකමත් නිසා ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙපොලීසිෙය් වැරැද්දක් 
ෙනොෙවයි. පුද්ගලයන්ෙග් තිෙබන වරදක්. හුඟක් අය මත්දව  
පාවිච්චි කරලා, සමහර අය ලයිසන් නැතිව, පළපුරුද්දක් නැතිව 
වාහන පදවා ෙගන යනවා. ඒ නිසා එවැනි සිද්ධි ඇතිවීම 
ෙපොලීසිෙය්ම වරදක් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙහේතු වන්ෙන් පුද්ගලයා 
විසින් කරන්නා වූ වැරදි වැඩ පිළිෙවළයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් තමයි, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා 
ඇති කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරීම; මහජන ආරක්ෂාව හා සාමය 
පවත්වා ෙගන යෑමට අවශ  ෙභෞතික හා මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය කිරීම. ෙම් තත්ත්වය  තුළින් ෙපොලිස් නිලධාරියකුට 
තිෙබන වැඩ ෙකොටස ෙකොච්චරද, ෙකොච්චර බරපතළද කියලා 
අපට හිතා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අදට තිෙබන කාර්යය ෙම්කයි.  
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිෙබනවා. 
අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා ඒ 
වාෙග් උපෙද්ශක කාරක සභාවක් ගැන. දැනට උපෙද්ශක සභාවක් 
තිෙබනවා. ෙපොලීසියට අවවාද අනුශාසනා කිරීම සඳහා කියා 
කිරීමට ලංකාෙව්ත් එෙහම උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිෙබනවා. 
අන්තර් අමාත ාංශ සම්බන්ධීකාරක කමිටුවක් තිෙබනවා. 
ඒෙකනුත් අමාත ාංශවල තත්ත්වය සම්බන්ධව ෙපොලීසියත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා කියාත්මක කරන්න පුළුවන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ඉංජිෙන්රු ඒකකයක් 
පිහිටුවීමටත් දැන් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. හදිසි 
අවස්ථාවලදී ෙපොලීසියට පුළුවන් ඉංජිෙන්රු ඒකකය තුළින් 
ජනතාවෙග් අවශ තා කියාත්මක කරන්න.  

ආගමික කටයුතු පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීෙම් අංශයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක ආගමික ෙපොලීසියක් ෙනොෙවයි. ආගමික 
වශෙයන් -ආගම් හතෙර්ම- ෙමොනවා හරි පශ්න ඇති වුණා නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් හදිසිෙයන් කටයුතු කරලා, කියාත්මක කරලා, 
සමාදානයට පත් කරන්න තමයි ඒ අංශය තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙපොලිස් මුරෙපොළවල් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. අවශ  තැන්වලට ෙපොලිස් මුරෙපොළවල් ඇති 
කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ මුරෙපොළවල් පමාණය තවත් වැඩි 
කරලා ඒ තුළින් සාමය ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අමාත ාංශය ෙවනත් රටවල් සමඟ එළෙඹන ගිවිසුම් 
තිෙබනවා. ෙවනත් රටවල් එක්ක අමාත ාංශ ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබනවා නම් ඒවා පරීක්ෂා කිරීෙම් අයිතියකුත්, බලයකුත් 

ෙපොලීසියට තිෙබනවා. ඒවා වැරදි විධියට  තිෙබනවා නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, නව නිල ඇඳුම් 
හඳුන්වා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම, ෙපොලිස් ස්ථාන අතර සන්නිෙව්දන කමයක් 
අලුතින් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෛනතික ව හය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් 
කරලා  තිෙබනවා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙපොලිස් ආඥාපනත  
සංෙශෝධනය කිරීමටත් කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ළඟදීම 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරයි. එෙහම ඉදිරිපත් වුණාම, 
ඒකට වුවමනා කරන  කරුණු ඉදිරිපත් කරලා නව සමාජයට ඕනෑ 
කරන හැටියට එය සම්පාදනය කිරීමට  පුළුවන් ෙවනවා.  

ඇඟිලි සලකුණු ගැනීම සම්බන්ධෙයන් දැන් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් ජීවත් වන සෑම ෙකෙනකුටම 
identity card එකක් තිෙබන්න  ඕනෑ. ඒ  වැඩ පිළිෙවළත් සකස් 
කර ෙගන යනවා. ස්වයං දඩපත් ෙගවීෙම් කියාවලියක් තිෙබනවා.  
වාහනයකින් යනෙකොට කාෙගන් හරි  සුළු වැරුද්දක් වුෙණොත් 
උසාවියට යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්දීම  දඩයක් නියම කරලා 
ඒ කටයුත්ත අවසන් කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් උසාවියට ගිෙයොත් 
විශාල  වියදමක් යනවා; විශාල කාලයක් ගත ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම  කියන්න කැමැතියි, 
ෙපොලීසියක් අපට අවශ  ෙවන බව.  මැතිවරණ කාලෙය්දී 
ෙපොලීසිෙය් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් විපක්ෂ නායකතුමා  
කිව්වා. ඒ කාලයට ෙපොලීසිෙය් කටයුතු පාලනය  කරන්ෙන් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමායි. එතුමා තමයි ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් ෙපොලීසියක් ෙදන්න කියලා. 
ජනාධිපතිතුමාවත්, රජයවත් ෙනොෙවයි ඒ ෙපොලීසිය පාලනය 
කරන්ෙන්. ඒ ෙපොලීසිය සම්පූර්ණෙයන්ම පාලනය  කරන්ෙන් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමායි. හරියාකාර මැතිවරණයක් 
පැවැත්වීම සඳහායි ඒක  කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපොලීසිය විෙව්චනය 
කිරීෙම්දී  ඉතා පරිස්සමින් කියා කරන  හැටියට  ඉල්ලනවා. අෙප් 
ෙපොලීසිය ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් කියා කරන  ෙහොඳ ෙපොලීසියක්ය 
කියන එකත්  පකාශ කරනවා. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා නම්, ඒවාත් හදාෙගන ඉදිරිෙය් ෙශේෂ්ඨ 
සමාජයක් ෙගොඩ නැගීමට උදව්  ෙවන්න  කියලා ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
 ඊළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. ඔබතුමා වාඩි 

ෙවලා කථාව කර ෙගන යන්න.  

 
[පූ.භා. 10.31] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, නැඟිටලා කථා කරන එක මට පහසුයි. 

ඔබතුමාට ස්තුතියි.   

පළමුෙවන්ම, මා අනතුරට මුහුණ දුන් ෙවලාෙව්දී පැයක් පමණ  
මෙග් ළඟට ෙවලා සිටීම ගැන ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් නායකයා 
වන ඔබතුමාට  මම ෙපෞද්ගලිකව  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

නීතිය හා සාමය  පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට 
ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම  විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කරන කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්  දිනකට රිය අනතුරු නිසා  
හත් ෙදෙනක් මිය යනවා. ෙම් රෙට් වැඩිම මරණ සංඛ ාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිදුවන්ෙන් රිය අනතුරුවලින්. ඒ මිසක්  ෙවනත් ෙරෝගවලින් 
ෙනොෙවයි. පයින් යන අය, යතුරු පැදිවලින් යන අය, තිෙරෝද 
රථවලින් යන අය තමයි  වැඩිෙයන්ම ඒ විධියට  මිය යන්ෙන්. 
රජය අද ඉවක් බවක් නැතිව රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා 
ෙදනවා. ඒක එෙහම කරන්න එපා  කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙහොඳයි. නමුත් ෙම්  රිය අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා රජය 
ගන්නා කියාමාර්ගය පමාණවත්ද, ෙපොලීසියට ඒ අවස්ථාව ලබා 
දීලා  තිෙබනවාද කියන එක ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රථ වාහනවලට අදාළව, විවිධ බදු මඟින්, විවිධ 
බලපත නිකුත් කිරීම මඟින් වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 
1,16,226කට ආසන්න මුදල් පමාණයක් රජය උපයා ගන්නවා. රථ 
වාහන නිසා රජය දවසකට රුපියල් මිලියන 318ක් උපයා 
ගන්නවා. රථ වාහන නිසා ෙම් සා විශාල මුදල් සම්භාරයක් උපයා 
ගත්තත්, ෙම් රෙට් වැඩි ජනතාවක් මිය යන්ෙන්ත් රථ වාහන 
නිසාමයි. රිය අනතුරු නැවැත්වීම සඳහා මූලික අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් ෙපොලීසියයි. ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් රථ වාහන අංශය 
විතරක් වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 171කට වැඩි මුදලක් රජයට 
උපයා ෙදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කර වනවා, රථ වාහන අනතුරු සඳහා ෙවනම 
ෙපොලීසියක් පිහිටුවිය යුතුය කියන කාරණය ෙකෙරහි. මම එෙහම 
කියන්ෙන්, රෙට් අවශ තාව ගැන සලකා බැලීෙමන් පසුව මිස, ෙම් 
අය වැෙයන් කියපු කරුණු අනුව ෙනොෙවයි. ගුණාත්මක ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් සඳහා ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට ෙම් රෙට් රථ 
වාහන ෙපොලීසියක් ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
ඔබතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අද ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කරන්නට තිෙබන ෙපොලීසිය ගැන ජනතාව තුළ 
විශ්වාසයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. අද හැම ෙදයකටම කන් ෙයොමු කරලා, 
ඉවසීෙමන් අහෙගන ඉඳලා අවංකව වැඩ කටයුතු කරන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම පහළ නිලධාරින් දිහා 
බැලුවත් එවැනි නිලධාරින් අද ඉන්නවා. නමුත් අද ෙම් ෙපොලීසිය 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා ඒෙකන් ජනතාවට ලැෙබන 
සහනයක් නැහැ. එම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් වුණත් 
කනස්සල්ෙලන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ අයෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවටත් ෙපොලීසියට ගිහින් යම් කරුණක් කියන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, ඊට වඩා ඉහළ බලවත් නිලධාරියකු ෙටලිෙෆෝන් 
ෙකෝල් එකක්  දුන්ෙනොත් ඇත්ත සාමය, ඇත්ත නීතිය ෙනොෙවයි  
කියාත්මක වන්ෙන්. එතෙකොට ඒ අය ෙද්ශපාලන අතෙකොළු 
වශෙයන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
තත්ත්වෙයන් ෙම් රට මුදා ගන්න ඕනෑ.  

ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල තිෙබන ෙපොලිස් ස්ථාන  දිහා බැලුෙවොත්, 
ඒවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ශාඛා කාර්යාල බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මැතිවරණයක් එනෙකොට ඒවා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මැතිවරණ කාර්යාල බවට පත් ෙවනවා. ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය ඒ ෙද්ශපාලන ගහණෙයන් මුදා ගන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳයි. ෙපොලිස් නිලධාරින් වුණත් ඒකට කැමැතියි. ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලන ගහණෙයන් මුදා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත්, 
ගුණාත්මක ෙසේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි  කියගා මා 
හිතනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් එකඟව රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කරන ලද ෙයෝජනාවක් අනුව දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා ෙපොලිස් 

නිලධාරින්ට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන් යම් ශක්තියක් 
ලබා දුන්නා. නමුත්, ඒකාධිපති පාලනයට අත එසවීමක් වශෙයන් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා එය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
එකතු කළා.  

උසස් ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන බවක් අද අපි දකිනවා. විශාම යාෙමන් පස්ෙසේ 
ලැෙබන රාජකාරිය ෙමොකක්ද, රජෙය් උසස් නිලයක් ගන්න 
පුළුවන්ද, රජෙය් තානාපතිවරයකු ෙවන්න පුළුවන්ද යන්න ගැන 
හිතලා කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් නීතිය පැත්තකට දමලා 
රජයට පක්ෂපාතිව වැඩ කරන්න උසස් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ට, ෙපොලිස් 
ස්ථානයක් - Police Station එකක්- භාර ගන්න නම්, එෙහම 
නැත්නම් ඔහුෙග් ඊළඟ උසස් වීමට යන්න නම් පෙද්ශෙය් සිටින 
ඇමතිවරයාෙග් අතෙකොළුවක් ෙවන්න කැමැත්ෙතන් ෙහෝ 
අකමැත්ෙතන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ඔහුට 
එතැනින් එහාට ගමනක් නැති වනවා. අද ෙපොලිස් ෙසේවයට 
ස්වාධීන තත්ත්වය අත් ෙවලා නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ගුණාත්මක ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න 
ෙපොලිස් නිලධාරින් උත්සාහ කළත් ඔවුන්ට ඒ ගුණාත්මක ෙසේවය 
ලබා ෙදන්න බැහැ. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? ඊට ඉහළ 
බලවතාෙගන් එන දුරකථන පණිවුඩය ඒ සියල්ලට හරස් ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ජනතාව පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, ෙම් ෙහේතුව නිසාම 
ජනතාවටත් ෙපොලීසිය ගැන පැහැදීමක් නැති ෙවනවා. තමන්ට 
සාමය උදා කරගන්න, තමුන්ෙග් පශ්නයට උත්තරය ෙසොයාගන්න 
තිෙබන ෙපොලිස් ෙසේවය ගැන ජනතාව සෑහීමකට පත් වන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අප හැෙමෝටම විශ්වාසවන්තව තිබුණු අධිකරණය පවා අද 
ජනතාවට විශ්වාසවන්ත ෙනොවන තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් 
පවතිනවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරින් බලාෙගන සිටිනවා, 
අපට ෙම් බලවතුන්ෙග් ගහණෙයන් මිෙදන්න පුළුවන් කවදාද  
කියලා. අපට ෙපොෙත් හැටියට, නීතිෙය් හැටියට කියාත්මක 
ෙවන්න පුළුවන් කවදාද කියලා ඒ දිනය එනතුරු ගණන් හදහදා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් බලාෙගන සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කවදාද අපට සාධාරණ ෙපොලීසියක් 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. අපට අසාධාරණයක් වුණාම ගිහින් කිව්වාම 
ඒකට උත්තර ෙසොයන ෙපොලීසියක් ලැෙබන්ෙන් කවදාද කියන 
එකත් ඔවුන් බලාෙගන සිටිනවා. ෙම් සියල්ලට ෙහේතුව, ෙපොලීසිය 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගුණාත්මක ෙපොලිස් ෙසේවයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙමවර අය වැෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා දිහා බලමු. 
"ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය" කියන ශීර්ෂය යටෙත් පළමුවැනි 
ෙඡ්දෙය් සම්පූර්ණෙයන් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් -
2014- අය වැය සඳහා ෙයොදපු ෙයෝජනාවම තමයි. ෙවනසක් 
ෙවලා නැහැ. ඒ කථාවම තමයි -ඒ අවුරුද්ෙද්ත් කියපු එකමයි- 
කියා තිෙබන්ෙන්. ඊට පසු ෙඡ්දය ගත්තාම, ෙහොඳ ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ලබා ගැනීම සඳහා එහි ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්, 
"දිස්තික්කෙයන් පිට පමාණවත් ෙන්වාසික පහසුකම් ෙනොමැති 
ෙපොලිස් ස්ථානවල ෙසේවය සඳහා අනුයුක්ත කරන නිලධාරින්ට 
නිර්ෙන්වාසික දීමනාවක් ෙගවීමටද ෙයෝජනා කරනවා." කියලායි. 
ඊළඟ ෙයෝජනාව යතුරුපැදි ලබා ෙදනවා කියන එකයි. පධාන 
වශෙයන් බැලුෙවොත්, ෙම්වා තමයි ෙපොලිස් ෙසේවය ගුණාත්මක 
කරන්න කර තිෙබන ෙයෝජනා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු ඇමතිවරු ඉන්නවා. 
අපි ඒ ඇමතිවරුන්ෙගන් පශ්නයක් අහනවා. ෙපොලිස් 
නිලධාරියකුට ෙන්වාසික දීමනාව කියා කීයක්ද ෙදන්ෙන්? ඒ 
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ගණන හදලා තිෙබනවාද? ෙම් අය වැෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සඳහා ෙන්වාසික දීමනාව වශෙයන් කීයක් ෙදනවාද කියන 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරුන්ට 
හැකියාවක් තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් කී 
ෙදෙනකුට ද ෙම් ෙන්වාසික දීමනාව ෙදන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ඒ 
අයව ෙතෝරා ගත්ෙත්, ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා ෙන්වාසික 
දීමනාව ලබා දීමට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙකොපමණ මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවාද කියන පශ්නත් මා මතු කරන්න කැමැතියි. 
ඒ අනුව බැලුවාම, ෙම් අයවැය කිසිම හරයක් නැතිව,  කිසිම 
ෙත්රුමක් නැතිව, නිකන් අර සීනි ෙබෝල ෙබදනවා වාෙග් කටයුතු 
කරන්නට ඉදිරිපත් කළ  අය වැයක් බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙමය 
අය වැයක් ෙනොෙවයි, පච වැයක් කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා නිල නිවාස 
ෙයෝජනා කමයක් ඇති කරන්නට 2014  වර්ෂෙය්  අය වැෙයන් -
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන්-  රුපියල් මිලියන 1,500ක්  ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙවන් කරලා තිෙබනවා. නමුත්  වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 359ක් විතරයි. එෙහමනම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ගැන ෙකොෙහොමද අපි විශ්වාස කරන්ෙන්? රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවන් කරලා, රුපියල් මිලියන 359යි නම් 
පාවිච්චි කෙළේ -කියාත්මක ෙවනෙකොට ඒක හතෙරන් එකකටත් 
වඩා අඩු පමාණයක් ෙවනවා නම්- අනිත් සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන-අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන;ගනන් මිමි  ගැන- අපි 
ෙකොෙහොමද විශ්වාස කරන්ෙන්?  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු  අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්? 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා නිවාස ණය 

ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරෙයන් ඒෙගොල්ෙලොන්ෙග්ම සල්ලි 
ෙයොදා පිහිටුවා තිෙබන බැංකුවක් තිෙබනවා. ෙම් බැංකුෙවන් 
නිවාස ණය ලබා ගන්න ගියාම ඒෙක් ෙපොලිය සියයට 10යි. 
තමුන්ෙග්ම සල්ලිවලින් කියාත්මක වන නිවාස ණය ෙයෝජනා 
කමයට සියයට 10ක් ෙපොලිය ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
තිෙබන ෙවනත් බැංකුවකින් එම ණය ලබා ගන්න එක ෙල්සියි, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බැංකුෙවන් ගන්න අමාරුයි. ෙපොලිස ්
නිලධාරින්ෙග් පශ්න තමයි ඒවා. ෙම් අය වැෙයන් ඒ පශ්නවලට 
උත්තර ලබා ෙදන්න තිබුණා. ඒවා ගැන හිතන්ෙන් නැතිව කටයුතු 
කරලා තිෙබන බව මම දකිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙපොලිස් 
ෙසේවය දිහා බැලුවාම, ඒ නිලධාරින්  විඳින්ෙන්  දහ දුකක් කියලා  
මට හිෙතනවා. උෙද් 8.00ට වැඩට ආවාම ෙගදර යන ෙව්ලාවක් 
කියන්න බැහැ. ඇයි? එක පැත්තකින් ෙපොලිස් නිලධාරින් අඩුයි; 
අවශ  cadre එක බඳවා ෙගන නැහැ. රජෙය් ෙසේවය ශක්තිමත් 
කරනවා කියලා කිව්වාට ජනතාවට අවශ තැන්වලට අවශ  
ෙසේවකයන් සංඛ ාව, නිලධාරින් සංඛ ාව ලබා දීලා නැහැ. අපි 
හිතමු, ෙකොෙහේ හරි පභූ ෙකෙනක් එනවා කියලා; එෙහම නැත්නම් 
අපි හිතමු, උත්සවයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ උත්සවයට 
ෙපොලීසිෙය් ඉන්න නිලධාරින් හූරලා යවනවා. ජනතාව ෙකොච්චර 
අපහසුතාවකට පත් ෙවනවාද, එදිෙනදා කටයුතුවලදී.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන්, ෙපොලිස් ෙසේවය 
නිවැරදිව ජනතා ෙසේවයක් බවට පත් කරන්න නම් ෙම් සීනි ෙබෝල 
ෙබදීෙමන් හරියන්ෙන් නැහැ, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය නැවත බල ගැන්විය යුතුයි කියන ෙයෝජනාව 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
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ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar  ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய 

அைமச்சின் நிதிெயா க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத் 
திேல உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காக நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் 2009ஆம் ஆண்  

த்தம்  நிைற ெபற்றதன் பின்  த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண மக்கள் சட்டம், ஒ ங்குகைளக் 
கைடப்பி த் , நிம்மதியாக வாழக்கூ ய ஒ  சூழைல அரசு 
அங்கு ஏற்ப த்திக் ெகா த்த .  

உண்ைமயிேல, வடக்கு, கிழக்கில் நீண்டகாலமாக 
ஏறக்குைறய 30 வ டங்கள் த்தம் நிலவியதால் எம  
நாட் ன் சட்டதிட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
சாத்தியக்கூ கள் அங்கு இ க்கவில்ைல. த்தம் ாிந்த 
தரப் க்கள் சட்டம், ஒ ங்ைக உாிய ைறயில் ேப வதில் 
மக்க க்கு நியாயத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல. ஆனால், 

த்தம் நிைற ெபற்ற பின் தான் சட்டம், ஒ ங்கு ெதாடர்பாக  
நாட் ல் ஒேர சட்டத்தின்கீழ் ெசயற்பட ேவண் ெமன்  
மக்க க்குத் ெதளிவானதால் நியாயம் கிைடக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இன்  குறிப்பாக, வடக்கிேல சட்டம், ஒ ங்கு 
ஓரள க்குத் தி ப்திகரமாக இ க்கிற  என்பைத இந்த 
அைவயிேல சந்ேதாசமாகத்  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். அத் டன், அங்கு சட்ட ம் ஒ ங்கும் ேம ம் 
ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்ற அவசியத்ைத ம் இந்த 
அைவயிேல வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

த்தத் க்குப் பின்  சட்டம், ஒ ங்ைக நைட ைறப்ப த்  
வதற்காக ெபா ஸ் ைற மிக ேவகமான ைறயில் வளர்ச்சி 
ையக் கண் ள்ள . எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் ெபா ஸ் 
நிைலயங்கள் அைமக்கப்பட் , சட்டம், ஒ ங்குகள் பா காக் 
கப்ப ம் நிைலைமகள் உ வாக்கப்பட்டன. இ ந்தா ம், 
நீண்டகாலமாக த்தத்தரப் களின் இ க்கமான  நைட 

ைறக்குள் இ ந்த மக்கள் திடீெரன உ வாகிய சமாதான, 
த்தமற்ற, இயல்பான  சூழ ல் வா ம்ேபா  அவர்களி 

ைடேய திடீெரன ஒ ங்குமீறல்கள் அதிகாிக்கும் ேபாக்ைக நாம் 
காண்கிேறாம். குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற பிரேதசங் 
களில் ெத க்களில் கு க்கள் கு க்களாக சண்ைடபி க்கும் 
நிைலைம அதிகாித் க் காணப்ப வைத நாம் காண்கின்ேறாம். 
இைளஞர்கள் சிலர் இந்த இயல்பான சூழைலத் ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய் ம் விதமாக  நடந்  ெகாள்கிறார்கள். இ  மக்கள் 
மத்தியில் மிக ம் பயங்கரமான ஒ  நிைலைய உ வாக்கி 

ள்ள .  இவர்கள் சட்டவிேராத நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நடவ க்ைகயில் 
ஈ ப பவர்கைள இனங்காட் வதற்கு மக்கள் அச்சப்ப  
கிறார்கள்.   அந்தள க்கு இந்தக் கு க்கள் அங்கு ெசல்வாக்குச் 
ெச த் கின்றன. ெபா ஸாாிடம் ைறயிட் , சம்பந்தப் 
பட்டவர்கைளத் தண் க்கும் நடவ க்ைககைள எ த்தால், 
அந்தக் கு க்களால் தாங்கள் பழிவாங்கப்படலாம் அல்ல  
தண் க்கப்படலாம் என்  அந்த மக்கள் பயப்ப கிறார்கள். 
எனேவ, அந்த மக்கள், சட்டவிேராத நடவ க்ைகயில் 
ஈ ப பவர்க க்ெகதிராகத் ணிச்சலாக ைறயி ம்ேபா  
அந்த மக்கைளப்   பா காக்கும் ெபாறி ைறெயான்  அங்கு 
உ வாக்கப்பட ேவண்  ெமன்பைத நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன். அப்ப ச் ெசய்தால்தான், ெத க்களில் 
சண் யர் கு க்களாகச் ெசயற்ப பவர்கைளக் கட் ப்ப த்தி, 
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மக்க க்குச் சீரான, நிம்மதியான ஒ  சூழைல 
உ வாக்கிக்ெகா க்க ம்.  

திதாக இந்த அைமச்சு உ வாக்கப்பட்ட பின்  இந்த 
நாட் ேல சட்டம், ஒ ங்கில் மிகப்ெபாிய ேமம்பா  காணப்ப  
கின்றெதன நான் நிைனக்கின்ேறன். அந்த வைகயில், இந்தப் 

திய அைமச்ைச உ வாக்கிய ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். இந்த அைமச்சுக்குப் திய ஒ  
ெசயலாளர் நியமி்க்கப்பட்  அவ க்குக்கீழ் ஒட் ெமாத்தமாக 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய விடயங்கள் ெகாண் வரப் 
பட் ள்ளன. இந்த நடவ க்ைகயான , இந்த நாட் ேல 
மக்க க்கு நம்பிக்ைக தரக்கூ யள க்கு ெபா ஸ் ைற 
மாற்றியைமக்கப்பட் ள்ளைதக் காட் கின்ற . இ  
உண்ைமயிேல நல்ல விடயம்.  

இங்கு ேபசிய பலர் ெபா ஸா க்குாிய வசதிகள் 
ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட்டார்கள். இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ம்கூட ெபா ஸ் ைறக்கு அதிக நிதி ஒ க்கப் 
பட் ள்ள . இ  நல்ல விடயம். ஏெனன்றால் ஒ  நாட் ன் 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் சாியான ைறயில் நிைலநாட்டப் 
ப வதற்கு அத்திவாரமாக இ ப்ப  ெபா ஸ் ைறதான். ஒ  
நாட் ன் சட்ட ம் ஒ ங்கும் தி ப்திகரமாக இ க்கும் 
ெபா தான், அந்த நா  ெவளி லகில் நன்மதிப்ைபப் 
ெப ம். ஆகேவ, நாங்கள் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய 
அைமச்சிைன சுயாதீனமாக இயங்கச் ெசய்வதற்கு யற்சி 
ெசய்யேவண் ம். ெபா ஸ் ைறயில் அரசியல் தைலயீ கள் 
இடம்ெப வதாக எதிர்க்கட்சியினர், இங்கு அ க்க  
குறிப்பி கின்றனர். என்ைனப் ெபா த்தவைரயில், ெபா ஸ் 

ைறயில் அவ்வாறான தைலயீ களின்றி அ  சுயாதீனமாக 
இயங்க ேவண் ம். அப்ேபா தான், பாரபட்சமற்ற ைறயில் 
மக்க க்குப் பா காப்ைப ம் நியாயாதிக்கத்ைத ம் வழங்க 

ெமன நான் க கின்ேறன். ெபா ஸ் ைற, நீதித் ைற 
என்பன சுயாதீனமாக இயங்கேவண் ம். எந்தெவா  அரசியல் 
அ த்தங்க க்கும் கீழ்ப்ப யக்கூடா . அவ்வ த்தங்க க்கு 
கீழ்ப்ப ம்ேபா  நியாயமான ேசைவயிைன மக்க க்கு 
வழங்க யா . ஆகேவ, எல்லா அரசியல் தரப் க ம் 
இத் ைறகள் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கு - மக்க க்கு 
உண்ைமயான நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய நி வனங் 
களாக இயங்குவதற்கு ஒத் ைழக்கேவண் ெமன நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன்.  

ெபா ஸ் ைறக்கு சிறந்தெதா  ெபா ஸ் மா அதிபர் 
நியமிக்கப்பட் ள்ளார். அத் ைறயில் நன்கு அ பவ ள்ள 
பல சிேரஷ்ட ெபா ஸ் அதிகாாிகள் இ க்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக, வடக்கில் நன்கு அ பவ ள்ள, மக்கைள ேநசிக்கக் 
கூ ய, மக்க க்கு உண்ைமயான நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்ற மனப்பான்ைம ெகாண்ட, சிேரஷ்ட ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் பலர் ேசைவயாற் கின்றார்கள். அவர்கள், 
பல்ேவ  யற்சிகளி டாக மக்க க்கு நியாயத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு மிக ம் காிசைன ட ம் அர்ப்பணிப் 

ட ம் உைழத் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, நான் 
இவ்விடத்தில் ெபா ஸ்மா அதிபர் அவர்கைள ம் சிேரஷ்ட 
ெபா ஸ் அதிகாாிகைள ம் பாராட்ட வி ம் கின்ேறன். 
ஆகேவ, அவர்களின் பணிக்கு - ைமயாக மக்கைளப் 
பா காக்கும் நடவ க்ைகக க்கு - எல்லாத் தரப்பினர் 
களின ம் ஒத் ைழப்  அவசியம்.  

ஏற்ெகனேவ, நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெப கின்ற 
ெத ச் சண்ைடகைளப் பற்றிக் குறிப்பிட்ேடன். இவற் க்குப் 
பல தரப்பினர் பின்னணியாக இ க்கின்றனர். உள் ாி ள்ள 
பல அரசியல் தரப் கள் தங்க ைடய அரசியல் நலன்க க் 
காக இந்தக் கு க்கைள வளர்க்கின்றன, இயக்குகின்றன. 
அ மட் மல்ல, இப்ப யான criminals கைள - சட்டவிேராதக் 
கு க்கைளத் தண் ப்பதற்கு ெபா ஸார் நடவ க்ைக 
எ க்கும்ேபா , சில சிேரஷ்ட சட்டத்தரணிகள் அவர்க க்குப் 
பா காப்  வழங்குகின்றார்கள்; அவர்கைள ெவளிேய 
ெகாண் வ வதற்கு தங்கள  சட்ட அறிைவப் பயன்ப த்  
கின்றார்கள். இச்சட்டத்தரணிகள் பணத்திற்காக ம் அவர் 
கைளக் காப்பாற்றேவண் ம் என்பதற்காக ேம இவ்வா  
ெசயற்ப கின்றார்கள். இ  ஒ  ரதிஷ்டவசமான விடயம். 
குறிப்பாக, சட்டவிேராத ம , கசிப்  ேபான்றவற் டன் 
ெதாடர் ைடயவர்கைளப் பா காப்பதில் சில சட்டத்தரணிகள் 

ைனந்  ெசயற்ப கின்றார்கள். அவர்களிடமி ந்  பணம் 
ெப வதற்காகேவா என்னேவா, ெதாியா , அவர்கைளக் 
காப்பாற் கின்றார்கள். உண்ைமயிேலேய, இவ்வாறான 
சட்டவிேராத நடவ க்ைககளில் ஈ ப பவர்கைளப் பா காப் 
பதி ந்  ஒட் ெமாத்த சட்டத்தரணிக ம் விலகிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அப்ேபா தான், ெபா ஸார் எ க்கின்ற 
நடவ க்ைகக க்கூடாக இவ்வாறான சட்டவிேராத 
நடவ க்ைககைளக் கட் ப்ப த்த ம். ஆகேவ, இவ் 
வாறான விடயங்களில் குற்றவாளிக க்குப் பின்னால் திாி ம் 
சட்டத்தரணிகள் ச கப் ெபா ப் டன் நடக்கேவண் ெமன  
நான் இந்த அைவயிேல ேவண் ேகாள் வி க்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, கிளிெநாச்சியில் சட்டவிேராத ம , ேபாைதப் 
ெபா ட்கள், ெசயல்களில் ஈ ப ேவாைர சில சட்டத்தரணிகள் 
பா காக்கின்றார்கள். ெபா ஸார் பல்ேவ  கஷ்டங்க க்கு 
மத்தியில் அவர்கைளக் ைக ெசய் , நீதிமன்றத்தின் ன் 
நி த் ம்ெபா , சில சட்டத்தரணிகள் அவர்கைளப் 
பா காக்கும் விதமாக நடந் ெகாள்வ  மிக ம் ேவதைனக் 
குாிய . ஆகேவ, இவ்விடயத்தில் சட்டத்தரணிகள் ச கப் 
ெபா ப் டன் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். ெவ மேன 
பணத்ைதச் சம்பாதிக்கின்ற சட்டத்தரணிகளாக இ க்கக் 
கூடா . இவ்விடயத்தில் நான் எல்லாச் சட்டத்தரணிகைள ம் 
குற்றம் சாட்டவில்ைல. இவ்வாறான நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப கின்ற சட்டத்தரணிகள் ெபா ப் டன் நடந் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்பைதத்தான் குறிப்பி கின்ேறன்.  

அ த் , வட மாகாணத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங் 
கைளப் பற்றி நான் இந்த அைவயில் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். வட மாகாணத்தி ள்ள 90 தத் க்கும் அதிகமான 
ெபா ஸ் நிைலயங்கள் தனியா க்குச் ெசாந்தமான 

களில்தான் இயங்கிவ கின்றன. ஆகேவ, அவ்வா  
இயங்குகின்ற ெபா ஸ் நிைலயங்க க்ெகன ெசாந்தமான 
கட் டங்கைள அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன நான் 
இங்கு வ த் கின்ேறன். அேதேவைளயில், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ள்ள அக்கராயன் குளம், தர்ம ரம், வட்டக்கச்சி, 
ெஜய ரம் ேபான்ற ெபா ஸ் நிைலயங்கள் police posts 
ஆகத்தான் இன் ம் இ ந் ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, 
அவற்ைறத் தர யர்த்தி, ைமயான ெபா ஸ் நிைலயங் 
களாக மாற்றேவண் ம் என்பைத ம் நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன். ேம ம், வட பகுதி உட்பட தமிழ் ேபசும் 
பிரேதசங்களில் தமிழ் ேபசும் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கைள 
அதிகளவில் நியமிப்பதற்கு அரசாங்க ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
பற்றிய அைமச்சும் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்பைத 
வ த்தி, சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றிகூறி, விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்! 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මීළඟට ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 

ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[පූ.භා. 10.52] 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, අපට නම් නීතිය පිළිබඳව යහපත් 
ෙදයක් කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක. ෙමොකද, අද 
රෙට් සියලු ජනතාව අතර නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසය කඩ වීමක් 
තිෙබනවා. අද නීතිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැහැ. අද පැමිණිල්ලක් 
දමන්නවත් ෙපොලීසියට යන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි මිනිස්සු 
ඉන්ෙන්. ඉතින් නීතිය පිළිබඳව අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් නැහැ; ඒ 
ගැන අපට ෙහොඳක් කථා කරන්න බැහැ. 

ඒකට තවත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අද නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් විධියට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් ෙවනුෙවන් පාරට බැහැපු අහිංසක 
තරුණෙයකුට ෙවඩි තියලා මරලා දමපු හිටපු ෙපොලිස්පතිවරෙයක්. 
එෙහම අය ෙම් වාෙග් අමාත ාංශයකට පත් කළාම අෙප් රෙට් 
තිබුණු සාමකාමී සහජීවනය, ෙසෞභාග  නැවත ඇති කරගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් හරහා 
මිනිස්සුන්ට නීතිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති තත්ත්වයක් තමයි 
අද තිෙබන්ෙන්. 

ඒ කාලෙය් අෙප් රටට කිව්ෙව් "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු 
ඇටය" කියායි. ඒ විධිෙය් ෙබොෙහොම වර්ණනාත්මක නම්වලින් 
තමයි, අෙප් රට හැඳින් වූෙය්. "ධර්මද්වීපය" කිව්වා, "ඉන්දියන් 
සාගරෙය් මුතු ඇටය" කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නමුත් 
අද ෙම් රෙට් සිදු වන ෙද්වල් අරෙගන බැලුෙවොත්, අද ෙම් රෙට් 
පුද්ගල පැහැර ගැනීම්, මිනී මැරීම්, මං ෙකොල්ල කෑම්, ස්තී දූෂණ 
ෙකොච්චර නම් සිද්ධ  ෙවනවාද? දවසකට ෙම් රෙට් ස්තී දූෂණ 20ක් 
විතර සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ළමා අපචාර. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් - ෙම් ධර්මද්වීපෙය් 
- ෙරොටී පුච්චන්න පුළුවන් තරමට කුඩු ව පාරය ව ාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ෙරොටී පුච්චන්න තරමට කුඩු තිෙබනවා. 
එදා ධර්මද්වීපය අද ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙහොරකම් කිරීම්, මං ෙකොල්ල කෑම්, ස්තී දූෂණ වැනි අපරාධ 
නිසාත්, සමාජ විෙරෝධි කියා නිසාත් ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු 
ඇටෙය් අද මුතු හැලිලා ඇටය විතරයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක තමයි, යථාර්ථය.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පන්සල දියුණු නැති කාලෙය්, 
පාසල දියුණු නැති කාලෙය්, ෙපොලීසිෙය් රාලහාමිලා ෙකොට 

කලිසමක් ඇඳෙගන, බැටන් ෙපොල්ලක් අෙත් තියාෙගන හිටපු 
කාලෙය් කිව්වා, මැණිකක් අතින් ගත් කාන්තාවකට 
ෙදවුන්දරතුඩුෙව් ඉඳන් ෙප්දුරුතුඩුවට තනියම පයින් යන්න 
පුළුවන් කියලා. අද වෙයෝවෘද්ධ කාන්තාවකට තමන්ෙග් ෙගදර 
ෙරෝද පුටුෙව්වත් ඉන්න බැරි තත්ත්වක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, 
අද නීතිය කියාත්මක වීෙම් දුර්වලකම නිසායි. හැබැයි, 
ෙදවුන්දරතුඩුෙව් ඉඳන් ෙප්දුරුතුඩුවට එක් ෙකෙනකුට යන්න 
පුළුවන්. ඒ, ෙම් රෙට් ආර්යාවට විතරයි. ෙවන ෙකෙනකුට එෙහම 
යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් නැහැ. ඒ යන්ෙනත් 
හමුදාෙව් ආරක්ෂාව ඇතිවයි. සාමාන  මනුස්සයකුට ෙගදරවත් 
ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එවැනි 
තත්ත්වයකුයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ආයතනවලට 
ආෙව්ණික නීති තිෙබනවා. ෙපොලීසියට, බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ෙසෞඛ  අංශයට නීති තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
ෙබොෙහොම සුළු ෙකොටසක් නීතිය අතට ෙගන ජාතිවාදය 
අවුස්සන්න කියාත්මක වන තත්ත්වයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
ඒවා අපි මීට ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. ඒවාට 
කිසිම නීතියක් රීතියක් නැහැ. ඒ අපරාධ කළ අය අත් අඩංගුවට 
ගන්න තත්ත්වයක් නැහැ. සමහර චීවරධාරින් උසස ් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් ෙකෝට් එෙකන් ඇදලා ගහනවා; ෙතොප්පිය ගලවලා 
විසි කරනවා මාධ වලින් අපි දැක්කා. හැබැයි, ඒවාට නීතිය 
කියාත්මක වීමක් ෙම් රෙට් නැහැ. මට හිෙතන හැටියට අද ෙම් 
රෙට් ෙපොලීසිය තමන්ෙග් වගකීම කියලා හිතාෙගන ඉන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන මැරයන්, බලපුළුවන්කාරකම් ඇති අය ඇතුළු 
විවිධ අය කරන ෙද්වල් බලා ෙගන ඉඳීමයි. එවැනි තත්ත්වයක් 
තමයි අද ෙපොලීසිෙය් තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා විවිධ අය නීතිය 
අතට ෙගන කියා කිරීම නිසා පසු ගිය දිනක අලුත්ගම පෙද්ශෙය්  
විශාල අසාධාරණයක් සිදු වුණු බව. මුස්ලිම් අයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සියලු පුරවැසියන්ට අසාධාරණයක් සිදු වුණා. 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු අය අසාධාරණයට ලක් වුණා. ඒ 
අසාධාරණයට ලක් වුණු අය ෙබ්රා ගන්න ගිය අවස්ථාෙව් මමත් 
පහර කෑමකට ලක් වුණා. මට පහර දීමක් සිදු වුණා. මම ඒ 
සම්බන්ධව 2014.06.17වැනිදා ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් දැම්මා. 
මට පහර දීලා, මෙග් වාහනයට රුපියල් ලක්ෂ 22ක අලාභයක් සිදු 
කළා. ඒෙක් ගිය මුස්ලිම් කාන්තාවකට දරුණු ෙලස පහර දුන්නා. 
මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙවලත් 2014.06.17 දින දැමූ 
පැමිණිල්ලට අද වන තුරු කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ. 

අගමැතිතුමා "නල්ලම්" කියලා කියන ෙම් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන්වත්,  ෙපොලිස්පතිතුමාවත්  අද වන තුරු ෙම් ගැන කිසිම 
විධියකින් කටයුතු කෙළේ නැහැ. අෙපන් කටඋත්තරයක්වත් 
ගත්ෙත් නැහැ. කවුද ගැහුෙව් කියලාවත් ඇහුෙව් නැහැ. ෙම් සිද්ධිය 
ඇති වුෙණ් අගමැතිතුමා "නල්ලම්" කියලා ෙබොෙහොම වර්ණනා 
කරන ෙපොලිසිෙය් නිලධාරින් ඉදිරිපිටයි. ෙපොලිස් නිලධාරින් 
500ක් විතර ඉස්සරහ තමයි අපට පහර දුන්ෙන්. අද වන තුරු කිසිම 
කටඋත්තරයක් ගත්ෙත් නැහැ. කිසිෙවක් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් 
නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මා කියන්ෙන්  එතැනදී අපට 
ගහපු අය විතරක් ෙනොෙවයි, ගහන්න අනුබල දීපු ෙපොලිස් 
නිලධාරින්වත් අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ කියලායි. එෙහම කිසිම 
ෙදයක් නැහැ. එදා මෙග් වාහනෙය් ගිය ෂර්මිලා කියන අහිංසක 
කාන්තාව තවම පතිකාර ලබා ගන්නවා. එතුමිය නාෙගොඩ 
ෙරෝහෙල් මාස ගණනාවක් සිටියා. එතුමියෙග් ඇසට පතිකාර 
කිරීම සඳහා  රුපියල් 166,000ක් වියදම් වුණා. ෙපෙර්දා එතුමිය 
නැවතත් ඇපෙලෝ ෙරෝහෙල් admit වුණා. එතුමියට ලක්ෂ 
හතහමාරක වියදමක් ගිහින් තිෙබනවා. තවමත් එම ෙරෝහෙල් 
ICU එෙක් පතිකාර ලබනවා.  ඉතින් ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. මම 
ගිය වාහනයට රුපියල් ලක්ෂ විසි ෙදකක  අලාභයක් සිදු වුණා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවම insurance ෙගවුෙව් නැහැ.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා එම 
සිද්ධිය ගැන පකාශයක් කළාම,   ගරු කථානායකතුමා කිව්වා, 
පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා.  හැබැයි, එහි පතිඵලයවත් අපට 
තවම ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මා තව සිද්ධියකට මුහුණ 
දුන්නා. මෙග් පුතා අසනීප වී ෙරෝහල්ගත වී සිටිනෙකොට 
දුරකථනෙයන් කවුරු හරි පබලෙයක් මට මරණ තර්ජන කළා. 
දිගින් දිගටම මරණ තර්ජන කළා. මම ඒ ෙවලාෙව්ම නවෙලෝක 
ෙරෝහෙල් ඉඳලා ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය ෙපොලිසියට ගිහින් 
පැමිණිල්ලක් කළා.  මෙග් පැමිණිල්ල දැම්ෙම් 2014.02.02වැනිදා. 
හැබැයි, තවමත් ඒ පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් කිසිම උත්තරයක් 
නැහැ.  හැබැයි මම ගිහිල්ලා ඩයෙලොග් එෙකන් ඒ දුරකථන 
පණිවුඩ දුන් ෙවලාවත්  අංක ටිකත් ෙසොයා ගත්තා.  ෙපොලීසිෙයන් 
තවම කිසි ෙදයක් සිදු කෙළේ නැහැ. ඉතින් අෙප් අගමැතිතුමා කියන 
විධියට ෙපොලීසිය "නල්ලම්" වන්ෙන් ෙකෙහොමද? මිනිසුන්ෙග් 
විශ්වාසය දිනා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම් රෙට් නීතිය ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපටත් සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්, 
සාමාන  මිනිසුන්ට ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් ෙවයිද? ෙම් වාෙග් 
විවිධ සිද්ධීන් තිෙබනවා.   

මට ඒ වාෙග් තවත් සිද්ධියක් ගැන සඳහන් කරන්නට පුළුවන්, 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. බදුල්ල ෙපොලිසිෙය් ඕඅයිසී 
මහත්මෙයක් සිටියා.  එයා ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු ෙකෙනක්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න ඉඩ දීලා ඔෙහේ 
බලාෙගන සිටින පුද්ගලෙයක්.  මට මරණ තර්ජනයක් කළා. මා ඒ 
සම්බන්ධව  ෙපොලිස්පතිතුමාට පැමිණිල්ලක් කළා. ඒ පැමිණිල්ල 
සම්බන්ධෙයන් මට ලැබුණු උත්තරය ෙමොකක්ද?  මට ලැබුණු 
උත්තරය තමයි, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාට විරුද්ධව කළ 
පැමිණිල්ල අනුව මට අපහාසයක් සිදු වුණා කියලා වාර්තා වන්ෙන් 
නැහැයි කියලා ලිපියක් එව්වා. ෙමන්න, මට ලැබුණු සහනය.  
ඉතින් ෙමෙහම තත්ත්වයක් තමයි අද උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
ෙම්ක තමයි  යථාර්ථය.  

නාමල් රාජපක්ෂ කියලා lawyer  ෙකෙනක් ඉන්නවා.  
එතුමාෙග් ෙසේවාදායකෙයක් බලන්න රෑ 9.00ට විතර ෙපොලීසියට 
ගියාම එතුමාට ෙපොලීසියට ඇතුළු ෙවන්න  ඉඩ දීලා නැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. Lawyer ෙකෙනකුට 
ෙපොලීසිය ඇතුළට යන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම්,  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් කළ පැමිණිල්ලක් විභාග කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කට උත්තරයක් ගන්ෙන් නැත්නම් ෙම් නීතිය 
ෙමොකක්ද?  ෙම් රෙට් සාමය ඇති වන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? එෙහම 
සාමය ඇති වන තත්ත්වයක් අද ෙම් රට තුළ නැහැ.    ෙම් රෙට් 
අහිංසක තරුණයන් ෙවඩි තියලා මරපු ෙකෙනක් ෙම් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට  පත් කළාම එෙහම 
තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තව සිද්ධියක් ගැන කියන්න 
තිෙබනවා.  

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

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ෙකොස්ලන්ෙද් සිදුවීම ගැනත් කියන්නට ඕනෑ.  

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
අෙනක් Membersලාටත් ෙවලාව ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. Okay, 

you can take one more minute and wind up.  
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
සිය ගණනක් ෙපොෙළොව යට වැළලිලා ගියා. ගරු නිෙයෝජ  

සභාපතිතුමනි, අද ආණ්ඩුව කියනවා ෙම් අයට එම ස්ථානෙයන් 
ඉවත් ෙවන්න කිව්වා, ඉවත් වුෙණ් නැහැ කියලා. ඒ වතුයාෙය් 
හිටපු ෙසෞඛ  ෙසේවිකාව රජෙය් නිවාසයක සිටිෙය්. එතුමියෙග් 
කාර්යාලය රජෙය් කාර්යාලයක්.  එතුමියව එම ස්ථානෙයන් ඉවත් 
කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැද්ද? හැබැයි,  ආණ්ඩුවට 
පුළුවන්කම තිබුණා,   අර  ෙකොම්පඤඤ්වීදිෙය් වටිනා  ඉඩමක් 
ටාටා ෙකොම්පැනියට පවරා ෙදන්න.   ෙකොළඹ තමන්ට අයිති  
ඔප්පු තිෙබන ඉඩම්වලින් මිනිසුන්ව හමුදාව ෙයොදවලා ඉවත් 
කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ව යම් ඉඩමක 
පදිංචි කරවලා ඒ අයෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න ආණ්ඩුවට 
වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. "අපි 
ෙම්ෙගොල්ලන්ට යන්න කිව්වා,  ගිෙය් නැහැ" කියලා ආණ්ඩුවට 
ඇඟ ෙබ්රා ගන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙබරගල සිට හල්දුම්මුල්ල 
දක්වා ඒ පෙද්ශය ඉතාමත්ම අනාරක්ෂිතයි, නාය යන්නට පුළුවන්  
කියලා අවුරුදු හතක කාලයක  සිට කියනවා. ෙකොස්ලන්ෙද් වාෙග් 
කන්දක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. අඩි 300ක් විතර උස 
කන්දක් ෙම් ෙබරගලයි, හල්දුම්මුල්ලයි ආසන්නෙය් තිෙබන්ෙන්.  
නමුත් තවම ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම කියා මාර්ගයක් අරෙගන 
නැහැ.  නව නගරයක්  හදනවා කියලා කිව්වා, මිනිසුන්ට නිවාස 
ෙදනවා කිව්වා.  දැන් ඒ කිසිම ෙදයක් නැහැ. අයින් ෙවන්න 
කියලා විතරයි කියන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලා ෙම් 
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න 
කියලා ඉල්ලනවා. මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස  මා සභාගත* 
කරනවා.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardana.  You have 10 minutes.  

ගරු ඇමතිතුමා, විනාඩි දහයකින් අවසන් කරන්න. 
 
[පූ.භා. 11.02] 
 
ගරු එම්. ෙක්. ඒ. ඩී. එස.්  ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන 
හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම ෙමොනවා 

කිව්වත් අද රෙට් ෙනොවිසඳුණු අපරාධයක් ෙම් වන විට නැහැ. 
ඉතාම දක්ෂ අන්දමට සුළු ෙව්ලාවක් තුළ, සුළු කාලයක් තුළ 
සියලුම අපරාධ විසඳනවා. ඒ අපරාධ සුළු කාලයක් තුළ 
විසඳන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් දක්ෂකම නිසයි. Scotland Yard 
ෙපොලීසියට වැඩිය දක්ෂතාවකින් අෙප් ෙපොලීසිය කටයුතු 

265 266 

[ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

කරනවාය කියන කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් සංඛ ාව අද 
85,000ක් වනවා. පවුල් වශෙයන් ගත්තාම 170,000ක්. පවුලකින් 
දහය ගණෙන් ගත්ෙතොත් ලක්ෂ 17යි. ඒ ලක්ෂ 17ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩි ඡන්ද කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරනවා. යුද්ධය නිසා ෙපොලීසිෙය් 3,670ක් පමණ මිය 
ගියා. 10,000කට වඩා තුවාල ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම අද ඒ සියලු 
ෙද්වල්වලට කටයුතු සලස්වා ෙගන යනවා. සහන සපයා ෙගන 
යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඇසිඩ්වලින් තුවාල ලබන ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ෙලෝකෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් පසිද්ධ ෛවද වරු ඉන්න 
සිංගප්පූරුවට  යවලා ෙබෙහත් කරනවා. එක් අෙයකුට රුපියල් 
ලක්ෂ 65ක්, රුපියල් ලක්ෂ 70ක් වියදම් කරනවා. මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක ෙබෙහත් ෙපොලිස් ෙරෝහලට ෙගෙනනවා. ඒ 
අනුව නිලධාරින් ෙබො ෙහොමයක් රාජකාරිෙය් ඇති අමාරුකම නිසා 
අසනීප වී සිටින බව කල්පනා කළ යුතුයි. ඒ නිසා අවුරුදු 25ක 
ෙසේවා කාලයකින් පසු කැමැති අයට විශාම යාමට සලස්වා, සියයට 
80ක විශාම දීමනාව ෙදන්න කටයුතු කෙළොත්, ෙබෙහත් සඳහා 
වැය වන මුදල අඩු කර ගන්න පුළුවන් වනවා වාෙග්ම අලුතින් 
ෙපොලීසියට නිලධාරින් බඳවා ගන්නත් පුළුවන් වනවාය කියන 
කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ.  

ෙමවර අය වැෙයන් කවර කාලයකවත් නැති විධියට මූලික 
වැටුපට පඩි වැඩි කිරීමක් සිදු කර තිෙබනවා. එය විශාමය දක්වා 
වැඩි ෙවනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. ඒකට නිලධාරින් කැමැතියි. 
නිල ඇඳුම් දීමනාව වැඩි කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ 
ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත වනවා. යතුරු පැදි ලබා දීම ඉතා ෙහොඳයි. 
හුඟක් කල් ඉඳලා යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඉතිරි 
SI, IP, CI මහත්වරුන්ටත් යතුරු පැදි අවශ යි කියලා මැසිවිලි 
නඟනවා. ASPලාෙගන් ඉහළ අයට අනිවාර්යෙයන් රජෙය් 
වාහනයක් ලැෙබන නිසා  පරීක්ෂක ෙශේණිෙය් සියලුම ෙදනාටත් 
යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා තිෙබනවා. තව  ටික 
ෙදනායි ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ අයටත් යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න 
කියලා ඉල්ලා තිෙබනවා. මුළු ෙපොලීසියම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
සදා ණයගැතියි. මහින්ද චින්තන උසස්වීම් යටෙත් රාති රාජකාරිය 
අවසන් ෙවලා නින්දට ගිය රාළහාමි උෙද් අවදි වුෙණ් සාජන්ට් 
හැටියටයි. සාජන්ට් අවදි වුෙණ් එස්අයි හැටියටයි. එස්අයි 
ෙකෙනක් අයිපී ෙකෙනක් හැටියට තමයි උෙද් නිදි පැදුෙරන් 
නැඟිට්ෙට්. ඒ විධිෙය් උසස් වීම් කමයක් කවර කාලයකවත් 
ෙපොලීසියට තිබුෙණ් නැහැ. ෙපොලීසිය ඒ ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් විශාල 
සංඛ ාවක් ඒ විධියට උසස්වීම් ලබා ගන්නට සිටිනවා. ඒ අයත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙපොලීසියට විශාල ෙසේවාවක් සිදු කරපු 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් ඒ උසස්වීම් ටිකත් ඉතාම ඉක්මනින් 
ලැෙබයි කියලා. කමානුකූල උසස්වීම් කමයක්, සාධාරණ ස්ථාන 
මාරු කමයක්, නිලධාරින් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම 
රණවිරුවන්ෙග්  "අපි ෙවනුෙවන් අපි" කියන වැඩසටහනට 
ෙපොලීසියත් ඇතුළත් කර ගන්නට ඕනෑ.  ෙහොඳට සින්දු කියන්න 
පුළුවන් අය ෙපොලීසිෙයත් ඉන්නවා. ඒ අයටත් "රියල් ස්ටාර්" 
වැඩසටහන්වල සින්දු කියන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියා ඒ 
අයෙග්  බිරිඳ ඇතුළු දරුවන් කියනවා. "ඇයි, අෙප් මනුෂ ායාටත් 
ෙහොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් "  කියනවා. ෙපොලීසිය අෙනක් 
අයට වැඩිෙය් ෙහොඳින් සින්දුෙවයි, සිව් පදෙයයි ෙවනස හඳුනනවා.  

හමුදාවලට නිවාස ෙයෝජනා කමයක් සහ සුබසාධන කටයුතු 
ලබා ෙදන බවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් සහ සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවාවල ෙයදී සිටින 
අයෙග් ෙදමවුපියන්ට  රුපියල් 1,000ක මාසික දීමනාවක් 
ලැෙබනවා. ඉස්සර මාසික දීමනාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.  
නිලධාරින්ෙග් පවුල්වල අයෙග් ළඟම ඥාතීන්ෙග් අවමංගල  
ඇතුළු උත්සව කටයුතුවලට යන්න අවශ  වාහන ලබා දීම ගැනත් 
ෙපොලීසිෙය් උසස් නිලධාරින් කථා කරන්නට ඕනෑ. දස මස වැටුප් 
ණය මුදල  “10- month” කියායි ෙපොලීසිය කියන්ෙන්. ඒ ණය 
මුදල ලබා දීම  නැවත ආරම්භ කරන්න කියනවා. අෙප් පළාත්වල 

අයටවත් තවම ඒක ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස්, හමුදා හා 
සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවාවල නිරතව සිටින අයෙග් දරුවන් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවලට ෙපනී සිටීෙම්දී ඔවුන්ෙග් ෙදමවුපියන් රට 
ෙවනුෙවන් කරන කැපවීම ෙවනුෙවන් අමතර ලකුණු සංඛ ාවක් 
ලබා දීෙම් කමයක් සූදානම් කරන එක ඉතාමත් උචිත වැඩ 
පිළිෙවළක් කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී  කියන්න කැමැතියි.   

ෙපොලිස්පතිතුමා ෙමෙතක් STF එක ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් සියලුම 
අංශ සම්බන්ධෙයන් සාධාරණව කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ ගැන 
අපි සතුටු වනවා. ෙවනදාට වඩා කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක්  ජනතාවට 
සිදු වනවා. එතුමාට අපි සුබ පාර්ථනා කරනවා. නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් නව ෙල්කම්තුමා,  හිටපු ඉතා කෘතහස්ත 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක්. එතුමා ෙපොලීසිෙය් සියලු කටයුතු ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට ෙගන ඒවි යයි අපි හැෙමෝම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 1989 වර්ෂෙය් සිට කරන 
ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල දැඩි වාර්ෂාවක් පවතිනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වන තැන සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින් 
වැස්සට ෙතෙමන හැටි පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන හැම 
ෙකෙනකුම දකිනවා. වාහනවලින් එන අප ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
එම ස්ථානෙයන් වාහනවලින් බස්සවන අවස්ථාෙව් දී ඒ නිලධාරින් 
වර්ෂාෙව් ෙතමීෙගන ඒ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක ඉතාම 
අමානුෂික වැඩ පිළිෙවළක්.  අෙනකුත්  රජෙය් කාර්යාල, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, හමුදා මූලස්ථානය යන ෙම් සෑම ආයතනයකම රථ 
වාහන නවත්වා පරීක්ෂා කරන ස්ථානෙය් නිලධාරින්ෙග් සහ 
ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් සුදුසු ආකාරයට වහලක් සවිකර 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමාත් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි 
ෙපොලිස් නිලධාරියකු නිසා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය 
වැෙයන් වැඩිපුර මුදලක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු පරිශෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
සැලැස්ෙම් ෙවනසක් ෙනොවන ආකාරයට  සුදුසු පරිදි ඒ වහලය 
සකස් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උසස් 
නිලධාරින් ෙමයට උනන්දුවක් නැහැ. ඒක මා විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙම් වැෙඩ් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් සත්තු වාෙග් එතැන ෙතෙමනවා.  ෙම් 
විධියට වැඩ කටයුතු සිදු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. එම ෙපොලිස් 
නිලධාරින් තමයි අප සියලු ෙදනාෙග්ම ආරක්ෂාව සපයා ෙදනු 
ලබන්ෙන්.  ඒ නිසා ඒ ආකාරයට එම ස්ථානය  සකස් කර ෙදන්න 
කියා ඉල්ලනවා.   

ෙපොලීසිෙය් පුහුණු කටයුතු තව තවත් විධිමත් කරන්නට ඕනෑ 
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
Sir, please give me one more minute.   

නීතිය, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය ගැන ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ 
ඕනෑම ෙවලාවක උගන්වන්න පුළුවන්.  නමුත් මූලික වශෙයන් 
රාජකාරිය සඳහා එළියට යන රාළහාමිට ෙහෝ නිලධාරියාට 
විත්තිකරුෙවක්, ෙදෙදෙනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන එන්න 
පුළුවන් විධිෙය් ආත්මාරක්ෂක පුහුණුවක් අෙනකුත් පුහුණුවීම්වලට 
වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්නට ඕනෑයි කියන කාරණය සඳහන් කරනවා. 
ෙපොලිස් ෙසේවයට අවශ  කරන යාන වාහන හා ඉන්ධන පමාණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩි කර ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, ෙපොලීසියට ශුභ 
පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. කාලය වැඩිෙයන් ගන්න එපා.  

 
[පූ.භා. 11.10] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිය පිළිබඳ විෙශේෂ 

අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක තමයි, අය වැය 
විවාදෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශය යටෙත් ෙපොලීසිය පිළිබඳව මට කථා කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්. 

අද රෙට් පධාන පුරවැසියාෙග්ත් අවධානය ෙපොලීසිය ෙකෙරහි 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. කනින් ෙකොනින් ඇෙහනවා, විවිධ ආරංචි 
ලැෙබනවා, කට කථා තිෙබනවා, ළඟදී ජනාධිපතිවරණයක් 
තිෙබනවායි කියා. ජනාධිපතිවරණයක් තිෙබනවායි කියන ආරංචිය 
මත රෙට් නායකයාෙග්ත්, අෙනක් අයෙග්ත් අවධානය ෙපොලීසිය 
ෙකෙරහි ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙපොලීසිය කියන්ෙන් 
ජයගහණය පිළිබඳව යුගෙය් තිෙබන තීරණාත්මක සාධකයක්. ඒ 
නිසා තමයි ෙපොලීසිය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු ෙවන්ෙන්. එෙලස 
අවධානය ෙයොමු කිරීම ෙකොච්චරද කියනවා නම්, පසු ගිය පළමුවන 
දා ෙපොලීසිෙය් අය 5,000ක් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා, දිවා 
ආහාරය, ෙත් පැන් සංගහ, රාතී ආහාර සියල්ල දීලා නිලධාරින්ව 
Officers' Mess එකට කැඳවා රාතී ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීලා, 
දකුණු පළාෙතන් ආපු නිලධාරින් සඳහා, -නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් සිට ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති දක්වා නිලධාරින්- 
ෙවෝටර්ස් එජ් ෙහෝටලයට ෙගන්වා, රාතී ආහාර සංගහයක් 
පවත්වා, අගමැතිතුමා කියපු විධිෙය් ෙහොඳ ආතල් එකක්, සැපක් 
දීලා, නල්ලම් විධියට දකුණට පිටත් කරන්නට කටයුතු කළා. 
එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපි ෙම් ෙපොලීසිය පිළිබඳව දැන් කථා 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
දිගින් දිගටම කඩා වැටුණු ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් වුණා, 
ඉතිහාසෙය් පත් වුණු ෙපොලිස්පතිවරුන්, එක් ෙකෙනක් 
ෙනොපරදින විධියට තවත් එක් ෙකෙනක් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වළ පල්ලට ෙගන යාම තුළ. ෙබොරැල්ෙල් 
කනත්ත දක්වා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන ගියා. එවැනි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්, නැවතත් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
විධියට යන්තම් ෙහෝ විධිමත් තැනකට ෙගෙනන්න වර්තමාන 
ෙපොලිස්පතිවරයා දක්ෂ වුණායි කියන එක අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. දිගින් දිගටම ෙපොලිස්පතිවරුන් හත් 
අට ෙදෙනක් විනාශ කරපු ෙපොලීසිය වර්තමාන ෙපොලිස්පති 
ඉලංගෙකෝන්  මැතිතුමා නැවත යම් මට්ටමකට -සුදුසු මට්ටමට 
ෙනොෙවයි.- ෙගනාවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එවැනි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට නැවතත් අභාග  සම්පන්න යුගයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවායි කියන එක මට කනගාටුෙවන් වුවත් කියන්නට 
ෙවනවා. වර්තමාන ෙපොලිස්පතිවරයා නිවැරදි  ස්ථාන මාරු කිරීෙම්  

කමෙව්දයක් සකස් කළා; උසස්වීම් රටාව සකස් කරන්නට යම් 
පියවරක් ගත්තා; ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විනය පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කළා; නිල ඇඳුම පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කළා.  
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරිපාලනය පිළිබඳව එතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරලා යහපත් තැනකට ෙපොලීසිය ෙගෙනන්න 
යම් උත්සාහයක් දරමින් සෑෙහන කැප කිරීමක් කළා. ඒ කරන ලද 
කැප කිරීම් අද වතුෙර් යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයාෙග් සිට 
ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයා දක්වා නිලධාරින්ෙග් 
මාරුවීම් කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස් 
මූලස්ථානෙයන් ෙනොෙවයි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශයට ඒ සියල්ල භාර දී තිෙබනවා. ෙපොලිස්පතිවරයා 
අත්සන් කර මාරුවීෙම් නිෙයෝගයක් යවන්න ඕනෑ එකට අද 
අත්සන් කරන්ෙන් ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරී ගල්ගමුව මහත්මයා; 
පිරිස්  හා පරිපාලන අංශෙය් නිලධාරියා. එදා  මම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන ෙව්ලාෙව්දී ෙමවැනි තත්ත්වයන් 
ආවාම මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තුනක් පැවරුවා. ඒ මූලික 
අයිතිවාසිකම් නඩු තුනක් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ෙමම නඩු 
තුෙනන් මම ජයගහණය කළා. ඉන් එක නඩුවක් තමයි, "1997 
Range Bandara Vs. Gen. Anuruddha Ratwatte and another, 3 
SLR 360" වශෙයන් නීති ක්ෙෂේතෙය් නව නීති වාර්තාවට එක් වී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නඩු තිබුෙණ්  අසාධාරණ ස්ථාන මාරුවලට 
විරුද්ධවයි.   

අද අවාසනාවන්ත තත්ත්වය කියන්ෙන්, අද දිගින් දිගටම සිදු 
කරනු ලබන ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබඳව, අධිකරණයට ගිහින් 
තමන්ෙග් සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගන්නට නඩුවක් කියන්නට තරම් 
ෙකොන්ද පණ ඇති ෙපොලිස් නිලධාරින්  ෙම් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිඟ වීම නිසා, නීතිය පිළිබඳ අමාත ාංශයට 
ගිහින් ඕනෑ අන්දමට මාරුවීම් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක ෙබොෙහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා දැක්කා, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, 
වැල්ලවාය ෙපොලීසිෙය් තත්ත්වය. මැතිවරණය එනෙකොටම, 
පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක දිල්රුක් නමැති මහත්මෙයක් මූලස්ථාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා වශෙයන් ෙම් ෙපොලීසියට පත් කළා. 
සතියයි සිටිෙය්. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ආවා. ඔහුව මාරු 
කර විමලදාස නමැති පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් එතැනට 
ෙගනාවා. දැන් මැතිවරණය අවසානයි. ඒ පෙද්ශෙය් සමහර 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ දැන් කියනවා, "ජනාධිපතිවරණය එනෙකොට 
අපට ඕනෑ ෙකෙනක් නැත්නම් අපි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ" 
කියා. දැන් විමලදාස මහත්මයාව මාරු කරලා ඊෙය් ඉඳලා ආපසු 
විජිත ෙපෙර්රා මහත්මයා දාලා තිෙබනවා. මාස ෙදකක් ඇතුළත 
වැල්ලවාය ෙපොලීසියට විතරක් ස්ථානාධිපති තනතුර සඳහා තුන් 
ෙදනකු ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි තිෙබන තත්ත්වය. 

ෙපොලීසියට උසස් අධ ාපනයක් අවශ යි. ෙම් උසස් 
අධ ාපනය අවශ  බව අවෙබෝධ කරෙගනෙදෝ, නැතිවෙදෝ, 
රැවටීම සඳහාෙදෝ මන්දා 2014 අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
550ක් ෙවන් කළා Police Academy එකක් ආරම්භ කරන්න. 
  කටාෙන් තිබුණු ෙපොලිස් අභ ාස විද ාලය ෙම් කටයුත්ත සඳහා 
ෙවන් කළා. ඒ Police Academy එෙක් වැඩ කටයුතු 
ෙමෙහයවන්නට කියලා ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුව 
ෙයදවූවා. අද ඒ ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාව ඒ 
ෙකොට්ඨාසෙයන් මාරු කරලා තිෙබනවා.  සංජීව මැදවත්ත කියන 
ඒ මහත්මයා හැකියාවක් තිෙබන, දැනුමක් තිෙබන ෙම් කියාවට 
සුදුසු මහත්මෙයක්.  තව කාලාන්තරයක් ෙසේවෙය් ඉන්න  තිෙබන 
මහත්මෙයක්. ෙම් academy එකක් කියන එක දවසින් හදන්න 
පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. එතුමාව මාරු කරලා අම්පාර 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉන්න මහෙගදර මහත්මයාව Police Academy 
එකට වහාම transfer කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඉලක්කය? 
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[ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ඉලක්කය  වී තිෙබන්ෙන් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් 
ඉඳෙගන telephone එෙකන් control කරන්න පුළුවන් අන්දෙම් 
ෙකොට්ඨාස භාර නිලධාරින් සහ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු පත් කර 
ගැනීමයි. ඒ අරමුණ සඳහා තමයි ෙම් කටයුත්ත කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිෙය් අභිවෘද්ධිය සඳහා හදන්නට ගිය academy 
එක දැන් ආපසු කැෙල්ට යන, අයාෙල් යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
ති ෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් පළමුවැනි දා ගරු 
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබුණා,  "පුඤ්ඤෙසෝමලාෙග් ෙපොලීසිෙය් 
යුගය අවසානයි" කියලා. ඉතාමත්ම ෙහොඳයි, ඒ යුගය අවසන් 
කරනවා නම්.  එතුමා කියාපු කථාව පත්තෙර් තිෙබනවා. "ෙපොලිස් 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම ෙපොලිස් නිලධාරින් පිරිසක් එකම තැන මරා දාපු 
ෙලොකුම ෙඛ්දවාචකය සිදු වුෙණ් 1988 දී" කියලා එතුමා කියා 
තිෙබනවා. ඇත්ත. 1988 දී තමයි කන්චිකුඩිච්චි ආරුහි කැලයට 
අරෙගන ගිහිල්ලා ෙපොලිස් ස්ථාන 16ක ෙපොලිස් නිලධාරින් 
600කට අධික සංඛ ාවකට ඔළුවට ෙවඩි තියලා එක තැන 
ඝාතනය කර දැම්ෙම්.  [බාධා කිරීමක්] එක ෙපොලීසියක ෙනොෙවයි, 
ෙපොලිස් ස්ථාන 16ක ෙපොලිස් නිලධාරින්. ඒ ෙපොලිස් ස්ථාන 
දහසෙය්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් අරෙගන ගිහිල්ලා ඝාතනය කළා.  
ඒක තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ෙලොකුම ෙඛ්දවාචකය. 
දැන් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පුඤ්ඤෙසෝමලාෙග් යුගය 
අවසන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන මට ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ඝාතන සිදු කිරීමට සැලසුම් කළ, ඒ ඝාතන 
ෙමෙහයවූ, ඒ ඝාතනවලට නායකත්වය දුන් කරුණාඅම්මාන්ට ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපතිකමක් ෙදනවා; නිෙයෝජ  
ඇමතිකමක් ෙදනවා. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
පුඤ්ඤෙසෝමලාෙග්  යුගය ද ෙම් අවසන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්-  

 
 
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 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, he is referring to the conduct of a Deputy Minister 

without any substantive evidence before him. He cannot 
do that. It must be expunged or he must withdraw that. ඒ 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් ස භාෙව් ඉන්ෙන්. 

 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Palitha Range Bandara, please do not mention 

names.  
 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කරුණාඅම්මාන් 

කියලා සභිකෙයක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා නම් කරුණාකර, 
නම් කරලා ෙපන්වන්න කියලා මා ඔබතුමාට කියනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You said, “a Deputy Minister”. - [Interruption.] 

Anyway, if there is anything against the Standing Orders, 
it will be expunged from Hansard. - [Interruption.] Hon. 
Member, you carry on. You have only one more minute. - 
[Interruption.]   
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මට ෙවලාව ෙදන්නෙකෝ, කරදර ෙනොකර. [බාධා කිරීමක්] මා 

ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් 600ක් 
ඝාතනය කළ නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා කවුද කියලා.  
කරුණාඅම්මාන් කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිෙයෝජ  
ඇමතිවරයා කවුද? කරුණාකර ෙපන්වන්න. කවුද, 
කරුණාඅම්මාන්?  

 
[බාධා කිරීම්] 

  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please sit down.   
 
 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිය කියන්ෙන් යුද්ධයකට 

හදාපු එකක් ෙනොෙවයි.  ෙපොලීසිය හැදුෙව් ෙම් රෙට් නීතිය සහ 
සාමය ආරක්ෂා කරන්නයි. [බාධා කිරීම්] අෙන්! ෙසොයිසා 
මහත්මයා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඇතිෙන් දැන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
විනාඩි 10ක් ඉල්ලා ෙගන කථා කරන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 
අයිෙයෝ! රත්නපුරෙය් මිනිස්සු ෙකොෙහොම ජීවත් වනවාද දන්ෙන්  
නැහැ, ෙම් ෙගොල්ලන් එක්ක. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, දැන් යුද්ෙදත් නැහැ; සුද්ෙදොත් නැහැ. දැන් 
තිෙබන්ෙන් සුද්ෙද් විතරයි. ෙම් ෙගොල්ලන් සුද්ෙද් දී ෙගන කෑ 
ගහනවා, මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව. කරුණාකර, මට 
ලැබී තිෙබන විනාඩි 10වත් කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිය හැදුෙව් යුද්ධයට 
ෙනොෙවයි. ෙපොලීසිය හැදුෙව් නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා කරන්නයි. 
හැබැයි, එවැනි ෙපොලීසියට සිද්ධ වුණා ෙම් රෙට් යුද්ධ කරන්න 
යන්න. ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාවයි යුද්ධ කරන්න ආෙව්. තිවිධ 
හමුදාෙව් කාර්ය භාරයට ෙපොලීසියට කර ගහන්න වුණා. 
ෙපොලීසිෙය් 3,670ක් ෙම් යුද්ධය අවස්ථාෙව්දී ඝාතනයට ලක් 
වුණා; මරණයට ෙගොදුරු වුණා. ෙපොලිස් නිලධාරින් එවැනි කැප 
කිරීමක් කළා. නමුත් "රණ විරු රියල් ස්ටාර්" කියලා 
වැඩසටහනක් කළා; එක ෙපොලිස් නිලධාරියකුවත් පැත්ත 
පළාතකට ගත්ෙත් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. 

ෙම් පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා;  උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් කථා කළා.  එතෙකොට කිව්වා, "ෙපොලීසිය 
ෙවනුෙවන් අපි ෙවනම කමයක්  හරි ගස්සනවා" කියා. එෙහම නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙපොලිස් ස්ටාර්" කියාවත්  හදන්න  ඕනෑ. ඒ කිසිම ෙදයක් හැදුෙව් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. අය වැය වාර්තා හයක 
ජනාධිපතිතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා ෙපොලීසිෙය් අයට නිවාස 
හදනවා; සහන ෙදනවා; වැටුප් වැඩි කරනවා; විෂමතා නැති 
කරනවා; විධිමත් ව වස්ථාවක් හදනවා කියා. ෙම්  සියලු ෙදයම 
කිව්වා. 2015ට ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත් ඒ 
සියල්ල කියා තිෙබනවා.  ෙම් එකක්වත් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැති 
සිහින මාළිගා පමණයි; ෙපොලීසිය  රැවටීම ට ෙගනා  රචනාවක් 
පමණයි කියන  එක මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.20] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, මුදල් 

ඇමතිතුමා හැ ටියට ෙම්   පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 
දසවන  අය වැය පිළිබඳ  කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය්  වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා 
ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. 

" සියල්ලන්ෙග්  ජාතික  හා ආගමික අනන තාවයන්ට ගරු 
කිරීම, කිසිෙවකුට බලය ෙයොදා හිරිහැර ෙනොකිරීම, පුද්ගල නිදහස 
සහ සාමය  සුරැෙකන නව සමාජයක්  බිහි කිරීම මෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි " කියා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 
වර්ෂෙය් මහින්ද චින්තන  පතිපත්ති පකාශනය තුළ ඇතුළත් 
කෙළේ.  

"අපරාධ නිවාරණය සහ විමර්ශනය, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා 
කිරීම, පුද්ගලයා සහ ෙද්පළ ආරක්ෂා කිරීම මුල් කර ෙගන 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීකරණයට ලක් කරන අතර, 
ෙපොලිස් ෙසේවය මහජනයාට මිතශීලි සහ අපක්ෂපාතී ෙසේවයක් 
බවට  පත් කරමි" කියා  2010 වර්ෂෙය් මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ තුළ සඳහන් කර තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන 
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් බලාෙපොෙරොත්තුවන තත්ත්වය එතුමා 
පැහැදිලිවම  සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ෙමම අමාත ාංශය පිහිටුවන අවස්ථාෙව්දී එහි අරමුණ  හැටියට 
සාමය උදාකර ගැනීෙම් නියමු කාර්ය භාරය  ඉටු කළ  රාජ  
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයට  ශී ලංකාෙව් 
ජාතික ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වගකීම  එෙලසම තවදුරටත්  පවතින 
අතර, පශ්චාත් යුද සමයක් තුළ  මතුවිය හැකි අපරාධ පචණ්ඩත්වය 
හා හිංසනය  සමාජ විෙරෝධී කියාවන් මැඩ පවත්වමින්  රෙට් නීතිය 
හා සාමය  ස්ථාපිත කිරීෙම් කියාවලිය ෙකෙරහි  විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කිරීෙම් අරමුණින්   නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය 
පිහිටුවන බව  විෙශේෂෙයන් සඳහන් කර තිෙබනවා.  

බහු ජාතික, බහු ආගමික, බහු සංස්කෘතියක් තිෙබන රටක 
ෙපොලීසිෙය්  ස්වාධීනත්වය  කියන කාරණය ඉතාමත්  වැදගත් 
ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්  ෙපොලිස් නිලධාරියා  ජනතාවත්  එක්ක 
කටයුතු කරන ජනතාවත්  එක්ක  එකට ඉන්න ෙකෙනක් විධියට 
තමයි අපි දකින්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්  ජනතාවට  ඔහු තුළ  ඇතිවන  
විශ්වාසනීයත්වය ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් විධියට අප 
දකිනවා. ෙම් ෙපොලීසිය කියන ආයතනය -යම් යම් සුළු සුළු 
ෙවනස්කම් තිබුණත්-  ෙලෝකෙය්  හැම රටකම තිෙබනවා. නමුත්, 
එහිදී ඒ අය ගන්නා කියාමාර්ග, ෙම්  ෙපොලීසිය කියාකරන්ෙන් 

ෙමොන ආකරයටද යන්න අපට ඉතා වැදගත් ෙවනවා. අෙප් රෙට් 
අතීතයත්  එක්ක සංසන්දනය කර බලනවිට  මට මතක් ෙවන 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

එදා  1977   වර්ෂෙය්  යුඇන්පී ආණ්ඩුව බලයට පත් 
ෙවනෙකොට අපි කුඩා දරුෙවෝ. එදා අපට මතකයි, ෙපොලීසියට 
නිවාඩු දීලා, ඒ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සිටි  -ආණ්ඩුෙව් ෙනොවුණු-            
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ඇතුළු පිරිස්වලට මරණය පවා 
කැඳවීමට කටයුතු කළ  ආකාරය. ඉතින් එෙහම අවාසනාවන්ත 
යුගයක් අෙප් රෙට් තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට ෙපෞද්ගලිකව කවදාවත් 
අමතක කරන්නට ෙනොහැකි සිදුවීමක් තිෙබනවා. 1989 ෙදසැම්බර් 
21 ෙවනි දා ගරු ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් පදවි පාප්ති 
වර්ෂ පූර්ණ උත්සවය සැමරුෙව් අම්පාර දිස්තික්කෙය්. එදා 
ගලපිටගල ගෙම්දී  ම ෙග් බාප්පා මහ මඟ කපා ෙකොටා මරලා දමා 
තිබුණා. මෙග් පියා ඉතාම දක්ෂ විදුහල්පතිවරෙයක්. එතුමා 
ෙබොෙහොම දක්ෂයකු විධියට පහුවදා එළිෙවන්න කලින් ඒ  
මිනීමරුවා හැඳ සිටිය ෙල් තැවැරුණු ඇඳුම්, පාවිච්චි කරපු ආයුධ 
ෙසොයා ගත්තා.  නමුත් එදා තිබුණු ෙම් නීතිෙය් ස්වාධීනත්වය 
ෙකොච්චරද කියනවා නම්, ඒ මිනීමරුවාට දඬුවම් ලබා ෙදන්න බැරි 
වුණා.  මම අද නීතිඥවරියක් විධියට දන්නවා, ඒ ෙසොයා ගත් 
පරිෙව්ශනීය සාක්ෂි ටික ඇති බව ඒ මිනී මරුවාට අවශ  දඩුවම් 
ලබා ෙදන්න. නමුත් එදා ඒවා සැලකිල්ලටවත් ෙනොෙගන ඉවත 
දාන්න ෙපොලීසියට සිද්ධ වුෙණ්, ඒ යුගෙය් තිබුණු ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් නිසායි.   

එදා ඒ වාෙග් යුගයක් තිබුණු රටක්, අද ෙම් තත්ත්වෙයන් 
තිබීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. තරාතිරමක් ෙනොබලා නඩු දාන්න 
කටයුතු කරපු අවස්ථාවක් ඊෙය්ත් මම  පුවත් පතක දැක්කා. 
ඇත්තටම ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. 
ෙපොලීසිය ස්වාධීන ආයතනයක් විධියට තිෙබන්නට ඕනෑ, රටක 
නීතිය හා සාමය ඉතා ෙහොඳින් රැෙකන්න නම්.  විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දකින ෙදයක් තමයි, සමහර අවස්ථාවලදී ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් 
ඉතා දක්ෂ විධියට අපරාධකරුවන් ෙසොයා ගන්නා ආකාරය. පසු 
ගිය දවස්වල අපි  පුවත් පත්වල දැක්කා, ගල්ගමුෙව් "දමිඳු යෙෂේන්" 
කියන දරුවා පැහැරෙගන ගිය ෙව්ලාෙව්, ෙපොලීසිය ෙබොෙහොම 
ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවලා, ෙපොලීසිෙය් දක්ෂතාව  මත,  ඒ 
නිලධාරින්ෙග් කැපවීම මත, ඒ දරුවා ෙසොයා ගත්ත හැටි. ඒ 
ෙව්ලාෙව්  ෙදමව්පිෙයෝ ෙපොලීසියට සැලකුෙව් ෙදවියන්ට සලකන 
විධියට.  ෙදවියන්ට වාෙග් පින් දුන්නා. ෙපොලීසිය ඒ විධිෙය් 
ෙහොඳක් කරන ෙකොට, ඒක පවතින රජයට, ආණ්ඩුවට 
ෙගෞරවයක්.  ඒ වාෙග්ම තමයි නරකක් කෙළොත්, ඒක  යන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුව පිටින්.  

තවත් කාරණාවක් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙපොලීසිය ෙම් 
විධියට කීර්ති ලබනවා වාෙග්ම, පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා 
රත්නපුරෙය් ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් "බට්ටි" කියන කාන්තාවකට 
බිම දාෙගන, ෙපරලාෙගන පහර ෙදන හැටි.  "ඒ කාන්තාව වැරදි 
කරනවා, ඒ නිසා තමයි ෙමෙහම කරන්ෙන්" කියලා,  ඒ ෙව්ලාෙව් 
ඒ කරපු වැරැද්ෙදන් ගැලෙවන්නට ෙපොලීසියට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවක් විධියට, රජයක් විධියට ෙම් රටට 
අපකීර්තියක්.  නීතිය ඉදිරියට ෙගනියන්නට හැකි අපරාධයක් නම්, 
පරීක්ෂණයක් කරලා, නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා,  දඬුවම් ෙදන්න 
ෙම් රෙට් අධිකරණය තිෙබනවා.  ෙපොලීසිය දඬුවම් ෙදන්න ගියාම 
තමයි  ෙපොලීසිෙය් කීර්ති නාමය නැති ෙවන්ෙන්.  ෙම් හැමෙද්කම 
යථා පැවැත්ම රැ ෙඳන්න අෙප් රෙට් තිෙබන නීති රීති ෙහොඳටම 
ඇති. අපි ෙහොඳ නීති පද්ධතියක් තිෙබන රටක්. ඒ නීතිය ආරක්ෂා 
කරන්න. අර කාන්තාව ගණිකා වෘත්තිෙය් ෙයෙදනවා නම්, ඒකට 
විරුද්ධව නඩු දාන්න. රෙට් නීතිය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඇය 
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නීතිය ඉදිරියට, අධිකරණය ඉදිරියට ෙගන එන්නට කම තිබුණා.  
තවත් ඒ වාෙග් සිද්ධීන් ෙනොෙවන්න වගබලා ගන්න ඕනෑ. ඉතින්, 
ෙහොඳ පැත්ත, නරක පැත්ත හැම ආයතනයකම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමන් කථා කරන ෙව්ලාෙව් 
සඳහන් කළා නීති වෘත්තියත් එක්ක  ඇති ෙවන තත්ත්ව ගැන.  
නීති වෘත්තියත් ඉතා ෙහොඳින් කරලා, ඒ ෙසේවා දායකයන්ට -නඩු 
කියන අයට-  සහන ලබා දීමත් අවශ  වනවා.  

අපට දකින්න තිෙබන අඩු පාඩුව තමයි, ඒ පරීක්ෂණ කරන 
සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දැනුම අඩුකම. 

 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, තව විනාඩියකින් මෙග් කථාව 

අවසන් කරනවා.  

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳව, අලුත් නීති-රීති පිළිබඳව, වැටලීම් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙම් කාරණා සියල්ල ගැන ෙහොඳ 
දැනුමක්, ෙහොඳ පගුණ කිරීමක් ඇතුව ඒ නිලධාරින් කටයුතු 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, සාක්ෂි 
තිෙබනවා නම් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම නීතිඥ 
සහාය අඩුෙවන් ෙදන්න බැහැ. ෙසේවා දායකෙයක් ගිහිල්ලා 
ඉල්ලීමක් කළාම, නීතිඥවරයාට ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඒ නිසා පරීක්ෂණ කටයුතු 
කරන නිලධාරින්ෙග් දැනුම වැඩි කරන වැඩසටහනක් සකස් කළ 
යුතුය කියන ෙයෝජනාව කරමින්,  ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
 
[ .ப. 11.31] 

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

பற்றிய அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். உண்ைமயில் சட்ட ம் ஒ ங்கும் சம்பந்தமாக 
வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் சில 
விடயங்கைளக் கூற ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
உண்ைமயில் ெதாடர்ச்சியாக ஓர் அவசரகாலச் சட்டத்தின்கீழ் 
கூ தலான காலம் நிர்வகிக்கப்பட்ட இடங்களாக இந்த 
நாட் ன் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் இ க்கின்றன. 
இப்ெபா  அந்தச் சட்டம் இல்லாமல் ேபானா ம்கூட, 
பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தி டாக அச்சு த்தப்ப வதால் 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற மக்கள் ெதாடர்ந் ம் ஓர் அச்ச 
நிைலயில்தான் இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அங்கு 
நாங்கள் எந்தெவா  விடயத்ைதச் ெசய்ய ேவண் மாக 
இ ந்தா ம், அந்தச் சட்டத்ைதக் காட்  அங்கி க்கின்ற 
மக்கைள அச்சு த் கின்ற அல்ல  ைக ெசய்கின்ற நிைலைம 

ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இதனால், குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கிேல இ க்கின்ற எம  தமிழ் மக்கள்தான் அதிகம் 
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.  

கடந்தகால ஆ தப் ேபாராட்டமாக இ ந்தா ம் சாி, 
அதற்கு ன்  இடம்ெபற்ற அஹிம்ைச ாீதியான 
ேபாராட்டமாக இ ந்தா ம் சாி, இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கைள இழந்த இனமாகத் தமிழினேம இ க்கின்ற ; 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கைள இழந்தவர்களாக சிங்கள மக்கள் 
இ ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள்; ற் க்கணக்கான மக்கைள 
இழந்தவர்களாக ஸ் ம் மக்கள் இ ந்  ெகாண் க்கின் 
றார்கள்; அல்ல  ற் க்கணக்கான ஸ் ம் மக்கள் ெகாைல 
ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் அந்த 
இறந்த ஆத்மாக்க க்காக ஒ  நிகழ்ைவ அல்ல  ஆண் த் 
திதிைய நடத்த ற்பட்டா ம்கூட அைத அந்த இடங்களிேல 
ெசய்ய யாமல் ெபா ஸார் நீதிமன்றத்தின் லம் ஒ  சட்ட 
ாீதியான உத்தரைவப் ெபற்  அைதத் த க்கின்றைம 
ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற்  வ கிற . குறிப்பாக மட்டக் 
களப்பிேல கடந்த 25 வ டங்க க்கு ன்  நிகழ்ந்த சத் க் 
ெகாண்டான் ப ெகாைல, க்கு யி ப் ப் ப ெகாைல, 
ெகாக்கட் ச்ேசாைலப் ப ெகாைல ேபான்ற சம்பவங்கள் 
குறித்  அந்த நிகழ் கைள நடத் வதற்குத் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள், 
அங்கி க்கின்ற பாதிக்கப்பட்ட ெபா மக்கைள ம் அைழத் க் 
ெகாண்  அந்த இடங்க க்குச் - நிைன த் பிகள் 
இ க்கின்ற - ெசல்கின்றேபா , அங்ேக ெபா ஸார் நீதிமன்ற 
உத்தரைவக் காண்பித் , அந்த நிகழ் கைள  எங்களால் ெசய்ய 

யாமல் த க்கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்ந்  
ெகாண் க்கின்றன. 2009ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 19ஆம் 
திகதிக்குப் பிற்பா  ஜனநாயக ாீதியாக எல்லா மக்க ம் 
எல்லா விடயங்கைள ம் ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கின்ற  
என்  கூறினா ம் வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற மக்கள் 
இவ்வாறான ஒ  ன்பத்தி ந்  மீள யவில்ைல.  

இைதவிட இன் ெமா  விடயம் இ க்கின்ற . அதாவ , 
நாங்கள் ெபா ஸ் திைணக்களத்திேல சட்ட ாீதியாக அ மதி 
ையப் ெபற்  வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல சில ஊர்வலங்கைள ம் மற் ம் சில 
நிகழ் கைள ம் நடத் வதற்கு ற்பட்டா ம், ெபா ஸாாின் 
அ மதிைய ம் மீறி இரா வத்தினர் அந்த நிகழ் கைளத் 
தைடெசய்கின்ற நடவ க்ைக ம் வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்  வ கின்ற .  

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத் டன்  அவசரகாலச் சட்ட ம் 
அ ல் இ ந்த காலத்திேல ைக  ெசய்யப்பட்ட ஏறக்குைறய 
500 அரசியல் ைகதிகள் பல்ேவ  சிைறச்சாைலகளிேல 
இன்ன ம் இ ந் வ கின்றார்கள். சட்டாீதியாக அவர்கள் 
மீ  வழக்குகைளத் ெதா த் , அவர்கைளக் குற்றவாளி 
களாகக் காணேவா, பிைணயில் வி விக்கேவா யாத 
அரசாங்கம், இன் வைர எந்தெவா  விசாரைண மின்றிச் 
சிைறகளிேல அவர்கைள அைடத்  ைவத்தி க்கிற . 
குறிப்பாக வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் இ ந்தவர்கள் 
அல்ல  வி தைலப் க க்கு உதவியவர்கள் என்ற 
ேபார்ைவயிேல அவர்கள் த த்  ைவக்கப்பட் க்கின் 
றார்கள். ஆனால் வி தைலப் களில் இ ந்தவர்கள் 
தற்ெபா  அரசாங்கத்தின் அைமச்சர்களாக ம் ன்னாள் 

தலைமச்சர்களாக ம் சுதந்திரமாக இ ந் ெகாண் க்கின் 
றார்கள். ஆகேவ, இைவ உண்ைமயிேல ேவதைன தரக்கூ ய 
விடயங்களாகேவ இ க்கின்றன.   

இைதவிட இப்ெபா  திகள் தி த்தப்பட் க்கின்றன, 
ேபாக்குவரத் க்கள் சீராக இடம்ெப கின்றன என்  
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கூறப்பட்டா ம்கூட, இன்  நாெளான் க்கு குைறந்த  
பாாிய ன்  விபத் க்களாவ  இடம்ெப கின்ற நாடாக 
இலங்ைக இ க்கின்ற . திப் ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் 
கூ தலாகக் கடைமயில் ஈ பட்டா ம்கூட தி விபத் க்களி 

ந்  மக்கைளப் பா காக்க யாமல் இ க்கின்ற . 
இன் ம்கூட ஒ  விபத்  இடம்ெபற்றதாக ெசய்திகள் 
வந்தி க்கின்றன. திப் ேபாக்குவரத் ச் சட்டங்கள், 
ஒ ங்குகள் இ ந்தா ம் இவ்வாறான இறப் க்கள் ெதாடர்ந்த 
வண்ணம்தான் இ க்கின்றன. தி விபத் க்கள் 
ஏற்ப வதற்கான காரணம் ெப ம்பா ம் அறியப்பட்டைவ 
தான். இ ந்தா ம்கூட, இந்த விடயங்களிேல கூ தலாக 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம்.  

ேபாக்குவரத்  விதிகைள மீ கின்ற வாகன 
ஓட் நர்க க்கு திப் ேபாக்குவரத்  ெபா ஸார் தண்டம் 
விதிக்கின்றனர். தண்டப் பணத்ைதச் ெச த் ம்வைர 
அவர்களின் வாகன அ மதிப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாண் , ஒ  பற் ச்சீட்ைடக் ெகா க்கின்றனர். உதாரண 
மாக, மட்டக்களப்பி ந்  வ கின்ற ஒ வ க்கு தம் ள்ைள 
யில் ைவத்  ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் தண்டம் அறவிட்  
அவாின் வாகன அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டால், 
உடன யாக அவரால் அைத மீளப் ெபற் க்ெகாள்ள யாத 
நிைல இ க்கின்ற . அைதத் தி ம்ப ம் ெப வதற்காக அவர் 
அைலயேவண் யி க்கிற . ஆகேவ, நீங்கள் இதில் ஒ  
தி த்தத்திைனக் ெகாண் வர ேவண் யி க்கின்ற . அந்தத் 
தண்டப் பணத்ைத தபால் நிைலயத்தில் கட் வைத வி த் , 
எந்தெவா  வங்கியிேல ம் கட்டக்கூ ய வைகயில் தி த்தம் 
ெசய்  அந்தப் பற் ச்சீட்ைட ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸாாிடம் 
காட்  மீண் ம் அந்த அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெபறக்கூ ய 
வசதிகைளச் ெசய்யேவண் ெமன்பைத நாங்கள் 
உங்களிடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

உண்ைமயில் சட்டம், ஒ ங்கு என்பன ஒ  நாட் ல் சீராக 
இ க்குமானால் அந்த நா  சிறந்த நாடாக இ ப்பதற்கு அ  
அறிகுறியாகும். ஆனால், இந்த நாட்ைடப் ெபா த்தமட் ல் 
வடக்கு, கிழக்குக்கு ெவளியில் இ க்கும் சட்டம், ஒ ங்கும் 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கும் சட்டம், ஒ ங்கும் வித்தியாசமாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, ெதன்பகுதிையப் ெபா த்தமட் ேல 
ெபா ஸார் தங்க க்கு வழங்கப்பட் க்கும் அதிகாரங் 
கைளப் பாவித்  சுயமாக இயங்குகின்றார்கள். ஆனால் 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ல் - 
 
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - சிவில் விமான 
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  
Civil  Aviation) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 

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

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
Sir, I would like to ask the Hon. Member, whether there 

was law and order when they were supporting the LTTE? එදා 

තමුන්නාන්ෙසේලා               නීතිය හා සාමය ගැන එක වචනයක් කථා 
කෙළේ නැහැ. අද ඇවිල්ල කථා කරනවා. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Ariyanethran, you may continue.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, இப்ெபா  

எல்.ாீ.ாீ.ஈ. இல்லாத காலம் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
[இைடயீ ] நீங்கள்தான் இப்ெபா  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. இல்ைல 
ெயன்  கூ கின்றீர்கள்.  

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
You were silent. You are supporting even now.   

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
வி தைலப் களின் ெபயைர உச்சாிக்காமல் உங்களால் 

ெதாடர்ந் ம் அரசியல் ெசய்ய யா , உண்ண யா , 
உறங்க யா . கனவி ம் வி தைலப் கைள 
நிைனப்பவர்கள் நீங்கள்! நாங்கள் அவ்வாறானவர்களல்லர். 
நாங்கள் வடக்கு, கிழக்கிேல இடம்ெபற்ற த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள். ேநற்  அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க 
அவர்கள், "வி தைலப் கைள அழித்த  சாிெயன்  
ெசான்னால்,  உங்க க்கான அரசியல் தீர்ைவத் த ேவாம்" 
என்ற அ ப்பைடயில் ேபசினார். உண்ைமயில் அரசாங்கம் 
ெசய்யேவண் ய  என்னெவன்றால் வடக்கு, கிழக்கு 
மக்க க்கான அரசியல் தீர்ைவ வழங்கிவிட் , அதற்குப் 
பிற்பா  என்ன நைடெப கின்றெதன்  பார்க்க ேவண் ம். 
அரசிய க்காக வி தைலப் களின் ெபயைர உச்சாித் க் 
ெகாண் க்கின்ற உங்களால், எங்களின் மன ஆதங்கங் 
கைள ம் பாதிக்கப்பட்ட எங்கள் மக்கள் கூ கின்ற விடயங்க 
ைள ம் ெபா த் க்ெகாள்ள யவில்ைல. அப்ப யானால், 
எவ்வா  நீங்கள் எங்க க்கான அரசியல் தீர்ைவத் தரப் 
ேபாகின்றீாக்ள்? என்ப  எங்க க்குத் ெதாியா . சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் எல்ேலா க்கும் சமனாக இ ந்தா ம் நீங்கள் 
கூ கின்ற விடயங்கைளப் பார்க்கின்றேபா  வி தைலப் 

கள் இல்லாததன் காரணமாக எங்கைள அடக்கி ைவத் க் 
ெகாள்ளலாம் என்ற மேனாநிைலயில்தான் இப்ெபா ம் 
நீங்கள் இ க்கின்றீர்கள் என்ப  ெதளிவாகிற . தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  உ ப்பினர்கைளச் சுதந்திரமாக 
உைரயாற்ற விடாமல் நீங்கள் இைட  ெசய்கின்றீர்கள்; 
நாங்கள் ெசால்கின்ற உண்ைமயான விடயங்கைள உங்களால் 
ஜீரணிக்க யாமல் இ க்கின்ற . இவ்வாறான மேனா 
நிைலயில் எவ்வா  நீங்கள் இந்த இலங்ைகத் தி நாட்ைட 

வின மக்க ம் வாழ்கின்ற ஒ  நாடாகத் ெதாடர்ந் ம் 
ைவத்தி க்கப் ேபாகின்றீர்கள்? என்ப  எங்க க்கு 
விளங்கவில்ைல. இைதயிட்  மிக ம் ேவதைனயாக 
இ க்கின்ற .  

உ ப்பினர்களின் பாரா மன்ற உைரகள் 'ஹன்சாட்' ல் 
வ வ  வழைமயாக இ க்கின்ற . பாரா மன்ற 'ஹன்சாட்' 
கூட waste paper என் தான் ெசால்லேவண் யி க்கிற . 
அ  ெவ மேன வாசிப்பதற்காக மட் ம்தான் இ க்கின்ற . 
அ  சம்பந்தமாக நடவ க்ைகெய க்கின்ற நிைலப்பா  இந்த 
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பாரா மன்றத் க்கு இல்ைல. ஆகேவ, இந்த 'ஹன்சாட்' 
என்ப ம் ஒ  waste paper; குப்ைபத் ெதாட் யில் 
ேபாடக்கூ யதாகேவ இ ம் இ க்கின்ற . இந்தப்பாரா  
மன்றத்திேல ேபசும் க த் க்கைளயிட்  நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்ேகா அல்ல  அதற்குாிய ஒ ங்கான பதிைலத் 
த வதற்ேகா அைமச்சர்க ம் இல்ைல; ஜனாதிபதி ம் 
இல்ைல; நா ம் இல்ைலெயன் தான் ேவதைனயாக இ க் 
கின்ற .  ஆகேவ, சட்ட ஒ ங்ைக த ல் கைடப்பி க்க 
ேவண் யவர்கள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஆவர். 
ஆனால், அவர்க க்ேக சட்டம் ெதாியாமல், ஒ க்கம் 
ெதாியாமல் திண்டா கின்ற ஒ  நிைலயில், எவ்வா  சட்டம், 
ஒ ங்ைகச் சாியான ைறயில் மக்கள் மத்தியில் ெகாண்  
ெசல்ல ம்?   

நீங்கள் இப்ெபா  சமாதானம் நில கிற  என்  
கூ கின்றீர்கள். அவ்வாறானால், இப்ெபா  அ க் 
கின்ற பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்திைன உங்களால் நீக்க 

மா?  அவ்வா  நீக்கிவிட் ச் சிைறயிேல இ க்கின்ற 
அந்த அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்ய மா? 
வி தைலப் கள் என்ற சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்யப் 
பட்ட ன்னாள் ேபாராளிக க்கு நீங்கள் னர்வாழ்  
ெகா த்ததாகக் கூ கின்றீர்கள். னர்வாழ்  ெகா க்கப்பட்ட 
எத்தைனேயா ன்னாள் ேபாராளிகள் மீண் ம் நான்காம் 
மா க்கு விசாரைணக்காகக் ெகாண்  ெசல்லப்பட் க் 
கின்றார்கள். ஏன் அவ்வா  ெசய்யேவண் ம்? அவர்கைள 
நீங்கள் சுதந்திரமாக நடமாட வி கின்றீர்களா?  

தற்ேபா  வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற ஒ  நிைலைம 
என்னெவன்றால், ஒ வர்மீ  தனிப்பட்ட ேகாபமாக இ ந்தால் 
அல்ல  ஒ வர் தமிழ்த் ேதசியக்கூட்டைமப்பின் ஆதரவாள 
ராக இ ப்பாராக இ ந்தால், அவைரக் ைக  ெசய்யேவண்  
ெமனில், திட்டமிட்  அவாின் ட் ேலா அல்ல  அவாின் 
நிலத்திேலா சில இரா வத் தளபாடங்கைளப் ைதத் விட் , 
அவைரக் ைக ெசய்  நான்காம் மா க்கு அைழத் ச் 
ெசல்கின்ற சட்டம்தான் அங்கு இ க்கின்ற . அந்தவைகயில் 
ெதாடர்ச்சியாக நாங்கள் அ ைமகளாக ம் இந்த இனவாதச் 
சட்டங்களின்கீழ் வாழ்கின்ற ஒ  ச கமாக ம்தான் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்தச் சட்டம் 
ஒ ங்கு என்பைத த ேல இங்கி க்கின்ற ெகளரவ 
அைமச்சர்க ம் ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 
உளாீதியாக விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். நாங்கள்  இங்கு 
ேபசுவதற்கு ஆரம்பிக்கின்றேபாேத கு க்கீ கைள ேமற் 
ெகாண்  எம்ைமப் ேபச ம்விடா  தைடெசய்கின்ற அந்த 
மேனாநிைல மாறா  இ க்குமாக இ ந்தால், ெதாடர்ச்சியாக 
இந்த நாட் ேல சட்ட ம் ஒ ங்கும் நல்ல ைறயில் இ க்க 

யா  என்பைத ம் நான் இவ்விடத்திேல ேவதைன டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இந்தச் சட்டங்களிேல, காணிகள் ெதாடர்பான சட்டங்கள் 
க்கியமானைவயாக இ க்கின்றன. மட்டக்களப்  மாவட்டத் 

திேல ேமய்ச்சல் தைரக்காக ஒ க்கப்பட்ட நிலத்ைத வன 
இலாகா கடந்த 3 வ டங்களாகத் ெதாடர்ச்சியாகக் குத்த 
ைகக்கு விட் ந்த . இந்த ஆண் டன் அந்தக் குத்தைக 
ஒப்பந்தம் ற்றி ந்த . அதனால், அவர்க க்கு அவ்வா  
அந்த நிலத்ைத வழங்க யாெதன் ம் மீண் ம் அந்தப் 
ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த எவ ம் அதிேல பயிர் 
ெசய்ய யாெதன் ம் கூறி, மட்டக்களப்பி ள்ள வன 
இலாகா சட்டாீதியாக அைத நி த்தியி ந்த . ஆனால் என்ன 
நடந்த ? இங்ேக இ க்கின்ற பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயலாளர் அவர்களின் தனிப்பட்ட ேவண் ேகா க்கைம 
வாக அந்தச் சட்டத்ைத ம த த்  மீண் ம் அவர்கைள அங்கு 

பயிர்ெசய்ய விட் க்கிறார்கள். ஆகேவ, இந்த 
நாட் க்கின்ற சட்டம் நாட் ச் சட்டமல்ல; காட் ச் 
சட்டம்தான் என்பதற்கு இைதவிட ேவ  உதாரணங்கள் 
ேதைவயில்ைல. 

அ த் , இந்தச் சட்ட ஒ ங்குகைள நீங்கள் ைறயாகப் 
ேபணேவண் மாக இ ந்தால் இனாீதியில் ேவ பாடற்ற 
சட்டங்களாகக் ெகாண் வரேவண் ம்.  நாங்கள் சி பான்ைம 
இனம் என்பதற்காக ஒ  சட்ட ம் ெப ம்பான்ைம 
மக்க க்காக இன் ெமா  சட்ட மாக நைட ைறப்ப த்தி 
னால் அல்ல  அவ்வாறான சட்ட ஆட்சிைய நீங்கள் ெசய்தால், 
அ  உண்ைமயிேல இந்த நாட் ல் ேம ம் குற்றச் ெசயல்கள் 
அதிகாித் ச் ெசல்வதற்கு வாய்ப்பாக அைம ம். வடக்கு, 
கிழக்கிேல இந்தக் குற்றச் ெசயல்கள் அதிகாிப்பதற்கு ல 
காரணம், த்தத் க்குப் பிற்பட்ட காலப்பகுதியிேல அங்கு பல 
இடங்களில் ேபாைதவஸ்  மற் ம்  ம பானப் பாவைன 
அதிகாித் ள்ளைமயாகும். ஆகேவ, இவற்ைறத் த க்கக் 
கூ யவர்கள் சட்ட ாீதியாகச் சில நடவ க்ைககைள 
எ த்தா ம்கூட, ெவவ்ேவ  காரணங்களினா ம் ெவவ்ேவ  
ச ைககளினா ம் அவற்ைற ைமயாகத் த க்க யாத 
நிைல காணப்ப கின்ற .   

இலங்ைகயில் இடம்ெப கின்ற இன் ெமா  விடயத்ைத 
ம் குறிப்பிட ேவண் ம்.  தற்ேபா  பல இடங்களிேல 

சட்டவிேராதமான  பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள், அதற்கான 
ண் தல்கள் என்பன இடம்ெப கின்றன. இைவ ெதாடர்பில் 

பலர் ெபா சாாினால் ைக  ெசய்யப்பட்  நீதிமன்றத்தின் 
லம் தண்டைன வழங்கப்பட்டா ம், மீண் ம் அவ்வாறான 

நடவ க்ைககள் ெதாடா்ச்சியாக இடம்ெபற்  வ கின்றன. 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில், ேபா க்குப் பிந்திய 
காலத்திேல அங்குள்ள சில இடங்கள் ஒ க்கத்தில் சீரற்றைவ 
யாக மாறி ள்ளன.  ேபாராட்டம் இடம்ெபற்ற காலத்ைத ம் 
ேபாராட்டம் வைடந்த பின்னரான காலத்ைத ம் நாங்கள் 
பார்க்கின்றேபா , ேபாராட்டம் இடம்ெபற்ற காலப்பகுதியில் 
அங்கு சாியான ைறயிேல, ேபாற்றத்தக்க அளவிேல ஒ க்கம் 
நிைறந்தி ந்த . ஆனால், இந்தச் சமாதான காலத்தில் அந்த 
ஒ க்கம் இல்லாமல் ேபாயி க்கின்ற . ஆகேவ, இதற்கு யார் 
ெபா ப் ?  இதற்கு என்ன மாற்  நடவ க்ைக?  என்கின்ற 
விடயங்கைள நீங்கள் சிந்திக்கக்கூ யவர்களாக இ க்க 
ேவண் ம். எனேவ, ேபாராட்ட காலத்தில் அங்கு நிலவிய அந்த 
நல்ல மாற்றம் என்ப  ெதாடர்ச்சியாக அங்கு 
ேபணப்படேவண் ம் என்  ேகட் , என  ேபச்ைச 

க்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman) 
நன்றி.  The Hon. Arundika Fernando, please.  You 

may speak next. 
 
[පූ.භා. 11.46 ] 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ - 190 සහ 225 වැය ශීර්ෂ - පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් ඒ සම්බන්ධෙයන්  කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය පිළිබඳව නව 
අමාත ාංශයක් පිහිටුවලා  නීතිය හා සාමය පැත්ෙතන්  සාධනීය 

279 280 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනසක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව තමයි, අද  අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම ෙම් 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශය පිහිටු වන්නට ෙහේතු වුණු කරුණු කාරණා, අරමුණ 
අපි සියලු ෙදනාම වටහා ගත්ෙතොත් ෙම් අමාත ාංශෙය් කාර්ය 
කරවන සියලු ෙදනාටමත්, අපටත් ඒක ඉතා ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙවනවා.   

පසු ගිය යුද්ධය පැවැති කාලෙය් ෙම් රෙට්  රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය තුළින්  දැවැන්ත ෙමෙහයක්  සිදු වුණා.   යුද්ධය  
සඳහා අවශ  කරන පහසුකම් සැපයී ෙමන්, ඒ සඳහා අවශ  කරන 
නායකත්වය ලබා දීෙමන්, පූර්ව කාලෙය්, යුද්ධය පවතින 
අවස්ථාෙව් සහ ඊට පසු අවස්ථාෙව්ත් ඊට අවශ  කරන ශක්තිය 
ලබා ෙදමින්, තස්තවාදය නිමා කර ෙම් රටට සාමය උදා කර 
ගන්න  රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශය තුළින්  විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් සිද්ධ වුණා.  

රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශයට අමතරව නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශය පිහිටු වීෙම් අරමුණ තමයි, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 
- පශ්චාත් යුද සමය තුළ - මතු ෙවන්න පුළුවන් අපාරාධ, 
පචණ්ඩත්වය, හිංසනය වෙග් ෙද්වල් හා සමාජ විෙරෝධී කියාවන් 
මැඩ  පැවත්වීමට කටයුතු කිරීම.  2013.08.16 වැනිදා ගැසට් 
කරලා ෙම් අමාත ාංශය පිහිෙටව්වා. ඒ අමාත ාංශය පිහිටු වීමත් 
එක්ක එයට විශාල වගකීමක් එනවා. එක පැත්තකින් 
ජාත න්තරය හැම ෙවලාෙව්ම සාකච්ඡා කරන ෙදයක් තමයි, 
යුද්ධය අවසන් කළාට පසුව උතුරු නැ ෙඟනහිර හා රෙට් අෙනකුත් 
පෙද්ශ, - විෙශේෂෙයන්ම තිවිධ හමුදාව - ආරක්ෂක හමුදාව- 
පාලනය කරන පෙද්ශ - සිවිල් පරිපාලනයට එන්න ඕනෑය කියන 
එක. සිවිල් පරිපාලනයට එන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිසියට 
තමයි, දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් එන්ෙන්.  

ෙපොලීසිය තමයි, සිවිල් පරිපාලනය කරන්ෙන්; විෙශේෂෙයන්ම 
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙපොලීසිය සහ 
ෙපොලිසියත් එක්ක තිෙබන අෙනකුත් ආයතනවලට - විෙශේෂ 
කාර්ය බළ කායට - විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල හා අනකුත් පෙද්ශවල සිවිල් 
පරිපාලනය ස්ථාපිත කරන ෙකොට සිදු විය හැකි අපරාධ,  කාන්තා 
හා ළමා හිංසනය වාෙග් ෙද්වල්, දූෂණය කියන ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කාර්යක්ෂම මහජන ෙසේවයක් සිද්ධ  කරන්න 
තමයි, ෙම් අමාත ාංශය පිහිෙටව්ෙව්.  

අපි ඇත්තටම කල්පනා කර බැලුෙවොත්, ෙම් අමාත ාංශය 
පිහිටවූ දවෙසේ සිට අද වන ෙතක් රට තුළ දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවනවා.  ඒක නැහැයි කියලා අපි කාටවත් කියන්න 
බැහැ. එක පැත්තකින් අද රෙට් තිෙබන ජනමාධ  නිදහසත් එක්ක 
අපරාධ පිළිබඳව ජනතාවට වැඩිෙයන් කරුණු එනවා. අපි 
හරියාකාරව දත්ත අර ෙගන බැලුෙවොත්, සංඛ ාෙල්ඛන අර ෙගන 
බැලුෙවොත් අපරාධවල යම්කිසි අඩු වීමක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
අපරාධ මැඩලීම සම්බන්ධෙයන්  කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට අපි හදිසි අනතුරු, මාර්ග අනතුරු ගැන කථා කරමු. ෙම් 
ආණ්ඩුව තරම් ෙම් රෙට්   පාරවල් හදපු ආණ්ඩුවක් නැහැ. 
කවුරුවත් ෙමච්චර පාරවල් හැදුෙව් නැහැ.  ෙම්, කාපට් පාරවල්, 
අධිෙව්ගී මාර්ග, ගම්වල ෙකොන්කිට් පාරවල් ඇතුළුව හැම තැනම 
දැවැන්ත මාර්ග සංවර්ධනයක් කරපු රජයක්. හැබැයි, ඒ මාර්ග 

සංවර්ධනය නිසා සමහර ෙවලාවට ඒ මාර්ගවල යන අය ඔවුන්ෙග් 
වාහන ඉතා ෙව්ගෙයන්  පදවන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මාර්ග 
සංවර්ධනයත් එක්ක මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධෙයන් නීති  
ෙගෙනන්න ඕනෑ; ඒ නීති හරියාකාරව කියාත්මක වන්න ඕනෑ. 
නීති  තුළින් අලුත් මාර්ග පිළිබඳව ජනතාවට කරුණු කාරණා 
අවෙබෝධ කර ෙදන්න ඕනෑ. උදාහරණයකට අධිෙව්ගී මාර්ග 
ගනිමු. අධිෙව්ගී මාර්ගවල වාහන ගමන් කළ යුතු ආකාරය 
ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ජනතාවට ඒක කියා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වගකීම තමුන්නාන්ෙසේලා හරියාකාරව ඉෂ්ට කළාය කියලා මා 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය, 
හදිසි අනතුරු අංශය, ඒ හා සම්බන්ධ අනිකුත් අංශ ඒ කාර්ය භාරය 
හරියාකාරව  ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. මාර්ගවල නව සංවර්ධනයත් එක්ක 
සමහර ෙවලාවට හදිසි අනතුරු වැඩි ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ෙම් රෙට් මාර්ගවල සාධනීය ෙවනසක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඇති කරලා තිෙබනවා. මාර්ග හා සම්බන්ධ දත්ත අරෙගන 
බැලුවාම, සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම ඒ බව ෙපෙනනවා. 
එදා තිබුණු මාර්ග ෙනොෙවයි, අද තිෙබන්ෙන්. අද ෙවන ෙකොට 
අෙප් රජය ඒ කාර්ය භාරය හරියාකාරව සිද්ධ කර තිෙබනවා.  

විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු කරපු කථා අපි අහෙගන සිටියා. 
සමහර අය පරණ තුවාල පෑරුවා. එල්ටීටීඊ තසත්වාදය ෙම් රටට 
කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා අපි දන්නවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
මිනී මරු, මෙල්ච්ඡම තස්තවාදී සංවිධානය, මරාෙගන මැෙරන 
ෙබෝම්බකරුවන් ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් තස්තවාදී සංවිධානය, 
IRA එකටත් ඉහළින් සිටින අංක එෙක් තස්තවාදී සංවිධානය 
වන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානයයි. ෙම් තස්තවාදී සංවිධානයත් එක්ක 
ගනුෙදනු කරපු අය හැම පැත්ෙත්ම ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
ෙවලාවට තමන් කළ ෙද්වල් පිළිබඳව පශ්චාත්තාප ෙවලා, එෙහම 
නැත්නම් ඒ පිළිබඳව කම්පා ෙවලා නැවත හැරිලා ඒ තස්තවාදී 
සංවිධානය විනාශ කරන්න රජයත් එක්ක එකතු වුණු අය 
ඉන්නවා. ඒ අයෙග් පරණ ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා නම්, ඒක 
නැවත තුවාල පාරනවා වාෙග් වැඩක්. ඒක ෙනොෙවයි, අපි කරන්න 
ඕනෑ. අපි නව ගමනක් යන්න ඕනෑ.  

අපි කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ඒ ගමන යන ෙකොට නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශයට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
අමාත ාංශය ශක්තිමත් වන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල සහ රෙට් අනිකුත් පෙද්ශවල ජාතීන් අතර 
පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්න, ආගම් අතර පශ්නයක් ඇති 
ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට සල්ලි 
තිෙබන අයට එක විධියකටයි, සල්ලි නැති අයට එක විධියකටයි 
සලකනවා වන්න පුළුවන්. අපි කළ යුත්ෙත් එය ෙනොෙවයි. සමහර 
ෙවලාවට යම් යම් ෙහේතුවලට, යම් යම් සිද්ධීන්වලට පන්ති ෙභ්දය 
පවා මුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ඇති ෙනොවන්න නම් 
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න වනවා. ෙපොලීසිෙය් කාර්ය 
භාරය එයයි. නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් කාර්ය 
භාරයක් වන්ෙන් ෙපොලීසිය කාර්යක්ෂම කිරීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද අපි නීතිය හා සාමය ගැන 
කථා කරනවා. ඊෙය් අවසානයට කථා කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා "Sri Lanka State of the Economy 2014 
- Rising Asia: Opportunities and Challenges for Sri Lanka" 
නමැති ෙපොෙතන් උපුටා දක්වමින් කථා  කළා.  එම ෙපොත මා ළඟ 
තිෙබනවා. ෙම් ෙපොත ගහලා තිෙබන්ෙන්, Institute of Policy 
Studies of Sri Lanka එෙකන්. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම 
ෙපොෙත්  පිටු අංක 78හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"A state that is accountable, transparent, and provides predictability 
in the application and enforcement of rules, set the environment to 
encourage investment, productivity, and research and 
development…" 
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යම්කිසි රජයක් නීතිය හරියට කියාත්මක කරනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම විනිවිදභාවයක් එක්ක නීතිය හරියට කියාත්මක 
කරනවා නම්  එය ඒ රෙට් දියුණුවට, විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන 
ගලාෙගන එන්න විශාල වශෙයන් ෙහේතු ෙවනවා කියන එක තමයි 
එයින් කියන්ෙන්. ෙමම ෙපොෙත් පිටු අංක 78හි 4.1 වගුව 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එය කියවලා බලන්න.  

ඒ වගුවට අනුව පිටු අංක 79හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"Apart from China and Thailand, all other Asian economies rank 
above South Asian countries in this indicator. However, India and 
Sri Lanka perform better than China or Thailand in this category." 

ශී ලංකාව චීනයටත්, තායිලන්තයටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වගුෙව්  "Rule of Law" කියන 
එෙක් කියනවා, ලංකාව නීතිය පිළිබඳව ඉතාම ඉහළ තැනක 
ඉන්නවාය කියලා. ඉහළ තැනක ඉන්නවා ෙනොෙවයි, ඉහළ 
තැනකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අප ට ෙලොකු ආඩම්බරයක්. 
එෙහම නම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුණ ඉෂ්ට ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අමාත ාංශය පිහිටුවීෙම්දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුණ වුණු කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් සැපයීම, 
නීතිය හා සාමය අකුරට ඉටු කිරීම, අපරාධ මැඩලීම, දූෂණය 
මැඩලීම කියන කාරණාවලදී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට දැවැන්ත 
ෙවනසකට අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. අප හිතන විධියට  තවත්  
දුරක් යන්න තිෙබනවා. ඒ තැනට ෙම් රට ෙගන යන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙසේවය අද ෙම් රෙට් 
උතුම්ම ෙසේවයක්. ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවකයන්ෙගන් වැඩිෙයන්ම 
මහන්සි ෙවන ෙකොටස කවුද කියලා කිව්ෙවොත් ඒ ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින් කියලායි මා කියන්ෙන්. ෙමොන පශ්න තිබුණත්, ෙමොන 
විෙව්චන තිබුණත් ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවකයන්ෙගන් වැඩිෙයන්ම 
මහන්සි වන පිරිස ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි කරන පිරිසයි.  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ  වාමාංශික රජයන් හැම දාමත් ෙපොලිස් 
ෙසේවයට ඒ නියමිත ෙගෞරවය, ඒ තත්ත්වය දුන්නා. ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් නිල ඇඳුම ෙවනස් කරන්න සහෙයෝගය දුන්ෙන්ත් 
ශ ී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජයයි; ඒ නිල ඇඳුමට නියම ෙගෞරවය 
දුන්ෙන්ත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජයයි. හැම දාමත් එෙහමයි. අද 
වුණත් ෙම් අය වැය තුළින් රාජ  ෙසේවකයන්ට ලැෙබන සියලුම 
වරපසාද ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ලැෙබනවා. ඊට 
අමතරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නිලධාරින්ටත් 
යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න අද කටයුතු කර තිෙබනවා. එතුමා රාජ  
ෙසේවෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබා දුන්නා; 
ගුරුවරුන්ටත් දුන්නා. ඒ විධියටම ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ට 
ෙලොකු වටිනාකමක්  දීලා අද ඔවුන්ටත් යතුරු පැදියක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
යාපනයට, තිකුණාමලයට ගිහින් එෙහේ අයටත් යතුරු පැදි ලබා 

දුන්නා.  
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ඔව්. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අද යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. වැටුප් 

විෂමතා පශ්න තිෙබනවා; උසස්වීම්වල පශ්න තිෙබනවා. නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ෙල්කම්තුමා, ෙපොලිස්පතිතුමා නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඇති. 
වි ෙශේෂෙයන්ම අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරින් -රාළහාමි මහත්වරු- ඒ 
අයෙග් උසස්වීම් ගැන මතක් කරන්න කියලා මට කිව්වා. 
ෙකොස්තාපල් තත්ත්වෙය් සිට සාජන් දක්වා වන ඒ උසස්වීම් ටික, 
සාජන්ෙග් සිට SI මහත්වරු දක්වා වන උසස්වීම් ටික පිළිබඳව   

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරි කාලෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි. අද උසස ් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ගත්තාම ඒ අයට විශාල ෙගෞරවයක්  තිෙබනවා. ඒ ෙගෞරවය  
ආරක්ෂා කරන්න,  ෙම් ෙසේවය තවත් කාර්යක්ෂම කරන්න 
ෙපොලිස් නිලධාරින් කටයුතු කළ යුතුයි. 

 රථවාහන ෙපොලීසිය ගැනත් මා කිව යුතුයි.  ෙම් නිලධාරින්ට 
අෙප් හිත් තුළ දැවැන්ත ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. අපි එක්කත් 
සමහර ෙවලාවට පශ්න තිෙබනවා. මහ පාෙර් හිටෙගන අව්ව 
වැස්ස බලන්ෙන් නැතිව, රාතිය දහවල බලන්ෙන් නැතිව ඔවුන් 
ෙම් කරන්නා වූ ෙසේවය -විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින අය- අප විශාල ෙලස අගය කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් නිලධාරින් දැවැන්ත ෙමෙහයක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සම්න්ධෙයන් ඉටු විය යුතු කාරණා කීපයකුත් තිෙබනවා.  සමහර 
ෙවලාවට  අමාත ාංශය පැත්ෙතන් ෙවන්න ඕනෑ කාරණා කීපයක් 
තිෙබනවා. අපරාධයක්, දූෂණ කියාවක්, රථවාහන අනතුරක්, 
ෙමොකක් හරි සිද්ධියක්  වුණාම ඒ සම්බන්ධෙයන්  විමර්ශනයක් 
කරනවා; පරීක්ෂණයක් කරනවා. ෙහොඳින් කාලය අරෙගන ඒ  
කරුණු  හරියට අවෙබෝධ  කරෙගන, අවශ  කරන සාධක ෙත්රුම් 
අරෙගන  ඒ විමර්ශනය, ඒ පරීක්ෂණය කරලා ඒක උසාවියට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙබොෙහෝ විට "B" Report  එකක් මඟිනුයි.  
ෙපොලිසිෙයන් ඉදිරිපත්  කරන "බී" වාර්තාව අනුව තමයි ඒ 
අහිංසක පුද්ගලයන්  රිමාන්ඩ් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ 
වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ;  කරුණු හරියට එක්රැස් කර ගන්න 
ඕනෑ.  ෙම් කටයුතු තව තවත් කාර්යක්ෂම කර ගන්න කමයක් හදා 
ගන්න ඕනෑ.  

සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින් කියනවා, උසස් නිලධාරින් ඔවුන්ට  
target  එකක් ෙදනවාය කියා. රථවාහන නඩු ෙමච්චර ෙගෙනන්න 
ඕනෑය; ෙමච්චර නඩු දමන්න ඕනෑය; මාෙසකට ෙමච්චර නඩු 
තිෙබන්න ඕනෑය කියා target එකක් ෙදනවාය කියනවා. අෙප් 
පෙද්ශවල සාම්පදායික කසිප්පු කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය 
ඉන්නවා. මා නිෙයෝජනය කරන ෙවන්නප්පුව ආසනෙය්  ඒක 
කුඩා කර්මාන්තයක් හැටියටයි කරන්ෙන්. ෙම් සමාජෙය් තිෙබන 
තත්ත්වයත් එක්ක අපට ඒකට වටිනාකමක් ෙදන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  හැබැයි සමහර විට ෙබෝතල්  දහයක් අහු වුණාම ඒ 
අයට ගිහින් කියනවා, මාෙසකට නඩු  තුනක්වත් දමන්න ඕනෑය  
කියා. එෙහම target එකක් එක්ක  යන්න බැහැ;  target  එකක් 
අනුව නඩු දමන්න බැහැ.  උසාවියට නඩුවක් දමනවා නම් target 
ෙගෙනන්න බැහැ. වැරදි කරන පුද්ගලයින්  ගැන හරියටම බලා 
නඩු දමන්න  ඕනෑ. වැරදි කරන පුද්ගලයාම තමයි නීතිෙය්  
රැහැනට හසු කර ගන්න  ඕනෑ. එෙහම නැතිව  target  එකක් 
එක්ක යන්න බැහැ.   ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් රථ වාහන අනතුරු 
සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ අනික් කරුණු සම්බන්ධෙයන් වුණත් target 
අනුව ෙනොෙවයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමච්චරක් මිනීමැරුම් නඩු 
ෙගෙනන්නය කියා කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙම් මාෙසට ෙමච්චර 
මිනීමැරුම් නඩු ෙගෙනන්නය කියා කාටවත් කියන්න බැහැ.   
ගහගත්තු  අයෙග් නඩු ෙමච්චරක් ෙගෙනන්න ඕනෑය; මත්දව  
නඩු ෙමච්චරක් ෙගෙනන්න ඕනෑය  කියා  ෙපොලීසිෙය්  ෙකෙනකුට  
කියන්න බැහැ. ඒ කරුණු අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.  

ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරතුමා පවා සැකකරුවන්ට ඇප ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් කථා කළ බව අපි දැක්කා.  ෙසනසුරාදා, ඉරිදා 
දවස්වල ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු සැකකරුවන් වැඩ බලන 
මෙහස්තාත්වරයකු ළඟට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙපොලීසියට ඇප ලබා  
ෙදන්න පුළුවන් අවස්ථාව නීතිය මඟින් සලසා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙපොලීසිෙය්  තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒ පියවර 
ගන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන්න ගිහින් අමාරුෙව්  වැටුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා සාලියවැව ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 
ස්ථානාධිපති උෙබ්නායක නමැති  නිලධාරියා ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
එක්ක  පශ්නයක් ඇති වුණා. ඉහළ නිලධාරිෙයකුෙග් කීමට ඇප 
ලබා දුන්නා.  අද ඒ  ෙපොලිස් නිලධාරියාට ස්ථානාධිපතිකමත් නැති 
වී තැන් තැන්වලට මාරු ෙවලා යන්න සිදු වී තිෙබනවා. එවැනි 
තත්ත්වයන් තිෙබනවා. සමහර ෙකොට්ඨාසවල ෙපොලිස් නිලධාරින්  
යම් යම් අපරාධ   සම්බන්ධ ෙබොරු පැමිණිලි ගැන,  ෙබොරු ෙචෝදනා 
ගැන විමර්ශනය  කළාම, ඒ විමර්ශනය  නිසා ඒ අයෙග් උසස් වීම  
නැති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ අයෙග් 
ස්ථානාධිපතිකම නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය යම්කිසි  
කාර්යයක්  කරනවා නම් අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරය තමයි ඒවා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙහොඳින් ෙසොයා  බලන එක. ඒ වාෙග්ම  ෙබොරු 
පැමිණිලි නිසා  පහු ගිය  කාලෙය්දී  සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ට   
උසස් වීමක් පවා ලබා ගන්නට බැරි වුණා. ඒ අයෙග් යම්කිසි 
දුකක්, මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා. එවැනි මැසිවිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කරන්න තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අමාත ාංශෙය් 
කාර්යභාරය විය යුත්ෙත්. ෙපොලීසිෙය් හැම ෙදයකටම ඇඟිලි 
ගහන්න ෙනොෙවයි අමාත ාංශය තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය  ස්වාධීන 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ෙපොලිස්පතිතුමා ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොලිස්පතිතුමා 
ස්වාධීන වන ගමන්, ෙපොලීසිය  සව්ාධීන වන ගමන්, ඒ ෙපොලීසිය 
තුළින් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ මහජනතාවට ෙහෝ යම්කිසි 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒක ෙසොයා බැලීමත්  
අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරයක් වනවා. අමාත ාංශයට ඒ ගැන  
ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
ෙපොලිස් ෙසේවය ගැන කිව්වා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියට අවශ  
පහසුකම් සැපයීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කිව්වා. පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා එය සිනහවට 
ලක් කළ බව මා දැක්කා. ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, පුඤ්ඤෙසෝමෙග් 
ෙපොලීසිය නැති ෙවන්න ඕනෑය කියායි. මා නම් ඇත්තටම 
කැමැතියි, අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් මහාමාර්ගෙය් රාජකාරි 
කරනෙකොට sunglasses කුට්ටමක් පැළඳ ෙගන ඉන්නවා නම්. මා 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා දවසක දැක්කා, බම්බලපිටිෙය්දී ෙපොලිස් 
නිලධාරියකු ෙලොකු ෙනෝනා ෙකෙනකුෙග් කාර් එකක් නවත්වා 
තිෙබනවා. සමහර විට ෙනෝනාලා හිතනවා, කාර් එෙක් shutter 
එක පහතට දමා ඉංගීසිෙයන් කථා කළාම අර ෙපොලිස් නිලධාරියා 
භය ෙවනවාය කියා. මා දැක්කා, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් ඒ 
ෙනෝනාට ඉංගීසිෙයන් උත්තර ෙදනවා. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. 
එතැනට තමයි අපි යන්න ඕනෑ. භාෂා දැනුම, ෙකොම්පියුටර් වැනි 
නව තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගැනීමට තමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, 
පුඤ්ඤෙසෝමෙග් ෙපොලීසිය ෙනොෙවයි, එතැනින් එහාට ගිය 
ෙපොලීසියක් බිහි කරන්න ඕනෑය කියා.  

සයිබර් අවකාශය ගැන ජනාධිපතිතුමා කථා කළා. සයිබර් 
ෙහොරකම් ගැන කථා කළා. ෙලෝකෙය් දියුණුවත් සමඟ එදා සිදු වූ 
අපරාධ ෙනොෙවයි අද සිද්ධ වන්ෙන්. අද නව තාක්ෂණයත් සමඟයි 
අපරාධ සිද්ධ වන්ෙන්. නව තාක්ෂණයත් සමඟ සිද්ධ වන අපරාධ 
හඳුනා ෙගන ඒවා මැඩ පවත්වන්න නම් නිලධාරින් ශක්තිමත් 
වන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් ෙසේවය හෑල්ලුවට ලක් කරන්න ෙනොෙවයි, 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශයට ෙල්කම්වරෙයක් පත් 
කෙළේ. හමුදාෙව් ෙකෙනක් තමයි ෙල්කම් හැටියට සිටිෙය්. ඒ 
හමුදාෙව් ෙකනා ෙවනුවට අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට 

ෙපොලීසිෙය් ෙකනකුම පත් කරන්නය කියා ෙලොකු ඉල්ලීමක් 
තිබුණා. ඒ ඉල්ලීම තමයි ජනාධිපතිතුමා ඉටු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙදෙදනාම ෙහොඳ නිලධාරින්. හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමා මිනී මැරුෙව් 
නැහැ, ෙවඩි තිබ්ෙබ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙපොලිස්පතිතුමාත් 
දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් කළ ෙකෙනක්. විපක්ෂය ඒ ෙදෙදනා 
අතර ගැටුමක් ඇති කරන්න හදනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ෙදෙදනාටම නියම කාර්ය භාරයන් ෙදකක් දීලා තිෙබනවා. සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake.  

You have 10 minutes.   
 
[අ.භා. 12.06] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් නීතිය 

හා සාමය පවත්වා ෙගන යෑෙම්දී සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ නිලධාරින් එම කාර්ය භාරය ඉටු 
කිරීම සඳහා අවංකව සහ වුවමනාෙවන් යුතුව කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අතෙළොස්සක් වූ කුඩා නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් ෙද්ශපාලන වුවමනාවන්ට, ෙද්ශපාලන හස්තයන්ට 
යටත්ව තමන්ෙග් කියා මාර්ග අනුගමනය කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටම අපකීර්තියක් ෙගන දීපු අවස්ථා අපි 
ෙබොෙහෝ විට දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා රෙට් නීතිය හා සාමය 
ස්ථාපිත කිරීෙම්දී පක්ෂ, පාට කිසිවක් සැලකිල්ලට ලක් 
ෙනොෙකොට කටයුතු කිරීෙම් විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහත්වරුන්ටත්, විෙශේෂෙයන් 
ෙපොලිස්පතිතුමාටත්, ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත්, සාමාන  
ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් පැවරී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැෙල් ආදී වශෙයන් කිසිදු ජන 
ෙකොට්ඨාසයක් විෙශේෂ ෙකොට සැලකීමට අයිතියක් තිෙබ් යැයි 
කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අනික් රාජ  ආයතන වාෙග්ම 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් නඩත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ 
ජනයාෙග් මුදලින්. මහ ජනයා අතිශය දුෂ්කරතාවන්ට පත් ෙවමින් 
උපයන මුදලින් විශාල මුදල් කන්දක්  බදු, දඩ සහ අනිකුත් ෙද්වල් 
හැටියට රජය අත් පත් කර ගන්නවා. ඒ එකතු කර ගන්න මුදල් 
තමයි නීතිය හා සාමය රට තුළ පවත්වා ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් අද 
දිනෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙවන් කරනු ලබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෑත කාල ෙය් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලිස් නිලධාරී මහත්වරුන් ඒ වුවමනාෙවන් 
යුතුව කටයුතු කළාද කියන වග ෙත්රුම් ගැනීමට ෙනොහැකි 
තරමට ඇති වුණු සිදු වීම් ගණනාවක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
හැටියට, පසු ගිය ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී ෙමොනරාගල 
දිස්තික්ක ෙය් අෙප් පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයකු බවට පත් වී සිටි 
විෙජ්සිරි මහත්මයාෙග් ෙගදරට තුන් වතාවකට වඩා ෙවඩි තැබුවා. 
ඒ ෙකොපු හම්බ වුණා. හැබැයි, ෙවඩි තැබූ ෙකනකු අත් අඩංගුවට 
ගන්න බැරි වුණා. සමහර විට ෙවඩි තබන අවස්ථාෙව්දී ෙපොලිස් 
නිලධාරින් එම ස්ථානයට එනෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරින් භිය 
වද්දවා ෙපොලිස් නිලධාරින් පලවා හරිනවා. ඒ තරමට මැර 
කණ්ඩායම් අතට බලයක් ආෙරෝපණය ෙවලා තිෙබනවා. "නිල 
වශෙයන් චණ්ඩි ඉන්ෙන් ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විතරයි" 
කියා ෙපොලිස් මාධ  පකාශකතුමා කිව්වාට, ඇත්තටම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙනොනිල චණ්ඩින්ට යටත් වුණු අවස්ථා ඕනෑ 
තරම් අපි දැකලා තිෙබනවා. 
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 විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනය මැදිහත් වන සිදු වීම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය කියාත්මක වීෙම්දී පක්ෂපාතී 
තත්ත්වයක් අනුගමනය කරන ස්වභාවයක් අපි ඕනෑවටත් වඩා 
වැඩිෙයන් අත් දැකලා තිෙබනවා. සාමාන  ආරවුලකදී, සාමාන  
හබයකදී ෙපොලීසිය කියාත්මක වන ආකාරයත්, ඒ සිද්ධියට, ඒ 
හබයට ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙපොලීසිය 
කියාත්මක වන ආකාරයත් හාත්පසින්ම ෙවනස් බව අපි ඉතා 
ෙහොඳින් දන්නවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අවංකව කටයුතු කරන්න 
ෙමොන තරම් වුවමනාවක් තිබුණත්, ෙද්ශපාලන හස්තය විසින් එය 
මුළුමනින්ම යටපත් කර තිෙබනවා. අපි එක්කත් එකට ඉෙගන 
ගත්ත ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු ඉන්නවා.  

කටුකුරුන්ද ෙපොලිස් අභ ාස විද ාලයට ගිහින්, දණ්ඩ නීති 
සංගහය පාඩම් කරලා, අපරාධ නීති සංගහය පාඩම් කරලා, පාන්දර 
4.00ට නැඟිටලා, බයිෙනත්තුව කෙර් තබා ෙගන, කිෙලෝමීටර 
හතක් අටක් දුවලා, ඇඟට හයිය හදා ෙගන, නීතිය පිළිබඳ දැනුම 
හදා ෙගන නීතිය ඉටු කරන්න ගෙම් ෙපොලීසියට එනවා. නමුත් ඒ 
පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාටත් යටත් වන්න ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට සිද්ධ වනවා. සමහර ෙපොලීසිවල OIC මහත්මයා 
නැඟිටිනවා පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා එනෙකොට, සභාපති 
OIC පුටුෙව් වාඩි ෙවනවා, OIC මහත්මයා පැමිණිලි කරනවා 
සභාපති ලියා ගන්නවා අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
ෙද්ශපාලන හස්තයක් විසින් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් ෙකොඳු කඩලා, ඔවුන්ෙග් තරු පටිෙය් ගරුත්වය 
නැති කරලා, ඔවුන්ෙග් ෙකෝට් එෙක් ගරුත්වය නැති කරලා 
ෙබොෙහෝ නිලධාරින් යටපත් කරෙගන හසුරුවන ස්වභාවයක් 
තිෙබනවා. අප ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලන්ෙන් එක 
ෙදයයි. ඔබට පැවරිලා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තු අණපනත් බලය. 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඔබට පවරා දී තිෙබනවා වියදම් කිරීම සඳහා 
මුදලක්. ඒ නිසා ඔබ කියාත්මක විය යුතු වන්ෙන් ඒ නීතිෙයන් 
පනවා ඇති බලයත් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන මුදලුත් 
නිසියාකාරෙයන් උපෙයෝගී කරෙගන නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත 
කිරීමට පමණයි. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ඇති වූ සිදු වීම් ෙදස 
බැලුවාම, හිටපු ෙපොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය මැතිතුමාත් සමඟ 
විෙශේෂ විෙව්චනයක් අපිට නැහැ; විශාල ෙදෝෂාෙරෝපණයක් අපිට 
නැහැ. නමුත් ඒ කියාවලිය ගත්ෙතොත් ඒ කියාවලිය තුළ යම් 
ජුගුප්සාජනක තත්ත්වයක් ඇති කරන එක කාටවත් බැහැර 
කරන්න බැහැ. 

 විෙශේෂෙයන්  කටුනායක ෙවෙළඳ කලාපෙය් EPF අරමුදල් 
ෙකොල්ල කනෙකොට, ෙකොල්ල කෑම සඳහා ආණ්ඩුව උත්සාහ 
කරනෙකොට ඒ තරුණ තරුණියන්ට සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා, තමුන්ෙග් අරමුදල් ෙකොල්ල කෑමට එෙරහිව හඬ 
නඟන්න.  හැබැයි, එතැනට ෙපොලීසිෙයන් පැනලා ෙවඩි තියලා 
ෙකෙනක් ඝාතනය වුණා. විශාල පිරිසකට තුවාල වුණා. එතෙකොට 
ඒ පිළිබඳ වගකීම භාර ගන්න ෙමෙතක් අෙප් රෙට් සාම්පදායක් 
තිබුෙණ් නැහැ. පළමු ෙවනි වතාවට ෙපොලිස්පතිතුමා එහි වගකීම 
භාර අරෙගන ඉල්ලා අස් වුණා. ඒක ඉතා ෙහොඳ කාර්යයක්.  
එතැනින් පසු සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඔහු එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ ෙය් තානාපතිවරයා බවට පත් ෙවනවා. එතැනින් පසු ඔහු 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා වශෙයන් 
පත් ෙවනවා. එතෙකොට තමයි දැෙනන්ෙන් අර ඉල්ලා අස්වීම 
රංගනයක් කියන එක. සමාජෙයන් ඇති ෙවන විෙව්චනය, 
සමාජෙයන් ඇති වූ ෙදෝෂාෙරෝපණය, ඒකට සමාජෙයන් ඇති වූ  
බලපෑම යටපත් කර ගැනීම සඳහා රංගනයක නිරත වුණාද කියා 
සාධාරණ සැකයක් ඇති ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ඔහු ඉල්ලා අස ්
ෙවයි. ඔහු නැවත රාජ  තනතුරු සහ පත්වීම්වලට යනෙකොටම 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් එම ඉල්ලා අස්වීම කිසිෙසේත්ම අවංකව ෙහෝ 
යථාර්ථවාදීව කරන ලද එකක් ෙනොෙවයි, බලපෑමක් මත කරන ලද 
රංගනයක්ය කියා. ඒ භූමිකාවන් ෙහොඳට මහජනයා දකිනවා. 
එතෙකොට ෙපොලීසිෙය් හිසට ෙමෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ෙපොලීසිෙය් උඩුකයට ෙමෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම්,  සාමාන  

ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන කවර කථාද කියන එක ෙත්රුම් ගැනීම 
අපහසු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැනට සිටින ෙපොලිස්පතිතුමා යම් කාර්ය භාරයක නිරත 
ෙවමින් සිටිනවා.  මා දන්නා ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරු 
අපට කිව්වා, ෙපොලීසිවල තිබුණු අඩු පාඩු ගැන. ඔවුන්ෙග් අඩු 
පාඩුකම් -සපත්තු ෙවන්න පුළුවන්; පටි ෙවන්න පුළුවන්; ඇඳුම් 
ෙවන්න පුළුවන්; වාහන ෙවන්න පුළුවන්- මඟ හරවා ගැනීම සඳහා 
යම් පයත්නයක නිරත ෙවමින් සිටිනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව එතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් වැදගත් 
ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතා සහිත සිදුවීම්වලදී ෙපොලීසිෙය් හැසිරීම් 
පිළිබඳව අපිට කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්න බැහැ.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. සබරගමු විශව්විද ාලෙය්  
ශිෂ යන් ෙනරපා දැමීම සඳහා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙමොකක්ද තිබුණ විෙශේෂ වුවමනාව. ඔවුන්ට සාධාරණ අයිතියක් 
තිබුණා. ඒ සාධාරණ අයිතිය ෙවනුෙවන් ඔවුන් අරගලයක් කරමින් 
තිබුණා. විශ්වවිද ාල දරුවන් හැටියට ඔවුන්ට සබරගමු 
විශ්වවිද ාලෙය් අධ ාපනය හැදෑරීෙම් පහසුකම් නැති තත්ත්වයක් 
තිබුණා. තමන්ෙග් අධ ාපනය නිසි ආකාරෙයන් පවත්වාෙගන 
යාම සඳහා පහසුකම් ලබා දීම සඳහා  ඒ දරුවන්ෙග් ඉල්ලීම් 
තිබුණා; සාකච්ඡා තිබුණා. හැබැයි, එයින් අනතුරුව තමයි ඔවුන් 
උද්ෙඝෝෂණ කියා මාර්ගයකට ආෙව්. ෙපොලීසිය හැසිරුෙණ් 
තමන්ට එෙරහිව ෙම් දරුවන් හැසිෙරනවා කියන ආකාරෙයනුයි. 
ෙපොලීසියට එෙරහි කියාකාරීත්වයක් ෙනොෙවයි එතැන තිබුෙණ්. 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස එතැන ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දරුවනුත් 
ඉන්නවා; අෙප් දරුවනුත් ඉන්නවා. ඒ සෑම දරුෙවකුටම සාධාරණ 
ෙලස තමන්ෙග් පහසුකම් සහිතව අධ ාපනය හැදෑරීෙම්  අයිතියක් 
තිෙබනවා. ඒ අයිතිය ෙවනුෙවන් තමයි ඔවුන් කටයුතු කරමින් 
සිටිෙය්. ඒ අයිතිය ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන් තමන්ට එෙරහිව 
කරන ලද හතුරු කියා මාර්ගයක් හැටියට හිතමින් තමයි එතැන 
හැසිරුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම නියමිත පරිදි උසාවි නිෙයෝග ෙනොතිබියදී, 
නියමිත පරිදි කියා පටිපාටි අනුගමනය ෙනොකරමින් තිබියදී 
එතැනට මැදිහත් වීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලන වුවමනාවට අනුව හැසිෙරන බව 
ෙනොෙවයිද? ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තිෙබනවා,  
ෙකොළඹ නගරෙය් night race පදිනෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරි 
මහත්වරු, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මාර්ග තදබදය ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ. දින 10ක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ නගරය වහනෙකොට 
මාර්ග තදබදය ගැන කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, සාමාන  
උද්ෙඝෝෂණයක් යනෙකොට මාර්ග තදබදය ගැන කියනවා. දින 
10ක් රෑ 7.00ට ෙකොළඹ නගරය වහලා එළි වන තුරු night race 
පදිනෙකොට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් නැහැ, මාර්ග 
තදබදයක් ඇති ෙවනවා; වාහනවලට තදබදයක් ඇති ෙවනවා; ඒ 
නිසා ෙමය කරන්න ෙදන්න බැහැ කියා. එතෙකොට ෙපොලීසිය 
නිහඬ පිළිෙවතක් අනුගමනය කරනවා. සාමාන  උද්ෙඝෝෂණයක් 
පිටෙකොටුෙව් දුම්රිය ෙපොළ ඉදිරිපිට යනවිට ෙපොලීසිය ගිහිල්ලා 
වාරණයක් අරෙගන එනවා. ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? එයින් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් මාර්ග තදබදය අවම කරන්නද? ඇත්තටම 
මහජනතාව මුහුණ ෙදන දුෂ්කරතා අවම කරන්නද? නැහැ. එතැන 
අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන හස්තයක් හැටියට කටයුතු 
කිරීම ෙන්ද? ඒ නිසා ඒවාෙයන් ෙපොලීසියට අපකීර්තියක් අත්පත් 
කර දීලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙකෝට් එෙක් ගරුත්වය, තරුපටිෙය් 
ගරුත්වය, ඔවුන් ලබා තිෙබන අධ ාපනය, මිනිෙසක් හැටියට 
ඔවුන්ට තිෙබන ගරුත්වය  මුළුමනින්ම නැති ෙවන තැනට පත් 
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතා 
කුඩා කණ්ඩායමක්. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ කුඩා 
කණ්ඩායමට ලංකාෙව් පළමුෙවනි වරට අවුරුදු 63ක  නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ඉන්නවා. ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හැරමිටිෙයන් යන ෙපොලිස්පතිවරෙයක් හදලා නතර ෙවයිද කියලා 
මා දන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙපොලීසිෙය් කාර්ය භාරය ඉටු කරෙගන යාෙම්දී ෙපොලිස් 
ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් 
සිටිනවා. ඔවුන්ට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිශ්චිත ස්ථිර 
කිරීමක් ලබා දීලා තිබුණත් සාධාරණ, ජීවිතය පවත්වාෙගන යාමට 
අවශ  වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට ලැෙබන 
පහසුකම් අවම කරලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට යතුරු පැදි 
ලබා ෙදනවා කියලා අය වැය  ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා 
මම දැක්කා.  ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්ටත් ෙමම 
යතුරු පැදි ෙදනවාද කියලා මම දැන ගන්නට කැමැතියි. දැනට 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙමම ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක 
නිලධාරින්ට ෙමම යතුරු පැදි ෙදන්නට ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව ෙපොලීසිය තුළ විශාල විෂමතාවන් හදලා 
තිෙබනවා. ඉතා කුඩා නිලධාරින් කණ්ඩායමක් හැර බහුතරයක් 
නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන යාෙම් වුවමනාෙවන් කටයුතු 
කරමින් යනවා. ඔවුන්ට ඒ සඳහා අත වශ  වුවමනාවක් 
තිෙබනවා. නමුත් ඉතා සුළු කණ්ඩායමක් ෙද්ශපාලනය මත 
උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම්, මාරුවීම් ලබා ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
ෙද්ශපාලන හස්තයට යට ෙවලා කියා කිරීම නිසා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපකීර්තියට ලක් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.16] 

 
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 නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබදව පැවැත්ෙවන කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවමින් අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා, ගරු රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා සහ ගරු 
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කරුණු කාරණා රාශියක් පකාශ 
කළා.  

ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට ඇවිල්ලා පකාශයක් 
කරන්නට අවස්ථාවක් ෙනොමැති ෙකෙනක් පිළිබඳව අෙප් ගරු 
මන්තීවරෙයක් පකාශයක් කෙළොත් එය නිවැරදි කිරීම අෙප් 
යුතුකමක් ෙවනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අෙප් නීතිය 
හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ගැන කථා කළා. 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙපොලිස ්
ෙසේවෙය් සිටියදී කැමැත්ෙතන් අස්ෙවලා, එමීර් රාජ යට ෙනොෙවයි 
බසීලයටයි ගිෙය්. එතුමා බසීලයට ගිහින් ඒ රාජ  තාන්තික 
කටයුතු කළාට පසුව තමයි එමීර් රාජ යට ආෙව්. ඉන් පසුව තමයි 
එතුමා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
වශෙයන්, -පළපුරුදු, දක්ෂ හිටපු ෙපොලිස්පතිවරෙයක් වශෙයන්- 
පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මම එම කාරණය ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමාට මතක් කර ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට 
මතක් කර දිය යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා දැන් කාරණා රාශියක් කිව්වා. එතුමා, 
ෙමොණරාගල සිද්ධීන් ගැන කිව්වා; ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක 
නිලධාරින්ට ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 
නමුත්, ඔබතුමන්ලාත් එක්තරා කාලයක් රජෙය් පාර්ශ්වෙය් 
ඇමතිකම් දැරුවා; රජය නිෙයෝජනය කළා; සන්ධාන රජයන්වල 
හිටියා. ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් නැහැ ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට අඩු තරමින් ෙමෝටර් සයිකල් එකක්වත් ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ සුබ සාධනය පිළිබඳව එදා ඔබතුමන්ලාට මතක් වුෙණ් 
නැහැ. අද අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යම් යම් 

ෙද්වල් ෙදන විට  නුදුන්න එක ගැන විතරක් ඔබතුමන්ලා මතක් 
කරනවා. අපි ඒ අයටත් ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. ෙමතරම් පිරිසකට 
දුන්නා නම් තව ටික ෙදෙනකුටත් දීලා දාන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් නිලධාරින්ට ෙදනවාද? 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ෙම් වතාෙව් ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම මම 

ඔබතුමාට මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ, ඔබතුමන්ලාෙග් අතීතෙය්දීත් 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් කියාකාරකම් සිදු ෙවලා -[බාධා කිරීමක්] 
කථා කරන්නට ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. අපි ඒවා නිවැරදි 
කරෙගන, -[බාධා කිරීමක්] ඔව්, මෙග්ත් තිෙබන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමාෙග්ත් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒවා නිවැරදි කරෙගන තමයි 
ෙමතැනට එන්න ඕනෑ. මම ෙම් ඒවා ගැන කියනවා ෙනොෙවයි, 
ෙපොඩි මතක් කර දීමක් කෙළේ. අපි හැෙමෝෙග්ම කිල්ෙලෝටවල 
හුණු තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ෙපොලීසිය කියාත්මක කළ හැටි අපට 
මතකයි.  1970 - 77 කාලෙය් හංවැල්ල ෙපොලීසියට ගැහුෙව් 
ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහොමද එදා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්? ඒවා 
ඔබතුමාට ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් අප 
ඔක්ෙකෝෙග්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග් තමයි ෙදපාර්තෙම්න්තුත්. 
පලතුරු ෙගොඩක් ගත්තාම, ඔක්ෙකෝම පලතුරු ඉදිලා තිබුණාට 
සමහර ඒවා කුණු ෙවලා තිෙබනවා; පණුෙවෝ ඉන්නවා. නමුත් 
හැම එෙක්ම පණුෙවෝ නැහැ. හැම එකම කුණු ෙවලා නැහැ. කුණු 
වූ ඒවා තිෙබනවා නම් අපි ඒ ෙකොටස් කපා දමා අයින් කරලා 
කනවා. සම්පූර්ණෙයන් කුණු ෙවලා තිෙබනවා නම් වීසි කර 
දමනවා. එෙහම තමයි ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වුණත්. ඕනෑම එකක 
එෙහමයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශය පිහිටුවලා අප අද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාවට ෙසේවය කිරීමයි. මහ ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට 
පවතින ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධාරින්ෙග් සුබසාධනය ගැනත් 
විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලනවා. අෙප් රජය යටෙත් ෙපොලිස්පතිතුමා 
අද වන ෙකොට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැම ක්ෙෂේතයකම 
සිටින අය ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ සහ ෙකොළඹ අවට පහසුකම් සහිත 
ස්ථාන හදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. එයට ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
කියනවා "cantonment" කියලා. ඒවා තිෙබනවා පනාෙගොඩ. 
අන්න ඒ වාෙග් නිවාස, සාප්පු සංකීර්ණ, පාසල් ආදි පහසුකම් 
සහිත ස්ථාන හදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙපොලිස් 
නිලධාරියකුට මාරුවීමක් ලැබිලා ගියාම ඔහුට තම පවුෙල් 
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව හැ ෙඟන විධියට, ඔහුෙග් දරුවන්ට 
ඉෙගනගන්න පුළුවන් වන විධියට, ඔහුෙග් පවුෙල් අයට 
සුරක්ෂිතව ඉන්න පුළුවන් වන විධියට පහසුකම් සහිත සථ්ාන 
හදන්න අද වන ෙකොට ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. මා දන්නා විධියට, මට ආරංචි විධියට ඒ 
ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා. එක පාරටම ඔක්ෙකෝම 
කරන්න බැහැ. නමුත් පියවෙරන් පියවර ඒ අයෙග් සුබසාධනය 
සඳහා අවශ  කියා මාර්ග ෙගන තිෙබන බව පකාශ කරන්න 
පුළුවන්.     

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ අෙප් 
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙපොලිස් නිලධාරියකු වශෙයන් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටි ෙකෙනක්. එතුමා හුඟාක් කරුණු 
කියා තිෙබනවා. එතුමාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, මහින්ද 
චින්තන රාජ  පතිපත්තිය තුළින් ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවනුෙවන් 
2005 සිට අද දක්වා කරපු ෙද්වල් පිළිබඳව ෙපොතක් පකාශයට පත් 
කර තිෙබන බව. ෙම් ෙපොත පකාශයට පත් කර තිෙබන්ෙන් 
ෙනොකරපු ඒවා ෙනොව, කරන්න තිෙබන ඒවාත් ෙනොව, කරපු වැඩ 
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ඇතුළත් කරලායි. ෙමය, ශී ලංකා ෙපොලීසිය මඟින් "දස වසරක 
පගතිය" නමින් පළ කරපු ෙපොතයි. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඕනෑ නම් ෙමම ෙපොත බලන්න පුළුවන්. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ෙමම ෙපොත සභාගත* කරනවා.  

ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා, ෙපොලීසිය ෙවනුෙවන් කරපු 
ඔක්ෙකෝම. ෙමහි, මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව තිෙබනවා; 
වැටුප් සහ සුබසාධනය පිළිබඳව තිෙබනවා; ෙසේවය ඇගයීම හා 
උසස්වීම් පිළිබඳව තිෙබනවා; ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳව තිෙබනවා; මහජන ෙසේවා පවර්ධනය පිළිබඳව තිෙබනවා; 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් පවර්ධනය පිළිබඳව තිෙබනවා; 
වැය කරන ලද අය වැය පතිපාදන පිළිබඳව තිෙබනවා; 2015 අය 
වැෙයන් ෙපොලිස් ෙසේවය ලද පතිලාභත් තිෙබනවා. ගරු පාලිත 
රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා හිටපු ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු වශෙයන් 
ෙම්වා ගැන ෙමොකුත් ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිවයි කථා කෙළේ. ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ආකාරයට කථා කළාට 
කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, තවත් ෙකෙනක් එෙහම කථා කළාට 
කමක් නැහැ. නමුත් ඒ මන්තීතුමා කලින් ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම ෙසේවය කරපු ෙකෙනක්. එතුමා අද 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් සිටිමින් ෙම් සභා ගර්භෙය් කථා කරන 
ෙකොට තමා ෙසේවය කරපු ආයතනය ෙවනුෙවන්  කුමන රජයක් 
ෙහෝ යමක් කර තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව ෙකටි පසු බිම් 
විවරණයක් කරලායි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා ගැන ෙමොකවත් 
දන්ෙන් නැතිව, ෛවරය සිෙත් තියාෙගන, ෙකෝධය සිෙත් 
තියාෙගන උසස් ෙපොලිස් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරනවා. එදා එතුමා ෙපොලීසිෙය් SI ෙකෙනකු ෙවලා සිටියා නම්, 
එෙහම නැත්නම් IP මහත්මෙයකු ෙවලා සිටියා නම්, එෙසේ සිටිද්දී 
විනය විෙරෝධි කියාවක් කරලා ෙපොලීසිෙය් උසස් නිලධාරියකු ඒ 
පිළිබඳව කුමක් ෙහෝ action එකක් ගත්තා නම් ඒක හිෙත් 
තබාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාදවලට මුවා ෙවලා ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගහනවා නම්, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පධානින්ට ගහනවා නම් ඒක ඉතාම ලජ්ජාශීලි කියාවක්. එතුමාත් 
ඒ suit එක දාෙගන හිටපු කාලෙය්දීත් මම එතුමා හඳුනනවා. එතුමා 
කුරුණෑගල පැත්ෙත් සිටිෙය්. ඒ ෙකොෙහේද කියලා මට මතක නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැල්ලව ෙපොලිස් ස්ථානෙය්. 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame} 
එතුමා, එදා වැල්ලව ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපති. එතුමා මෙග් 

මිතෙයක්. මිතයකුව සිටි කාලෙය් කරපු ඒවා, කාපු ඒවා අපි 
ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. එෙහම කියන එක ෙහොඳ නැහැ. නමුත් 
ඒ කරපු ෙද්වල් අපි දන්නවා. ඒ බව දැනෙගන, ඒවා වහන් 
කරෙගන සිටින විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අවශ  
වුෙණොත් ඒ ගැන කියන්න අපට පුළුවන්. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව් අපි 
ඒවා කියන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩි මතක් කර දීමක් විතරක් කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් ෙපොලීසිය පිළිබඳව පකාශ කීපයක් කර තිෙබනවා. 
ෙවනම රථ වාහන ෙපොලීසියක් අවශ යි කියලා එතුමා කියා 
තිෙබනවා. නමුත් අද වන ෙකොට ශී ලංකාෙව්ම ෙපොලීසිවල 
රථවාහන ෙපොලිස් ක්ෙෂේතෙය් 16,000ක් වැඩ කරනවා. ඒ අය අද 

විශිෂ්ට ෙසේවයක් කරනවා. අද එදා වාෙග් ෙනොෙවයි, නගරෙය් 
ඉඳලා ගම්මාන දක්වාම ඉතාම ෙහොඳට  මාර්ග පද්ධතිය හැදිලා 
තිෙබනවා. අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අද රථ 
වාහන අනතුරු ෙම් තරමින් ෙහෝ අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රථ වාහන 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරු මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරිය හරියටම කියාත්මක කරන නිසා.  

පසු ගිය කාල සීමාෙව් - පාරවල් සවුත්තු කාලෙය් - සිදු වුණ 
රථ වාහන අනතුරු පමාණයත්, මාර්ග පද්ධති දියුණු වුණාට 
පස්ෙසේ සිදු වන රථ වාහන අනතුරු පමාණයත් සංසන්දනය කරලා 
බැලුවාම සංඛ ාත්මක අඩු වීමක් දකින්න තිෙබනවා, අෙප් අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි. හරි නම්, පාරවල් සවුත්තු විධියට 
තිබුණු පසු ගිය කාලයට වඩා අද  සිදු වන accidents පමාණය වැඩි 
වන්න ඕනෑ, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය් පාරවල් ෙහොඳට හදලා තිෙබන නිසා. නමුත්, අද අනතුරු 
සංඛ ාෙව් වැඩිවීමක් ෙවලා නැහැ. කාපට් කරපු පාරවල්වල සිදු 
වන අනතුරුවල අඩු වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රථ වාහන 
ෙපොලීසිය විශිෂ්ට ෙසේවයක් ෙම් වන ෙකොට කරන නිසා.  ඒ නිසා ඒ 
සඳහා ෙවනම ෙපොලීසියක් අවශ  නැහැ කියන එක තමයි අෙප් 
හැඟීම. ෙමොකද, නිලධාරින් 16,000ක් ඉන්න  ෙපොලීසිෙය් රථ 
වාහන අංශෙයන් ශී ලංකාවට ඉතා විශිෂ්ට ෙසේවයක් සිදු වන නිසා.  

අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කියලා තිෙබනවා, පිට 
පළාත්වල ෙසේවෙය් නියුතු ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙන්වාසික 
පහසුකම්, දීමනා නැහැ කියලා. නමුත් එෙහම එකක් නැහැ. 
ෙන්වාසික දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. 
ෙන්වාසික දීමනා ෙදන්න දැන් රජය පතිපත්තිමය වශෙයන් 
කටයුතු කරනවා. අද ෙම් වැය ශීර්ෂය සම්මත වුණාට පස්ෙසේ අපි 
මහා භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක කථා කරලා, දුර පමාණය අනුව 
ෙන්වාසික දීමනා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. මන්තීවරු වන අපටත් 
ඩීසල්  දීමනාව ෙදන්ෙන්, බස්නාහිර පළාෙත් ඉන්න අයට එක 
මුදලක්, බස්නාහිර පළාතින් පිටත ඉන්න අයට තවත් මුදලක් 
වශෙයන්. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්, නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ ෙපොලිස්පතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා, ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙම් ෙන්වාසික දීමනාව 
සාධාරණව ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කරන්නට ෙම් වන 
ෙකොට කටයුතු කරෙගන යන බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාවට 
දැනුම් ෙදන්න අවශ යි.  

අද පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. මම දන්නා හැටියට,  යම් තීන්දුවක් ගන්න 
පුළුවන් උසස් නිලධාරින් ෙපොලිස් ස්ථානවල රාතී කාලෙය්  නැහැ.  
SDO ෙකෙනකු ෙහෝ night SDO ෙකෙනකු ෙහෝ ඉන්නවා. 
නමුත්, යම් තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් උසස් නිලධාරින් නැහැ. 
අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්ව කාරණයට ෙපොඩි ඌන 
පූරණයක් විතරයි මම ෙදන්න යන්ෙන්. එෙහම නිලධාරිෙයක් 
නැති නිසා ෙකෙනකුට ඇපයක් ෙදන්න ඕනෑ නම් ඒකට එළිවන 
තුරු ඉන්න ඕනෑ. ඇපයක් ෙදන්න පුළුවන් අවස්ථාවක වුණත්, 
තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් නිලධාරිෙයකු නැති නිසා පශ්න ඇති 
වනවා. ඒ නිසා, වසමකට - division එකකට -  ASP මහත්මෙයක් 
රාජකාරිෙය් ෙයොදවන්න පුළුවන් නම්, එයින් මහ ජනතාවට ෙලොකු 
සහනයක් ලැෙබනවාය කියලා මම හිතනවා. ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ෙකෙනකු වශෙයන් මම ඒ ඉල්ලීම කරන්න 
කැමැතියි. අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් 
පළාත්වලත් , - 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

291 292 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame} 
-අෙනකුත් පළාත්වල නිලධාරින්ට ''නඩු ෙමච්චර ගණනක් 

ෙගෙනන්න ඕනෑ'' කිව්වාම, මිනිසුන්ට ඒක තදින්ම දැෙනනවා. ඒ 
නිසා ඒ කමය ෙපොඩ්ඩක් ලිහිල් කරලා, වරදක් කළා නම් ඒ 
වරදකරු පමණක් අල්ලාෙගන දඩ ෙකොළයක් ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම කරනවා.  

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
විවාදයට සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Vote will be taken in the evening.  The Sitting is 

suspended till 1.00 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 1.00 
ට  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

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

 
සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය 
(உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Assistant Secretary-General) 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ජානක 

බණ්ඩාර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
"ජානක බණ්ඩාර ගරු මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" 

යි  මම ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்ப , மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.   
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA took the chair. 

 
 

103 වන ශීර්ෂය.-  රාජ  ආරක්ෂක හා  නාගරික සංවර්ධන 
අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,975,880,000 

 
தைலப்  103.- பா காப் , நகர அபிவி த்தி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 3,975,880,000 

 
HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE AND URBAN 

DEVELOPMENT 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

3,975,880,000 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
වැය ශීර්ෂ අංක 103, 222-224, 226, 227, 291, 320 සහ 325, 

රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය. විවාදය 
ආරම්භ කිරීමට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙත්  කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින හවස් භාගෙය්  
විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය සහ ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 103, 222-224, 
226, 227, 291, 320 සහ 325 අංක දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි 
මම ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි පළමුව, පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් රට 
කුරිරු  තස්තවාදෙයන් මුදා ගන්න වැඩ කටයුතු කළ, ජීවිත පූජා 
කළ, ආබාධිත වුණු සියලුම රණ විරුවන්ටත්, ඒ රණ විරුවන්ෙග් 
පවුල්වල පුද්ගලයන්ටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන් අෙප් 
හෘදයාංගම කෘතඥතාව පුද කරනවා.  

අපි ෙම් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන්නට ෙමොෙහොතකට 
කලින් ඊෙය් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු ඇස්තෙම්න්තුවල 
ෙවනස් කිරීම් පිළිබඳව වචනයක් කථා කළ යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අද ෙවන තුරු කථා ෙවලා නැති නිසා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට  විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කළා, අය වැයත් එක්ක. ෙම් විසර්ජන පනෙත් තිෙබන 
පධාන කාරණා ෙදකක් ගැන කියන්න ඕනෑ. එකක් තමයි, වියදම. 
ෙම් වියදම අපට ෙපන්වලා තිබුෙණ් ෙම් ආකාරයට. විසර්ජන 
පනෙත් පළමුවන පිටුෙව්  ෙඡ්දයක ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

" ...2015 ජනවාරි මස 1 වන දිනෙයන් ආරම්භ වී 2015 ෙදසැම්බර් මස 31 
වන දිනෙයන් අවසන් වන කාලසීමාෙව් ෙසේවා වියදම් සඳහා අවශ  ෙව් 
යයි ඇස්තෙම්න්තු කර ඇති, රුපියල් එක් දහස් අටසිය ෙදොෙළොස් බිලියන 
ෙදසිය අනූ ෙදමිලියන හත්සිය දහ අට දහසක් විය යුතු ආණ්ඩුෙව් වියදම-" 

ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,812යි, මිලියන 292යි. ඊෙය්  
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම් මුදල ෙවනස් කරන්න 
කියලා. වියදම රුපියල් බිලියන 2,168ක් කරන්න කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් හරි පුදුම වැඩක්. ෙමොකද, දැනට සතියකට කලින් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. සතියකට පස්ෙසේ  වියදම රුපියල් 
බිලියන 1,812 සිට රුපියල් බිලියන 2,168ට  වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 256කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක උභෙතෝෙකෝටික පශ්නයක්. ෙකොෙහොමද 
සතියකින් ෙමෙහම වුෙණ්?  ෙමච්චර වියදම් තිෙබනවා කියලා 
කලින් දැක්ෙක් නැද්ද? අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කිව්වා, 
ෙම්කයි වියදම කියලා. සතියකට පස්ෙසේ කියනවා,  නැහැ, ඒ 
වියදමට වඩා තවත් රුපියල් බිලියන 256ක් අවශ යි කියලා.  ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 25,600කින් ෙම් මුදල වැඩි කළා 
කියලා සංෙශෝධනය කරනවා. ඒත් එක්කම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

ෙදවන කාරණය තමයි,  ෙම් ණය ලබා ගැනීෙම් උපරිමය දීලා 
තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 1,340කට. ඊෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සංෙශෝධනෙයන් ණය සීමාවත් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒක වැඩි කර 
තිෙබනවා රුපියල් බිලියන 440කින්. ෙකෝටි 44,000කින් ෙම් 
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සතිය ඇතුළත ෙවනස්කම් කරලා එදා රටට ෙපන්වූ ණයට වඩා 
තවත් ෙකෝටි 44,000ක ණයක් ගන්න ඕනෑයි කියලා ඊෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙමවැනි විශාල සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපට ෙලොකු 
සැකයක් තිෙබනවා. ඒ සැකයට ෙහේතුව ෙම්කයි.  අපි කලින් 
ඉඳන්ම කිව්වා, ෙම් වියදම් කරන්න මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ කියලා. වියදම් කරන්න මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  
ෙදනවා කිව්වාට ෙදන්න මුදල් තිබුෙණ් නැහැ. ඒත් ෙමොකක්ද 
කි ව්ෙව්? "අපි අය වැය පරතරය අඩු කරනවා; ණය ගන්න එක අඩු 
කරනවා" කිව්වා. දැන් ෙපෙනනවා ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා.  ඒ සල්ලි ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. දැන් කියනවා තව 
ණය ගන්න ඕනෑයි කියලා.  ඒ පිළිබඳව අපි මුදල් අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් කථා කරන්නම්. නමුත්,  
අෙප් රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ,  සතියකින් 
ෙකොෙහොමද ෙමච්චර ෙලොකු ෙවනසක් සිද්ධ වුෙණ්  කියලා.  

අද රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශය ගැන මා කථා කරන්න පටන් 
ගත්ෙත් පළමුෙවන්ම අෙප් කෘතඥතාව පිරිනමලයි. මෙග් 
කාර්යාලයට ආබාධිත  ෙසබළුන් ගණනාවක් ආවා.  ඇවිල්ලා මට 
කිව්වා, ගරු මන්තීතුමා පුළුවන් නම් ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න 
කියලා. මා ඇහුවා, ෙමොකක්ද පශ්නය කියලා. යුද්ධෙයන් ආබාධිත 
වුණාම පතිශතයක් හැටියට සියයට 40ක්, 50ක් ෙහෝ 60ක් ඔවුන්ව 
විශාම යවනවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් සැබෑ විශාම යාමට නියමිත දවස 
දක්වා පඩිය ෙගවනවා.  පඩිය ෙගවා ෙගන ගිහිල්ලා, අවුරුදු 55න් 
පසු   තමයි විශාම වැටුප ෙගවන්ෙන්. දැන් ෙම් කාරණයට අදාළ 
ආබාධිත ෙසබළුන් සෑෙහන පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් නඩුවකුත් 
දාලා තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ට ෙගවන්ෙන් 
විශාම වැටුප. එක ෙසබළකු මට ෙපන්නුවා; ඒ ෙසබළාෙග් ඇසක් 
අහිමි ෙවලා; කකුලක් අහිමි ෙවලා; ෙවඩි වැදිලා; ෙබෝම්බ වැදිලා.  
අෙප් යුතුකමක් තිෙබනවා ෙන්ද, ඔවුන්ට ෙසේවය කරන්න බැරි නම් 
ඔවුන්ව ෙසේවෙයන් පහ කරලා විශාම වැටුප ෙගවනවා ෙවනුවට,   
නීත නුකූලව ඔවුන්ෙග් පඩිය ලබා ෙදන්න. ඉතින් මා ආණ්ඩුවට 
මතක් කර ෙදනවා, කරපිංචා වාෙග් ෙම් අය හලන්ෙන් නැතිව 
නීත නුකූලව ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු ෙද් ලබා ෙදන්නය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි  දැන් රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගත්ෙතොත්,  ෙම් යටෙත් තිෙබනවා 
ෙනොෙයකුත් ෙවන් කිරීම්. ෙම් ෙවන් කිරීම්වල   විෙශේෂ 
මූලාරම්භයන් යටෙත් තිෙබනවා, "ෙතවන දරුවා සඳහා දීමනා" 
කියලා.   දැන් අපි සමාජගත කර තිෙබනවා, තුන්වැනි දරුවා හම්බ 
වුණාම රුපියල් ලක්ෂයක් ෙදනවා කියන එක. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇස්තෙම්න්තු අරෙගන 
බැලුෙවොත් -ෙම්වා යින්ෙන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්- 
පළමුවන ෙවළුෙම් 318වැනි පිටුෙව්, විෙශේෂ මූලාරම්භයන් යටෙත්, 
ෙතවන දරුවා සඳහා දීමනා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂයට කිසිම 
මුදලක් ෙවන් කරලා නැති බව මා ඉතාමත්ම කනගාටුෙවන් ෙම් 
ගරු සභාවට දැනුවත් කරනවා.  ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බින්දුවයි. 
රුපියල් බින්දුෙවන් ෙකොෙහොමද තුන්වැනි දරුවාට ඒ රුපියල් 
ලක්ෂය ලබා ෙදන්ෙන් කියන පශ්නය මා මතු කරනවා. දැන්  
පුළුවන් නම්  ෙවනස් කිරීමක් කරලා, සංෙශෝධනයක් කරලා ඒකට 
අවශ  මුදල් ලබා ෙදන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. 

තව කාරණයක් තිෙබනවා. මා කලින් ෙම්ක ෙපන්වා දුන්නා. 
රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට භාර දීලා තිෙබනවා, ෙහෝ ඔවුන් භාර අරෙගන 
තිෙබනවා ෙනොෙයකුත් ව ාපෘති. ඒ ව ාපෘති සඳහා කිසිම  
විධියකට මුදල් ෙවන් කිරීමක් සිදු කරලා නැහැ.  මා ඒ ගැන තව 
ෙපොඩ්ඩකින් කථා කරන්නම්.    

තව ෙදයක් කථා කරන්න ඕනෑ, අෙප් රණ විරුවන් 
සම්බන්ධෙයන්. මා ළඟ තිෙබනවා, 2011 විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාව. එහි ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල යටෙත් තිෙබනවා, මා  

ෙපොඩ්ඩක් තිගැස්සුණු කාරණයක්.  එහි අංක 3.1(ආ)යටෙත් 
ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් තිෙබනවා:  

"තම රාජකාරී කරන අතරතුර දී තුවාල ලද ෙහෝ  මිය ගිය ෙපොලිස්  
බලකාෙය්  ෙහෝ  සන්නද්ධ  හමුදාවල ෙහෝ යම් සාමාජිකෙයකුෙග්  
පවුල්වලට යම් පතිලාභ ෙගවීම ඇතුළුව  ජාතික ආරක්ෂාව   පවර්ධනය 
කිරීමට  සහ  සහතික කිරීමට වඩාත් ම ෙහේතු වන්ෙන්  යයි මණ්ඩලය 
අදහස් කරන ආකාරයට හා කාර්යයන්ට අරමුදලට අයත් මුදල් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් විධානවලට යටත්ව ෙයොදා ගැනීම මණ්ඩලෙය් 
කාර්යය වි තිබුණ ද සමාෙලෝචිත  වර්ෂය තුළ දී  කිසිදු  මුදලක් ඉහත 
අරමුණු  ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැය කර ෙනොතිබුණි.  " 

" කිසිදු මුදලක්" ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් කාර්යය 
ෙමොකක්ද?  මිය ගිය රණවිරුවන්ෙග් සාමාජිකයන්ට  පතිලාභ 
ෙගවීම. ඒකට ෙවනම අරමුදලක් තිෙබනවා. ෙකෝටි ගණනක් ෙම් 
අරමුදෙල් තිෙබනවා. ඒ ෙකෝටි ගණනක් තිෙබන අරමුදෙලන්  
"කිසිදු  මුදලක් ඉහත අරමුණු  ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැය කර 
ෙනොතිබුණි" කියලා විගණකාධිපතිවරයා ෙග් වාර්තාෙව් කියනවා, 
සුබසාධන කටයුතුවලට නම් ෙම් අරමුදෙල්  මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්, ඒ මුදල් වැය කරන්නට  ඕනෑ ඒ ආකාරයටයි. ඒ 
ෙවනුවට ෙමොවුන් කර තිෙබන්ෙන් ණයට දිමයි. ෙම් වාර්තාෙව් 
කියන හැටියට ණය දීලා තිෙබනවා,  ඉතිරි කිරීෙම් බංකුවට 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගන්න. හරි. ආෙයෝජනය කරන්න  ඕනෑ 
තමයි. ආෙයෝජනය කරනවාට වඩා ඒෙක් මුලික කාර්යභාරයක් 
තිෙබනවා. මූලික කාර්යභාරය ඉෂ්ට ෙනොකිරීම ගැන 
විගණකාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව 
වහාම ෙසොයා බලා අවශ  කටයුතු කරන්නටය කියා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වැඩ කටයුතු ගැන  මා ෙපොඩ්ඩක් කතා කරන්න  
කැමතියි. මා මුලින් කිව්වා වාෙග්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය්  
වියදම්වලට ෙම් වැය ශීර්ෂවල මුදල් ෙවන් කර තිෙබන පිළිෙවළ 
ගැන  ගැටලු රාශියක් මතු ෙවනවා. උදාහරණයකට අපි ගනිමු, ෙම්  
කාරණය. පුද්ගලික අනන තා මහෙල්කම් කාර්යාලය කියා 
ෙගොඩනැඟිල්ලක්  දැන් හදා ෙගන යනවා. ෙම්කට ලබන අවුරුද්දට 
ෙවන් කර තිබුෙණ්  රුපියල් මිලියන 25යි. සියලුම වර්ෂවල මුදල් 
එකතු කළාම,   මිලියන 110ක් වාෙගයි තිබුෙණ්.   ඒ වැය ශීර්ෂය 
මා ළඟ ෙම් ෙවලාෙව් නැහැ. අඩු ගණනක් තිබුෙණ්. නමුත්   රාජ  
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් කියා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ෙල්කම්වරයා ෙම්ක inspect   
කරන්න ගිහිල්ලා  තිෙබනවා. ෙම් ෙවබ් අඩවිෙය් කියන හැටියට 
ෙම් බිල්ඩිම හදන්න  රුපියල් මිලියන 7550ක් වියදම් ෙවනවාලු. 
රුපියල් මිලියන 7550ක් වියදම් ෙවනවා. නමුත් වැය ශීර්ෂෙය් 
තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙම් ගැන අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න කලින්  
අනතුරු ඇඟවූවා. ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න එපා. වැය ශීර්ෂයට මුදල්  
ෙවන් කරන්න  ඕනෑය  කියා. ෙම් ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත්  කරන 
ෙකොට ඒකට ලබන අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 486ක්, ඊළඟ 
අවුරුද්දට  රුපියල් මිලියන 1481ක්, 2014ට රුපියල් මිලියන 
1420ක් හැටියට මුළු මුදල රුපියල් 3412ක් හැටියට දක්වා 
තිෙබනවා. ෙවබ් අඩවිෙය් තිෙබන විධියට  ෙම්ක ලබන අවරුද්ෙද් 
සාදා ඉවර කරන්න ෙවනවා. හරි. මිලියන 7500ක් යනවා නම් 
ෙකෝ ෙම්වාට සල්ලි? ඔතැනදී තමයි, ෙම් පරස්පරය මතු ෙවන්ෙන්. 
ව ාපෘති කියාත්මක ෙවනවා;  ඒවා වැය  ශීර්ෂෙය් නැහැ. UDA   
එක එෙහමත් නැත්නම් ආරක්ෂක අමාත ාංශය, ෙම් වැය ශීර්ෂයට 
පරිබාහිරව - ෙශේෂ පතයට පිටින් - ෙනොෙයකුත්  තැන්වලින් ණය 
ගන්නවා.   

UDA  එක NSB  එෙකන් ණය  ගන්නවා. NSB  එෙකන් ණය 
අරගන්නවා,  ඒවා ඒකාබද්ධ අරමුදෙල් ණයක් හැටියට  වාර්තා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි  හිතනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ණය 
පමාණය අඩු ෙවනවා, දර්ශක ඉහළ  යනවා  කියලා. නමුත් 
මුලාසානරුඪ  ගරු  මන්තීතුමනි,  ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. අපි 
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ෙම්කට කියනවා "off-balance sheet"  කියලා. Off-balance 
sheet budgeting කමෙව්දයක් අනුගමනය කරලා  ෙම්  ඇත්තට 
ගන්න ණය ෙනොෙපන්වා ඉන්නවා.  

තව උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, "ෙව්රැස් ගඟ ගංවතුර පාලන 
ව ාපෘතිය" පිළිබඳවත් ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම වැඩ 
කටයුත්ත සිද්ධ වන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි දැකලා 
තිෙබනවා. අදියර 1 දැන් ආරම්භ ෙවලා තවත් දිගට ඉස්සරහට 
යනවා. ඒක ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වැඩ කටයුත්තක්. 
නමුත් ශත 5ක්වත් ෙවන් කරලා නැහැ. ශත 5ක්වත් ෙවන් 
කරන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහොමද වියදම් කරන්ෙන්? මම ගත්ෙත් 
උදාහරණ 2ක් පමණයි. නමුත් ෙම් වාෙග් උදාහරණ රාශියක් ෙම් 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබනවා. 

 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක loan agreement එකක්. 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Loan agreement ෙනෙමයි ෙන්. මම දැන් කියන්න පටන් 

ගත්ෙත්, රුපියල් ෙකෝටි 44,500කින් ණය ගන්න පමාණය වැඩි 
කරන්න කිව්වා කියන එක   ගැනයි. ෙම් විධියට ගන්න ණය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට යටත් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්ෙන් නැත්ෙත් ණය ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙන්. ඒ පිළිබඳව ව වස්ථාෙව් එක වාක ය ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. "ෙමන්න ෙම් සීමාවට යටත්ව ණය ගන්න පුළුවන්" 
කියලා විතරයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම මම විශ්වාස 
කරනවා, ඒක අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන අඩු පාඩුවක් 
හැටියට. ෙමොකද, වියදම් කරන්න ආණ්ඩුකම ව ාවස්ථාෙව් 
148වැනි ව ාවස්ථාවට අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ගන්නවා. ඒ අනුමැතිය ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ මුදල් වියදම් කරනවා.  
ව ාපෘති කර ෙගන යාම සඳහා ණය ගත්ෙතොත්  ඒ ණය නැවත 
ෙගවන්න වුණාම නැවත අනුමැතියක් ගන්න අවශ තාවක් නැහැ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, එතෙකොට නැ ෙඟන 
ගැටලුව ෙම්කයි. අපි ෙම් ඇස්තෙම්න්තුවල වියදම් සටහන් කරලා 
නැත්නම් අපි ඒවාට අනුමැතියක් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම 
නීතිඥවරෙයක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් 
ඔබතුමා නීතිඥෙයක් පමණක් ෙනොෙවයි, විනිසුරුවරෙයක්. මම 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 ව වස්ථාෙවන් 
කියනවා, අය වැය ඇස්තුෙම්න්තුවල සඳහන් කරලා නැත්නම් 
වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒක ඔබතුමා 
පිළිගන්නවා. අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල නැත්නම් ෙකොෙහොමද 
වියදම් කරන්ෙන්? වියදම් කරන්ෙන් එළිෙයන් ණය අරෙගන. 
එළිෙයන් ණය අරෙගන වියදම් කරලා ඒ ණය ෙගවන්න නැවතත් 
ෙම් ඇස්තෙම්න්තු ඇතුළට ෙග්නවා. එතෙකොට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු හැටියට අපි දන්ෙන් නැහැ ෙමොනවාටද 
වියදම් ෙවන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතැනදී ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ නිසා එම පශ්නය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නය 
කියලා මා රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම කියන ෙද් හරිද, වැරදිද, 
වැරදි නම් ඇයි වැරදි කියලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමතැනදී වැදගත් ෙවන්ෙන් වත්කම් මත ණය ගන්න 

පුළුවන්ද, බැරිද කියන එකයි. මහා භාණ්ඩාගාරයට යන්න අවශ  
නැහැ ෙන්. සංස්ථාපිත ආයතනයක ෙද්පළ හා වත්කම් මත ණය 
ගත හැකිද, නැද්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ණය ගත හැකියි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ණය ගත හැකියි. ඒ විධියට තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දැන් ෙම්කයි ෙවන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ පශ්නයක්. මම වැදගත් 

විධියට පිළිතුරක් දුන්නා. ණය ගත හැකියි. නමුත් ඒ ආයතනයට 
ණය ගන්න ෙශේෂ පතෙය් වටිනාකම මදි. ඒ ෙශේෂ පතෙය් 
වටිනාකම මදි නිසා රජෙය් guarantee එකක් ඇපයට ෙදනවා. 
රජෙය් guarantee එක කිව්වාම, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද ගරු ඇමතිතුමනි? ඒ ගැන ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා.   
Building එකක් අරෙගන බලමු. ඒ building එක හදන්න රුපියල් 
මිලියන 7,500ක ණයක් ගත්තාට  ඒ ණය ෙගවන්න ඒ building 
එෙකන් ආදායමක් එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙව්රැස් ගඟ ව ාපෘතියට 
ණය ගත්තත් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් පැත්ෙතන් විනාඩි 5ක් ෙදනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් මම ඊළඟට කථා කරන්න කැමැතියි, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙම් දවස්වල කරන මහා 
ෙබොරුව පිළිබඳව. මෙග් කථාව අතරතුර මම ලියකියවිලි 3ක් 
සභාගත කරනවා. එකක් තමයි අෙගෝස්තු 8 දිනැති රාජ  
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් Project Management Unit එෙකන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන document එක. 

 
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. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව 

ෙම් සභාෙව්දී "ෙබොරු" කියන වචනය කියන්න බැහැ. ඒ නිසා 
"ෙබොරු"කියන වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"ෙබොරු" කියන වචනය ඉල්ලා අස් කරෙගන "අසත " කියන 

වචනය ආෙද්ශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්ව කැමැත්ෙතන් ෙතොරව 
නැවත පදිංචි කිරීෙම් දී - relocation  - අෙප් දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරෙයක් විධියට ඔබතුමාටත් ෙමය වැදගත් ෙවනවා. ෙමහි 
තිෙබන  St. Sebastian South Canal  කියන ස්ථානෙයන් මිනිසුන් 
ඉවත් කරනවා.  2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 8  දිනැති  official 
document  එෙක් ෙමෙහම තිෙබනවා. 

I quote: 

“They will be moved to permanent flats of 400 square feet and 
worth 2.5 million each, in newly built condominiums.” 

එතෙකොට වර්ග අඩි 400ක් වන රුපියල් මිලියන ෙදකහමාරක් 
වටිනා condominiumවලට ෙම් අය ෙගන යනවා කියලා 
තිෙබනවා.   මා එම ලියවිල්ල සභාගත* කරනවා.  

ඒකම නැවතත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  දිනය  Updated: 
August, 2014.   

I quote: 

“They will be moved to permanent flats of 400 square feet and 
worth LKR 7 million each,” 

එතෙකොට ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  ෙම් එකම condominium  එකක් ගැනයි කථා 
කරන්ෙන්. 66 වත්ෙත් condominium එක. එහි කාමර ෙදකක් 
තිෙබනවා, living room එකක්, dining room එකක්  තිෙබනවා, 
කුස්සියක් තිෙබනවා කියලා කියනවා.  ෙම්ක නිල පකාශනයක්.  
ෙමය රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙදන්ෙන්. රුපියල් 
මිලියන ෙදකහමාරක් වටිනා එකක්,  එකපාරටම රුපියල් මිලියන 
7ක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒක ෙවන්න බැහැ ෙන්.  

මා තවත් agreement එකක් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාගත* 
කරනවා.  

එතැනින් ඉවත් ෙවන කට්ටියට යවපු  ලියුම. එම ලියුෙම් 
ලියලා තිෙබනවා, "නිදන කාමර ෙදකක්, මුළුතැන්ෙගයක්, විසිත්ත 
කාමරයක්, නාන කාමරයක් සහ සඳළුතලයකින් සමන්විත ෙමම 
නිවස රුපියල් මිලියන 7ක් පමණ වටිනාකමින් යුක්තය" කියලා.  
නමුත් ෙම් නිවස සහනදායී පදනමක් යටෙත් රුපියල් 
මිලියනයකට ලබා ෙදන බව කියනවා. හැබැයි, මම ෙමතැනදී 
ඉතාමත්ම වගකීෙමන් කියනවා, ෙමහි අසත යක් තිෙබනවා 
කියන එක.  ෙම් නිවසක් රුපියල් මිලියන 7ක් වටින්ෙන් නැහැ. 
රුපියල් මිලියන ෙදකහමාරක් වටිනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ෙක අෙනක් පැත්ත ෙමොකක්ද?  ඒ අය හිටපු තැනට ෙදන 
estimate එක කීයද? එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5යි, වැඩිම 
වු ෙණොත් රුපියල්  520,000යි.  එතෙකොට ෙමහි වටිනාකම රුපියල් 
ලක්ෂ 5යි,  එෙහම නැත්නම් රුපියල්  5,20,000යි නම්, දැන් ලබා 
ෙදන ෙගවල්  ලක්ෂ 70ක් වටින්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් මිනිසුන්ට ෙත්රුමක් නැහැ. ඔවුන් මාව හමු 
වන්නට ඇවිල්ලා ෙම්ක කිව්වා. ඔවුන්ට  ඒ පිළිබඳව දැනුමක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් මිනිසුන්ට ඉඩම් අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම් 
මිනිසුන් සතු ඉඩම් ඔප්පු තිෙබනවා. මා ෙම් එක ඔප්පුවක් 
සභාගත* කරන්නම්.  

ෙම්වා Municipal Council   එකට අයත් ෙද ්ෙපොළ. ෙමහි 
සඳහන් ෙවනවා, "The said Council is the owner and 
proprietor of the land and premises ......" 

 
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) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙමතුමා ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා.  Rs. 2.5 million is the 

construction cost.   ඒකයි ඇත්ත.  Rs. 7 million is the total 
value; land value and -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, පසුව පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.   ගරු මන්තීතුමා 

කථාව කරෙගන යන්න.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Land value එක ගැන කියන්නම්.   ෙමතැන තිෙබනවා, ෙම් 

කට්ටියෙග් ඔප්පු. [බාධා කිරීමක්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න,  බාධා 

කරන්න එපා.  

299 300 

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

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් ඔප්පුෙව් තිෙබනවා,  owner and proprietor is the 

Colombo Municipal Council කියලා.  ඒක දීලා තිෙබනවා, 
“Transfer free of charge, such house to the said Grantee.”  
Grant  එකක් හැටියට දීලා තිෙබනවා.  නිකම් දීලා තිෙබනවා.  
එතෙකොට ෙම් ඉඩෙම් මුළු පමාණය  අක්කර 01යි, රූඩ් නැහැ, 
පර්චස් 25.46යි.  ඒෙකන් සියයට 2.08ක භූමිෙය්  අයිතියක් ඒ 
අයට තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන්, පර්චස් තුනහමාරක් විතර ෙම් 
මනුෂ යින්ට තිෙබනවා.  ෙබොරැල්ල පැත්ෙත් පර්චස් එකක් 
ෙකොෙහොමත් රුපියල් මිලියන ෙදකක්, තුනක් වටිනවා. පර්චස් 
තුනහමාරක් තිෙබනවා නම්, අවම වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
6ක්වත් ෙදන්නට ඕනෑ. මම කියන්ෙන්, එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලායි. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. ඒ නීතියට අනුව ඉඩම් අත් 
පත් කර ගන්න ඕනෑ. අත් පත් කර ෙගන ඔවුන්ට වන්දියක් 
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වන්දිය- 

 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

ඔබතුමා කැමැතිද, ඒ මිනිසුන් ඔප්පුව තියා ෙගන 
වැසිකිළියක්වත් නැති පැල්පතක වහින ෙකොට ෙතමි ෙතමී ජීවිතය 
ගත කරනවාට? ඒ ෙවනුවට දැන් ඔබතුමාම කියපු ආකාරෙය් 
ෙහොඳ කාමර ෙදකක් සහිත සඳලු තලයක් ඇති නිවසකට ඒ 
අහිංසක පවුල් ගමන් කරනවාට ඔබතුමා අකැමැතිද? අපි කර 
ෙගන යන්ෙන් ඒක ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් හරි. විනාඩියක් දුන්නා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් 

විනාඩියක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි සංවර්ධනයට ෙකෙහත්ම බාධා කරනවා 

ෙනොෙවයි. අපි හැෙමෝම බලන්ෙන් මිනිසුන්ට ෙහොඳ 
වාසස්ථානයක් ෙදන්න. නමුත් ඒ මිනිසුන් දුප්පත් වුණු පලියට 
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම්වලට පයින් ගහන්න එපා. බිෙග්ඩියර්ලා 
කියලා අත්සන් කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතිවාසිකම්වලට පයින් 
ගහන්න එපා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉඩමක් තිෙබනවා නම්, ඒ ඉඩෙම් 
සම්පූර්ණ භුක්තිය ඔවුන්ට තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ට පර්චස ්තුනකුත් 
දශම හතක් තිෙබනවා නම් ඒකත්  රුපියල් මිලියන හත අටක් 
වටිනවා. මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. නීතියට අනුව කියාත්මක 
ෙවන්න. මිලිටරි පාලනයක් ෙගනැල්ලා, බිෙග්ඩියර්ලා දාලා ඒ 
මිනිසුන්ව පන්නනවා ෙවනුවට නීතියට අනුව කියාත්මක ෙවලා 
වැඩ කරන්න කියා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 1.25] 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථා කළ අෙප් ගරු 

මන්තීතුමා ෙහොඳ ඉලක්කම් හරඹයක ෙයදුණා. උසාවිවලට ගියාම 
පැමිණිලිකාරයාෙග් පැත්ෙත් හිටිෙයොත් ඒ පැත්ත හරි කියනවා. ඒ 
නීතිඥයාම විත්තිය පැත්ෙත් හිටිෙයොත් ඒ පැත්ත හරි කියනවා. 
පැමිණිල්ලත් හරි, විත්තියත් හරි. තමුන් ඉන්න පැත්ත තමයි හරි 
කියලා කියන්ෙන්. එෙහම නැතුව විත්තිය වැරදියි කියලා විත්තිය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න නීතිඥයා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් 
තමයි ෙම් කථාවත්.  

අමාත ාංශයට හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අය වැෙයන් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන ගණන් හිලවු ගැන බැලුවාම, ඒ මුදල් ඒ විෂයයන්ට 
මදි අඩු පාඩු නම් ඒවා ෙවනස් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
එෙහම ෙවනස් කර ෙගන අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් අය වැය කියන එෙක් 
හැබෑවක් තිෙබනවා. නමුත් අයයි වැයයි ගැන පමණක් ෙනෙවයි 
අපි ෙමතැනදී කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී රෙට් සංවර්ධනය සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැනයි අපි වැඩිෙයන්ම කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ගරු හර්ෂ ද 
සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ගණන් හිලවු නිවැරදි 
නැහැ.  

ඉඩම් සම්බන්ධව කථා කළා. අපි කියමු ෙකෝ, ඉඩම ලක්ෂ 
10ක් වටිනවා කියලා. ඒ මනුෂ යාට ලක්ෂ 5ක ෙගයක් හදලා, ඒ 
ෙගදර සැපවත්ව ඉන්න තිෙබනවා නම් අර ඉඩෙම් තිෙබන 
වටිනාකම ෙමොකක්ද? ඒක ෙහොඳයි, මිනී වළලන්න. මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් ෙවන්නයි වුවමනා කරන්ෙන්. ෙම්කට ඔබතුමන්ලාෙග් 
හුඟක් මන්තීවරුන් විරුද්ධ වුණා. ෙම් නගරෙය් තිෙබන පැල්පත් 
ෙසේරම අයින් කරලා තට්ටු නිවාසවල ඉන්න හරි ගස්සලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ වාෙග් විශාල පමාණයක් හදලා තිෙබනවා. 
70,000ක් නිවාස හදන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. වතුවල 
50,000ක් හදන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
මනුස්සයාට ෙගයක් නැතුව ඒ ඉඩෙම් ඇති පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? 
ඉඩෙම් පැල්පතක් ගහෙගන නිදා ගන්න නැහැ. වැස්සට 
ෙතෙමනවා, මඩ ෙවනවා. ඒෙක් ඉන්න එකද හරි,  කාමර ෙදකයි 
කුස්සියයි වැසිකිළියයි තිෙබන තට්ටු නිවාසයක ජීවත් ෙවන එකද 
හරි කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ජනතාව රවට්ටන්න ෙමතැන 
කථා කරන එක හරි නැහැ. ඒක වැරැදියි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන අදහස් -  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කියන විධියට බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්තණ 

ශාලාව හදපු එකත් වැරැදියි. එතැනත් හිටියා, මිනිස්සු. 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්තණ ශාලාව හදපු එකත් 

වැරැදියි. ෙනළුම් ෙපොකුණ හදපු එකත් වැරැදියි. ඒවාත් හදන්න 
ෙහොඳ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට පැෙල් ඉන්න 
මනුස්සයා පැෙල්ම ඉන්න අරින්න ඕනෑ. හුඟක් ෙදෙනකුෙග් 
අදහස ඒකයි. ඒ ෙගොල්ලන් කැමැතියි, මිනිහා පැෙල්ම ඉන්නවා 
නම්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දහසක් වැඩ කරවා ගන්න පුළුවන්. වහල්ලු 
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බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස. 
ඔබතුමාත් එෙහමද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමාට ඇෙහන්ෙන් නැතුව ඇති. මම කිව්ෙව් නැහැ, අපි 

විරුද්ධයි කියලා. අපිත් සංවර්ධනයට එකඟයි. අපි කිව්ෙව්, ඒ 
මිනිස්සුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙදන්න කියලායි.  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ගැන අපි කථා කරන  ෙකොට, ඒ ජනතාවෙග් 

සංවර්ධනය ගැනත්, ඒ ජනතාවෙග් ජීවත් වීෙම් මාර්ගය ගැනත් අපි 
කථා කරන්න ඕනෑ.  

හමුදාව ගැන කථා කළා. හමුදාෙව් විශාම ගිය අයට 
සම්පූර්ණෙයන්ම පඩියක් ෙගවනවා. දරුවන්ට ෙගවනවා. 
නිවාසයක් හදලා දීලා තිෙබනවා. ඉඩමක් නැති අයට දැන් 
ෙගයකුත් තිෙබනවා. දරුවාට උගන්වන්න මුදලුත් හම්බ ෙවනවා. 
තමන්ට ජීවත් ෙවන්නත් මුදල් හම්බ ෙවනවා. ෙමෙහම 
කවදාකවත් මීට ෙපර ලංකාෙව් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද? ෙමොන 
රෙට්ද ෙම්ක සිදු ෙවන්ෙන්? ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ෙමෙහම 
සිද්ධ ෙවනවාද කියලා ෙහොයලා බලන්න. ශී ලංකාෙව් විතරයි 
ෙමය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි ඕනෑම උත්සවයක් තිබ්ෙබොත් 
අෙප් හමුදාෙව් මිය ගිය අයව අනුස්මරණය කරනවා. අනුස්මරණය 
කරලා තමයි ඒ රැසව්ීම්, අරවා ෙම්වා පටන් ගන්ෙන්. ඒක ෙකොච්චර 
ෙහොඳ ගතියක්ද, ෙහොඳ කලගුණ සැලකීමක්ද කියලා බලන්න. 
ජීවත් වීම සඳහා සාධාරණ තත්ත්වයක් ඇති කරන ගමන්,  
දරුවන්ෙග් අනාගතයටත් අවශ  පහසුකම් හරි ගස්සලා දීම ෙකොයි 
තරම් වටිනවාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඇයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඔබතුමාෙගන් 

උත්තරයක් ෙදන්න කියලා ඉල්ලුෙව් ෙම් කාරණයටයි. ආබාධිත 
ෙසබළුන්ව විශාම යවලා තිෙබනවා ෙන්. අවශ  පතිශතයකට වඩා 
ආබාධිත ෙවලා නම් විශාම යවලා තිෙබනවා, විශාම වැටුපත් 
එක්ක. මම කිව්ෙව්, ඔවුන්ට පඩිය ෙදන්න ඕනෑය කියන එකයි. 
ඇයි, පඩියක් ෙනොදී, විශාම වැටුපක් දීලා විශාම යැව්ෙව් කියන එක 
ගැනයි මම මතු කෙළේ. පඩියක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒකයි මම මතු කරපු 
පශ්නය. ඔබතුමා ෙවන ෙමොකක්ද එකක් ෙන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
රාජ  ෙසේවය කරන ෙකෙනක් ඒ වයස යන්න ඉස්ෙසල්ලා 

තමන්ෙග් ෙසේවෙයන් අයින් ෙවන ෙකොට විශාම තියා ෙමොනවත් 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. කිසිම ෙදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම්ෙක් විශාම වැටුප විතරක් ෙනොෙවයි, ඉපෙදන 
තුන්වැනි දරුවාටත් ලක්ෂයක්  ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හරිගස්සලා ෙදනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

ගරු අගමැතිතුමාට බාධා කරන්න එපා. 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒක අවශ  නැද්ද? 

[බාධා කිරීමක්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
අෙප් හමුදාෙව් ෙසේවය කරපු අයවලුන්ට විශාල වශෙයන් 

සලකන, ඉතාම ෙශේෂ්ඨ විධියට සලකන, ෙගෞරවාන්විත විධියට 
සලකන රජයක් හැටියටයි ෙම් රජය කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් 
කියන එක අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරලා ඉවරයි. 

කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.   
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔෙහොම කියලා, හමුදාව තමන්ෙග් යටතට පත් කර ගන්න 

බැහැ. හමුදාෙව් ඉඳලා ආබාධිත වුණු අයෙග් ඡන්දය ගන්න බැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අගාමාත තුමාෙග් අවසරයක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 

කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ෙමතුමන්ලා බලනවා, විශාම වැටුප ෙවනස් කරලා, වැටුපක් 

ෙගවලා, ෙවන විධියක් කෙළොත් කතිරයක් ගහ ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා. ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. ඊට වඩා එකක් ගැන කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කථා කරලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව රවටන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට වඩා බුද්ධියක් 
තිෙබන අයයි හමුදාෙව් ඉන්ෙන්. ඒ බුද්ධිය නැති කරන්න 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් නැහැ. හැම දාම ෙම් ගැන කථා 
කරනවා.  

ෙම් සඳහා ෙකොපමණ වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න තිෙබනවාද 
කියා හැම දාම කථා කරනවා.  නිවාස හා පජා සංවර්ධන ව ාපෘති, 
ජල හා සනීපාරක්ෂක ව ාපෘති, - [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආබාධිත ෙවලා ෙගදර හිටියත් පඩිය ෙගවනවා. 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට වැරදිලා. අෙප්  ගරු 

ඇමතිතුමා කියනවා ආබාධිත ෙවලා ෙගදර හිටියත්, පඩිය 
ෙගවනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ. නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවිෙය් නඩුවකුත් 

තිෙයනවා. මම ෙබොෙහොම වගකීමකින් කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
මට ෙපෙනන හැටියට ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන්ෙන්ම 

ගණන්.  සාක්කුවට වැෙටන ගණන්, ෙගදරට වැෙටන ගණන්, 
බැංකුවට වැෙටන ගණන් ගැන කල්පනා කරනවා මිසක් රට ගැන, 
ජනතාව ගැන, අවශ තාවයන් ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] තමන්ෙග් සාක්කුවට වැෙටන ගනුෙදනුව 
සම්බන්ධවයි කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් සාක්කුවට වැෙටන ගණනක් නැහැ, අගමැතිතුමා.   
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එෙහම කථා කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙද්ශපාලනය 

කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ජාතිය ගැන 
ජනතාවෙග් ඉදිරි අනාගතය ගැනයි කථා කරන්නට ඕනෑ. [බාධා 
කිරීම්] ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධව අප කථා කරන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් ෙගොල්ලන් විරුද්ධයි. [බාධා කිරීමක්] ෙද්ශපාලනය 
කරන්න පුරුද්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. පුරුද්දක් නැතුව ෙද්ශපාලනය 
කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙද්ශපාලනය කරන්න ජාතිය ගැන 
හැඟීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. මිනිසා ගැන හැඟීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
අනාගතය ගැන ෙහොඳ දැක්මක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ජල හා සනීපාරක්ෂක 
ව ාපෘති පාසල් අධ ාපනය හා කීඩා ව ාපෘති, වාරිමාර්ග, ධීවර 
ව ාපෘති, ආගමික කටයුතු සම්බන්ධ ව ාපාති, ෛවද  කටයුතු 
පිළිබඳ ව ාපෘති වාෙග් විශාල පමාණයක් හමුදාව කරනවා.  [බාධා 
කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please behave yourself.  

The Hon. Prime Minister is on his feet.  
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
 ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිතන්ෙන් ආරක්ෂක හමුදාව 

කරන්ෙන් තුවක්කුව අරෙගන කෙර් එල්ලා ෙගන සිටින එක 
විතරයි කියාද? එෙහම නැහැ. මිනිසාෙග් මුළු ජීවිෙත්ම සකස් 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අමාත ාංශවලින් කියාත්මක කරනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විජය ලක්ෂ්මී අහගන්න. 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙල්කම්තුමා ඉතාමත් දක්ෂ විධියට, 

බුද්ධිමත් විධියට කියා කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කලින් 

ෙකොළඹ උසාවියට යනෙකොට ෙකොෙහොමද තිබුෙණ්? ෙමොන 
ජරාවක්ද තිබුෙණ්? අද ෙකොළඹ ෙමොන තරම් ලස්සනද? CHOGM 
සමුළුවට ආපු විෙද්ශීය අමුත්තන් එදා අපිත් සමඟ කථා කළා. 
සමහරු කිව්වා, "Oh! Colombo is very beautiful" කියා. ඔන්න 
බලන්න තත්ත්වය. ඒ වාෙග් ලස්සනට හැදුවා. අද වන විට 
මහනුවර, බදුල්ල, ෙකොළඹ විශාල නගර ඒ විධියට සංවර්ධනය 
කළා විතරක් ෙනොෙවයි, කුඩා නගර පවා සංවර්ධනය කරන්න 
වැඩපිළිෙවළවල් කියාත්මක කරෙගන යනවා. දැන් ඒ නගරවල  
දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  විෙද්ශිකයින් ඇවිත් අෙප් රෙට් මුදල් වියදම් 
කරන නිසා ජනතාවට මුදල් ලැෙබනවා; ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න දැන් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කර තිෙබනවා.   

ඊළඟට රෙට් ආරක්ෂාව බලමු. තිස් අවුරුද්දක් පැවැති යුද්ධය 
අවසන් කළා. ෙලෝකය කිව්ෙව් "ෙකොටි සංවිධානය පරදවන්න 
බැහැ. ඒක කිසිම විධියකින් පරදවන්නට බැහැ.  සාකච්ඡා කරලා 
විසඳලා ෙමොනවා හරි ඉල්ලීම් ටිකක් ෙදන්න" කියා. ෙමන්න 
ෙමෙහමයි ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් අපිට කිව්ෙව්. ෙකොෙහොමද 
අෙප් හමුදාව කරපු වැෙඩ්? ෙකොෙහොමද අෙප් තරුණයින්ෙග් 
අවුරුදු 4,000ක ශක්තිය,  බුද්ධිය, ෙමොළය, ෙල්වල හයිය 
ෙකොච්චරද කියා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග් 
පිරිසක්, ඒ වාෙග් ජාතියක්, ඒ වාෙග් රටක් හැටියට ෙමය 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් අද උතුරු නැෙඟනහිර 
ජනතාවට බෙයන් සැෙකන් ෙතොරව සැපවත්ව ජීවත් ෙවන්න, 
මරණෙයන් ගැලවිලා ජීවත් ෙවන්න මාර්ගය සකස් කර 
තිෙබනවා. ඇයි, ඒ ගැන අපි කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්?  ඒක 
වැදගත් නැද්ද?    

අද යුෙරෝපෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය බලමු. ඔවුන් 
ෙකොටි තහනම අයින් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙකෝටි ගණන් මුදල් 
තැන්පත් කර තිෙබනවා. අනාගතෙය්දී ෙම්ෙකන් ඇති ෙවන්නා වූ 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? රටවල්  11ක දිනපතා මිනිස්සු සිය ගණනින් 
දහස් ගණනින් මැෙරනවා. ඒ තත්ත්වය  ෙම් රටවල ඇති කරන්න 
බැරිද, වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්. විධායක ජනාධිපති 
කමය තුළ ෙම් ශක්තිය ෙයොදලා, අෙප් ෙශේෂ්ඨ නායකයින්, යුද 
හමුදාෙව්, අහස් හමුදාෙව්, නැව් හමුදාෙව් ෙබොෙහොම වීෙරෝදාර 
නායකයින් ඉන්නවා. ෙබොෙහොම දක්ෂයින් ඉන්නවා. ඒ අය 
තමන්ෙග් රට ගැන ආදරෙයන් සිටිනවා. ජාති ෙභ්දෙයන්, ආගම් 
ෙභ්දෙයන්, සියලු ෙභ්දවලින් ෙතොරව අද රට ආරක්ෂා කරන 
නායකයන් සිටිනවා. ඒ නායකයින්ෙග් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අෙප් 
රටට ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් රෙට් තිබුණු තත්ත්වෙය් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරන්න 
පුළුවන්ද? ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවව්ලමින් හිටිෙය්. ඒ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවව්ලමින් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්ත්. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවව්ලන්ෙන් නැතිව ඉන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා දරුෙවොත් 
එක්ක ෙගදර සිටින විට භය සැක නැතිව ඉන්න පුළුවන් වුණාද? ඒ 
කාලෙය් මැති ඇමතිවරු කී ෙදෙනක් මැරුවාද? ඒ කාලෙය් 
තස්තවාදීන්ෙග් ෙවඩි පහාරයකට ලක් වූ ඇමතිවරෙයක් අදටත් 
නැඟිටින්න බැරි තත්ත්වෙයන් ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් සිංහල 
ජනතාව ෙකොපමණ මැරුණාද? මුස්ලිම් ජනතාව 7,000ක් මැරුණා 
කියනවා. දවිඩ ජනතාව ෙකොපමණ මැරුණාද? ඒවා සියල්ලම 
නැති කරලා ආර්ථික, සමාජයීය කියන සියලු අංශවලින් භය සැක 
නැතිව ඉන්න පුළුවන් ජාතියක්, රටක් බවට අද අෙප් රට පත් කර 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි කල්පනා 
කරන්න වුවමනායි. නිකම් ගණනක්, ඉලක්කමක් කියා ඒෙකන් 
ජනතාව රවටන්න යන්න ෙහොඳ නැහැ. එෙහම කිරීෙමන් වැඩක් 
වන්ෙන් නැහැ. කන්න තිෙයද්දි ෙලවකන්ෙන් ෙමොකටද?  

අද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
ඉටු කර තිෙබනවා. වතුවල ජනතාව ලැයිම්වල ජීවත් වන්ෙන්. 
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ඔවුන් අවුරුදු 150කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ ලැයිම්වල ජීවත් 
වනවා. අෙප් රජය විසින් අද ඒ  අ යට තට්ටු නිවාස ඇතුළුව නිවාස 
50,000ක් හදා දීලා ඔවුන්ට ඒවාෙය් ජීවත් වීමට ඉඩකඩ සලසා 
තිෙබනවා. බලන්න, ෙම් වතුවල වැඩි හරියක් ජීවත් වන්ෙන් 
ඉන්දියන් දවිඩ ජනතාව. ඉන්දියන් දවිඩ ජනතාව කියා අපි ෙම් අය 
පිළිබඳව ජාති ෙභ්දෙයන් බැලුෙව් නැහැ. ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කර ඔවුන්ට සැපවත්ව 
ජීවත් වන්න මාර්ග හදලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ඒක ෙකොතරම් 
ෙශේෂ්ඨ කියාවක්ද කියා කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. 

රණ විරුවන් උෙදසා "අපි ෙවනුෙවන් අපි" සංවිධානය පිහිටුවා 
තිෙබනවා. මෙග් මිත හිටපු ඇමතිතුෙමකුෙග් දියණියක් තමයි ඒ 
සංවිධානෙය් සභාපති විධියට ඉන්ෙන්. අෙප් හමුදා නායකයිනුත් 
සමඟ, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා සමඟ ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට 
එතුමිය කටයුතු කර රණ විරුවන්ට නිවාස විශාල පමාණයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙකොපමණ ෙහොඳ වැඩක්ද? විපක්ෂය ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැහැ.  විපක්ෂය  ඒ පිළිබඳව කියන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි?  

තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන් දිවි පිදූ රණ විරු පිරිස ෙකොතරම්ද? 
ඒ අය අකාලෙය් දිවි පිදුවා විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් හමුදාවල 
තමන්ෙග් ඕනෑකමින් මැරුණු අයත් ඉන්නවා. යුද හමුදාෙව් සිටි 
හසලක තරුණෙයක්  තමන් සිටි හමුදා කඳවුර විනාශ ෙවයි කියා 
පුපුරණ දව  රැගත් තස්තවාදී බුල්ෙඩෝසරයට පැන තමන්ෙග් 
ජීවිතය නැති කර ගනිමින් ඒ කඳවුර හා ෙසබළු ආරක්ෂා කළා. 
අෙප් තරුණ පිරිස තුළ ජාතිය ෙකෙරහි, රට ෙකෙරහි තිෙබන 
ශද්ධාව බලන්න. ඒ රණ විරුවා අනික් අය ආරක්ෂා කිරීමට 
තමන්ෙග් ජීවිතය පිදුවා. ඒ වාෙග් අය ගැන කල්පනා කර කියා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අපි හිතා බලන්න 
ඕනෑ. රණ විරුවන්ට වුවමනා කරන පහසුකම් සියල්ලම අද අෙප් 
රජෙයන් ලබා දී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට අද  ඒ 
ෙද්වල්වල කිසි අඩුවක් නැහැ. ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබන්න පුළුවන්. 
කිසිම ෙදයකින් සම්පූර්ණ වන්න කාටවත් බැහැ; පශ්න අවසන් 
කරන්න කාටවත් බැහැ. "හැම ෙසොෙහොනකම රහසක් තිෙබනවා" 
- every tomb has its secret -  කියා කියමනක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් හැම මිනිෙහකුෙග්ම වුවමනාකම් කවදාවත් අවසන් වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, ඒවා හැකි අයුරින් වැඩිපුර පමාණයක් ඉෂ්ට කිරීම 
තමයි ජීවත් වන පුද්ගලයාෙග්, කණ්ඩායම්වල, රජෙය් යුතුකම 
වන්ෙන්. ඒකයි අද අෙප් රජය ඉෂ්ට කර ෙගන යන්ෙන්.  

අපි රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කළා. නමුත් දැන් අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් බලපෑම්, ෙචෝදනා එල්ල 
වනවා. අෙප් රට ෙදකට, තුනට කඩන්න බටහිර රටවල් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. උතුරු නැ  ෙඟනහිර සිටින අෙප් ජනතාව 
තුළ ආගම් ෙභ්ද ඇති කර ඒ තුළින් ෙම් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශයට පත් කරන්න ඒ රටවල් සූදානම් වනවා. අද අෙප් හමුදාව 
ඒ පළාත්වල ෙකොයි තරම් දක්ෂ විධියට කටයුතු කරනවාද කියා අපි 
බලන්න ඕනෑ. 

2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් හතර ෙවනි දා රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව 
සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. මම කථා 
කෙළේ ඒ වාර්තාව පිළිබඳවයි. ෙම් වාර්තාව කියවා බලන්න කියා 
මම ඔබතුමන්ලාෙගනුත් ඉල්ලනවා. ෙම් වාර්තාව කියවා බැලුවාම 
ෙම් අමාත ාංශයට ෙමපමණ වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්ද, 
ෙමොන තරම් වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවාද කියා 
ඔබතුමන්ලාටත් හිතා ගන්න බැරි ෙවයි. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය අනුව කියාත්මක 
කිරීමට වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර ඇති ආකාරය එයින් 
පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්.  ෙමොන ෙමොන ෙද්වල් කරලා 
තිෙබනවාද, ෙමොනවාද කරන්න යන්ෙන් කියලා එහි සඳහන් ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒවා බැලුවාම ෙම් කටයුතු ගැන දන්ෙන් නැති අයට 
සමහර විට පිස්සු හැෙදයි, ෙමච්චර වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. 
එවැනි  වැඩ ෙකොටසක් ෙමම අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න මට තිෙබන කාල 
ෙව්ලාව මදි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාත් කියනවා දැන් 
ෙව්ලාව අවසානයි කියලා. නැත්නම් මට තව ටිකක් විස්තර 
කියන්න පුළුවන්, ෙම්ෙක් හුඟක් කාරණා තිෙබනවා. 

 අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවවාද අනුශාසනා පිට මහින්ද 
චින්තනය අනුව වැඩ කරමින් ෙම් රට ආරක්ෂා කළා වාෙග්ම, ෙම් 
රෙට් අනාගතයත් ආරක්ෂා කරමින් ජනතාවට සැකෙයන්, බිෙයන් 
ෙතොරව ජීවත් ෙවන්නත්, ආර්ථික වශෙයන් සංවර්ධනය ඇති 
කිරීමටත්, ලස්සන ලංකාවක් ෙගොඩනැඟීමටත් කියා කරන 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙල්කම්තුමාටත්, හමුදා නායකයන් සියලු 
ෙදනාටමත් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  නිදුක් නිෙරෝගීව දීර්ඝ කාලයක් ඒ කටයුතු 
කරෙගන යාමට ඔබතුමන්ලාට සියලු ශක්තීන් ලැෙබ්වායි කියලා 
මා පාර්ථනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. R. Sampanthan. You 

have 45 minutes 
 
[1.43 p.m.]. 
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Presiding Member, we are discussing today the 

Votes of the Ministry of Defence, the Minister of Defence 
being His Excellency President Mahinda Rajapaksa and 
the Secretary to the Ministry being his brother, Gotabaya 
Rajapaksa, who rumour has it will probably be a Member 
of this House fairly soon. We would welcome that.   

May I, Sir, in dealing with the Votes of this Ministry, 
have your indulgence to raise certain issues relating to 
this Ministry that has an impact on the life of civilians in 
this country. I do not do this, Sir, in a spirit of 
confrontation, but I do think that in this House, in 
particular, we should have the freedom of expression and 
we should be able to articulate the feelings of the people 
we represent. After all, we claim to be a vibrant  
democracy and it is therefore imperative that if that claim 
of ours is to  be  recognized and respected, that such 
freedoms are freely exercised, not merely in this House, 
but by all people who live in this country.   

I wish to first refer to the investigation which has been 
mandated by the United Nations Human Rights Council, 
which has appointed a panel of investigators and a panel 
of experts. These persons have been appointed by the UN 
establishment. They have not been allowed to enter the 
country. They cannot carry out any investigations or 
record any evidence in Sri Lanka.  If I might say so, with 
respect, this is clearly not consistent with the conduct of a 
party that proclaims innocence. At the time of the military 
operations and until shortly thereafter, the Sri Lankan 
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Government’s position was that it was conducting a 
humanitarian operation with the policy of zero civilian 
casualty. This was the Sri Lankan position when the war 
came to an end.  The true position, however, seems very 
different. No one can blame the Sri Lankan Government 
for conducting a war against the LTTE.  Different 
considerations apply in relation to civilians. The 
Government estimated the civilian population in that area, 
the Wanni, where the war was raging at around 70,000.    

Eventually around 290,000 civilians came out from 
that area. The true figure of the people there is believed to 
be over 350,000 civilians. Government officials and civil 
society activists have testified to that effect.  

It was a war conducted without any independent 
witnesses. Members of Non-Governmental Organizations 
and International Non-Governmental Organizations were 
asked to leave that area in September, 2008 without 
consideration of the consequent harm to the civilian 
population in that area, because it was these voluntary 
organizations that were till then largely responsible for 
supplying the population in that area with drinking water, 
food, medicine and shelter, particularly in the context of 
the Government’s gross underestimation of the total 
population in that area.  The ICRC and  the UN personnel 
were asked to leave that area. They were not able to fulfil 
their mandate in regard to humanitarian and protection 
issues.  

The media, both domestic and international, were kept 
out of that area. Members of Parliament were not 
permitted to go to that area. Persons who came out of that 
area - eventually about 290,000 persons came out - were 
detained in detention centres called, “welfare centres”. 
We placed on record in Parliament all that happened at 
that time, as and when, it happened. What we said in 
Parliament was not contradicted. Grave civilian casualties 
raised issues in regard to violations of International 
Human Rights and International Humanitarian Laws. The 
matter was eventually taken up by the Human Rights 
Council. Three Resolutions have been adopted by the UN 
Human Rights Council, the latest one being in March 
2014, which authorized an independent international 
investigation. This could have been averted if the Sri 
Lankan Government had set up a credible, transparent, 
domestic investigation after the adoption of the 
Resolutions in 2012 and 2013.  

Now, the international investigators and the Panel of 
Experts appointed by the UN establishment are being 
denied entry into Sri Lanka. Citizens of this country who 
are possessed of the knowledge and information and who 
are able and willing to testify before the international 
investigators in regard to what happened to them and their 
compatriots are being denied their legitimate right to do 
so.  

This is a denial of their fundamental rights as citizens 
of this country. This is also a blatant denial of their right 
to justice. Meanwhile, the Sri Lankan Government, 
through persons in authority, has been publicly stating 
that any one who testifies before or assists  the 
investigation in any way would be violating Sri Lanka’s 
Constitution or its laws and would be prosecuted. This is 
clearly intended to intimidate witnesses and prevent them 
from making available information or giving evidence on 
matters within their knowledge, matters that are known to 
them.  

I wish to pose the question whether such action would  
serve the long-term interests of this country though it 
may serve the short-term interests of some individuals. 
No witnesses and victims protection law exists in this 
country.  A Bill was brought to Parliament sometime 
around 2007/2008, at the time when the Udalagama 
Commission was investigating certain grave violations of 
human rights. The Bill was taken up for debate and 
thereafter, it was abandoned. There had been 
commitments made to the international community that 
the victim and witnesses protection law will be passed in 
this country, but  that commitment has not yet been kept. 

While on this matter, Sir, I need to refer to a news 
item that appeared in “The Island” newspaper on 
Saturday, the 1st of November.  I want to specifically 
deny the correctness of that report. The TNA has no 
official by the name referred to in that report, nor has the 
TNA engaged in collecting any such documents as is 
alleged in that report. While the TNA laments that 
citizens of this country are being denied the opportunity 
of appearing before and testifying before an investigative 
panel appointed by the UN, the TNA is certainly not 
engaged in any activity, which would not be in 
conformity with the required standards of such 
investigative processes.  

In the  Joint Communiqué, Sir, issued by the President 
and the Secretary-General of the United Nations on the 
conclusion of the visit of the Secretary-General of the UN 
to Sri Lanka on 23rd May, 2009, the Sri Lankan 
Government committed itself to address the question of 
accountability. Accountability and reconciliation can be 
addressed meaningfully only through genuine, credible 
processes. They cannot be addressed through processes 
that are spurious and such processes cannot achieve the 
desired results. The Sri Lankan Government, in my 
submission, needs to rethink its whole approach to this 
question of accountability and reconciliation in the long-
term interests of this country. 

Before I get on to my next point, Sir, may I have your 
indulgence to refer to some observations made by the 
Internal Panel appointed to review the working of the UN 
during the crucial stages of the war in Sri Lanka, certain 
observations made by the Secretary-General of the UN 
himself and also certain observations made by the 
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International Independent Group of Eminent Persons who 
served in Sri Lanka at the time of the functioning of the 
Udalagama Commission that was tasked with the 
responsibility of investigating certain grave violations of 
human rights.   

Sir, this is what the Report of the Internal Panel 
appointed to review the working of the UN during the 
final stages of the war stated. In fact, there was some 
dissatisfaction with the way in which the UN 
establishment functioned during the final stages of the 
war and this Panel was appointed to go into that question.   

The Panel stated, I quote: 

“Between August 2008 and May 2009, as the war between the 
Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE) entered its final stages, an estimated 360,000 or more 
civilians were crowded into an ever smaller part of ‘the Wanni’ area 
of Northern Sri Lanka where many died as a result of sustained 
artillery shelling, illness and starvation. Almost 280,000 survivors 
were forcibly interned in military-run camps outside the area of 
conflict.” 

A further observation they make is, I quote:   

“The UN’s failure to adequately counter the Government’s under-
estimation of population numbers in the Wanni, the failure to 
adequately confront the Government on its obstructions to 
humanitarian assistance, the unwillingness of the UN in UNHQ and 
Colombo to address Government responsibility for attacks that were 
killing civilians, and the tone and content of UN communications 
with the Government and Member States on these issues, 
contributed to the unfolding of dramatic events.” 

The third observation in regard to the Report of this 
Panel is, I quote: 

“Sri Lanka’s peaceful and stable progress will require a process of 
accountability and reconciliation and a political solution to the long-
standing grievances of all communities, as well as a response to 
ongoing and new concerns, and prevention and protection in the 
future. Working closely with the Government of Sri Lanka, the UN 
needs to take on this further challenge.” 

The Panel of Experts, Sir, in their Report, emphasized 
the need to address accountability and reconciliation in a 
meaningful way and also emphasized the fact that if 
accountability and reconciliation were to be addressed in 
a meaningful way, in a way in which the entire citizenry 
in this country could accept it,  there had to be a political 
solution.  That political solution would enthuse the 
question of accountability and reconciliation to be 
addressed in a moderate, reasonable and sensible way.  

I wish to quote, as I mentioned earlier, certain remarks 
made by the UN Secretary-General in September, 2013. 
In fact, when he made these remarks His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa himself was personally 
present.   

I quote : 
"In a rare admission of “systemic failure” of the UN, its chief has 
said the world body  had failed during the final stages of Sri Lanka’s 
ethnic war in 2009 that saw military defeat of the LTTE.  

Ban made the remarks while addressing the UN General 
Assembly’s 68th session on Tuesday where Sri Lankan President 
Mahinda Rajapaksa was also present.”   

These remarks were made in the presence of President 
Mahinda Rajapaksa.  

I further  quote: 

“The Secretary-General said as an immediate step, he will organize  
a senior-level team to give 'careful consideration' to the report’s 
recommendations and advise him on the way forward. 'Other action 
will follow in short order',  he said” 

So, in other words Sir, the Secretary-General himself 
had accepted the fact that there have been certain failures 
by the UN establishment during certain crucial stages of 
the war, which needed to be addressed and that those 
issues are being investigated by the UN system through 
their internal processes.   

I also want to refer finally, Sir, to certain observations 
made by the International Independent Group of Eminent 
Persons - IIGEP - when they were in Sri Lanka assisting 
the Udalagama Commission at the final Press Conference 
they held on 14th April 2008 before they withdrew from 
their mandate and left the country.  At the final media 
briefing of the IIGEP on 14th April of 2008, the results of 
intense military action taken by the Sri Lankan 
Government against the LTTE having a harmful impact 
on  the Tamil civilians came up and the IIGEP’s response 
was that such a situation would amount to a clear 
violation of international human rights and humanitarian 
laws and would inevitably have its own consequences.  
The International Independent Group of Eminent Persons 
comprised of 11 persons from different countries the 
world over, was chaired by the retired Chief Justice of 
India, Justice P.N. Bhagwati.  This is the observation they 
made, Sir.   

Finally they said, I quote: 

“Summary executions, massacres, disappearances, wanton 
destruction of property and forcible transfer of population can never 
be justified. No efforts should be spared to uncover responsibility, 
including recognition of command responsibility, for such actions. 
The IIGEP has, however, found an absence of will on the part of the 
Government of Sri Lanka in the present inquiry to investigate cases 
with vigour, where the conduct of its own forces has been called 
into question.” 

That was in reference to the matters being 
investigated by the Udalagama Commission and the role 
of the International Independent Group of Eminent 
Persons to assist and guide that Commission.  

In the course of that final interview, Sir, it so 
happened that a journalist who was aware of the situation 
in the North and the East at that point of time, raised this 
question of what the impact would be on international 
human rights and humanitarian laws if the Sri Lankan 
Government disregarding the rights of civilians, 
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disregarding the safety of civilians, disregarding the 
entitlement of civilians, carried out a ruthless operation 
against the LTTE and the answer given by them clearly 
was that it would be unacceptable; that it would be in 
violation of international humanitarian and international 
human rights laws. And, exactly all that they quoted as 
being the possibility: massacre, summary executions, 
disappearances, displacement, destruction, all of it 
happened in the course of the war in its final stages.  

 
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. Azwer. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Why does the Hon. Sampanthan, being a leader of a 

Party, not speak about the massacres by the Tigers? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, no. That is not a point of Order. Hon. 

Sampanthan, you continue with your speech. 
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
I would earnestly appeal to you, Hon. Azwer, not to 

disturb me. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
It is not disturbing. It is my right to ask a question. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You cannot raise questions at this moment. It is his 

time. Hon. Sampanthan, please continue. 
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
I now get onto my second point, Sir. That is, the 

Northern Provincial Council and its governance. Sir, 
governance can only be with the assent of the governed. 
Governance cannot take place without the assent of the 
governed. The verdict of the Northern Provincial Council 
Election clearly indicates the democratic wish of the 
people of the North. I wish to place that verdict before 

you. The elections were held for the Northern Provincial 
Council in September, 2013. The Illankai Tamil Arasu 
Katchchi received a total vote of 353,595 which was 
78.48 per cent of the total vote at that election. The 
United Peoples’ Freedom Alliance received a total vote 
of 82,838 which was 18.38 per cent. Seventy-eight per 
cent against 18 per cent. That was the difference and the 
Muslim Congress received 6,761 votes which was 1.50 
per cent. The ITAK won 30 seats, the UPFA won seven 
seats and the Sri Lanka Muslim Congress won one seat. 
This vote, Sir, is clearly indicative of the wish of the 
people of the Northern Province as to who should govern 
them at the provincial level. 

That verdict of the people must be respected. 
Sovereignty is vested in the people. In respect of matters 
that come within the competence of the Provincial 
Government, the democratic verdict of the people of the 
Northern Province must be respected. The Northern 
Provincial Council Election was not held to cast into the 
dustbin the democratic verdict of the people in the 
Northern Province. If that be the attitude of the 
Government, it must have consequences. Though the 
current provincial council arrangements are largely 
inadequate, even the present constitutional arrangements 
in the form of the Thirteenth Amendment to the 
Constitution and the Provincial Councils Act came into 
being largely through the demands of the Tamil people 
for the sharing of political power in the North and the 
East and through the sacrifices made by the Tamil people. 
While in the Northern Province, the Chief Minister and 
the Provincial Government are being impeded at every 
turn in the performance of their legitimate duties, in the 
Eastern Province through an unholy alliance, contrary to 
the wishes of the people as demonstrated by their 
democratic verdict at the elections held in September 
2012, we have a Chief Minister who will act only as 
directed by the Central Government. The irony of this 
situation is that the other seven provinces who never 
demanded power sharing enjoy a measure of autonomy 
even beyond the Thirteenth Amendment while frustration 
pervades the political environment in the North and the 
East.  

This, Sir, I respectfully submit is a travesty of justice 
and cannot continue. The excessive presence of the 
armed forces, particularly in the North and also in the 
East, is a largely contributory factor to the erosion of the 
powers of provincial governance, and the lack of an 
environment that can facilitate the fulfilment of the 
democratic wishes of the local people. The conclusion is 
inevitable that the Central Government and the armed 
forces do not want provincial governance in the North 
and the East to be successful. This is a deliberate 
subversion of the democratic wish of the people, which 
has a seriously adverse impact on their future politically, 
economically, socially and culturally.  

It is the duty of the Central Government, I submit, to 
extend to the Provincial Government all the assistance 
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required to make provincial governance a success under 
the present constitutional arrangements. The Sri Lankan 
Government must also realize that it has committed itself 
to take further steps to make devolution more meaningful 
and more purposeful. It is also said in this regard that 
commitments made to the Provincial Government and the 
Chief Minister of the Northern Province have not been 
honoured.  

Efforts to sabotage the effective functioning of 
provincial governance must inevitably have undesirable 
results. Sir, this will be tantamount to stating that only 
Tamil politicians loyal to the Government can 
successfully engage in provincial governance, whatever 
maybe the verdict, whatever may be the democratic wish 
of the people of the province. The position of the Central 
Government appears to be, regardless of the verdict of the 
people of the Northern Province, provincial governance 
can only be carried out by persons from the province who 
are loyal to the Government and by the Central 
Government. Such an authoritarian attitude must 
inevitably lead to undesirable consequences in the whole 
country. It will only mean that democracy in Sri Lanka is 
no longer of any value. 

I would like to deal, Sir, next with the question of land 
in both the Northern and the Eastern Provinces, which is 
the main problem that we have. Particularly in areas like 
Valikamam in the North and Sampur in the East,  we have 
done our best to get the Government to be able to look at 
these things objectively and come to fair decisions. But, 
we have thus far not been successful in having those lands 
returned to our people though we have done all that we 
could do to enable that. High Security Zones were 
declared in the Northern Province and in the Eastern 
Province, quite understandably, when the LTTE 
possessed long range artillery and there was a possibility 
of that artillery being able to reach security installations in 
the North and the East. In such a situation, the 
Government cleared certain areas up to a point beyond the 
reach of the LTTE artillery to ensure the security of those 
security installations. That is understandable; that is 
legitimate. But, now the war is over; the LTTE is over; 
LTTE artillery is not there. So, there is no need for a High 
Security Zone. These are lands on which these people 
have lived for generations and centuries. They have lived 
on that land. They have farmed on that land. They have 
cultivated on that land. They have derived their livelihood 
from that land for generations and centuries. We went to 
the Supreme Court both in regard to Valikamam and in 
Sampur, you  gave a commitment to the Supreme Court 
that those lands would be returned to the people; that  in 
keeping with best practices once the lands have been 
demined and all the explosives removed, that people will 
be resettled, but it has not been done yet. I raised the 
matter in Parliament, particularly in regard to Sampur. 
The Hon. Basil Rajapaksa stood up here and gave us the 
assurance that the people will be resettled; that people can 
go back. But, that has not happened.  

His Excellency the President went to Jaffna. I would 
have been a very happy man if he had gone to these 
camps and seen for himself the position, the situation in 
which these people are living in several camps in 
Valikamam. Unfortunately, he did not go. I hope he will 
go again and when he goes there next time he will see for 
himself. 

I want to make an appeal to the Defence Secretary - 
you are a very pragmatic person -to  kindly give your 
mind to this question of the people going back to their 
lands not only in Valikamam and Sampur, wherever land 
had been taken over by the Army. In all districts of the 
North and the East, land has been taken over by the Army 
even after the war came to an end. Kindly return those 
lands to those people because they need those lands to 
live, to reside, to carry on their livelihood in keeping with 
what they have done for several generations and 
centuries. 

I will deal lastly with three matters. I would like to 
lump them together because I am short of time. The first 
is, in regard to the functioning of Non-Governmental 
Organizations. The second is in regard to special passes 
required by  visitors from abroad to go to the North.  
They can be truly fully foreigners or they can be Sri 
Lankans who hold a foreign passport for the reason that 
they have lived in some foreign country for a long period 
of time.  The third is the question of dual citizenship.  

I will deal with the  dual citizenship first, Sir. Persons  
are entitled to apply for dual citizenship. A  number of Sri 
Lankans living abroad have applied for dual citizenship 
because they want to be citizens of Sri Lanka. In 
whatever circumstances they went abroad , now that this 
facility is available - it had been suspended for some time 
but now it has now been reactivated - they want to come 
and back and get citizenship in Sri Lanka. If they do that, 
that is going to benefit Sri Lanka more than anyone else 
because if they come here, they are going to invest, they 
are going to buy property and they are going to start 
businesses. They will do various things.  

Now, the persons who require passes to go to the 
North in regard to foreigners, well, it is for you to decide. 
I should think that if they come on a visa to Sri Lanka, 
they should be able to go to any part of Sri Lanka. But, in 
regard to persons who went abroad some years ago, have 
now become citizens abroad and want to come back 
because they have their relatives, their parents and their 
next-of-kin living in the North, they have temples in the 
North; they have properties in the North. So, they want to 
come back, they want to invest here, they want to start 
business here. You should encourage them. That will be 
good for the country as a whole; that will be good for the 
people living in the North.  So, why should they be 
subjected to things like passes and inconvenience.   

It is my respectful submission that the Non-
Governmental Organizations have always made very 
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valuable contributions to the improvement of the quality 
of life of our people in several ways. I am not saying that 
they must be allowed to do anything illegal. I am not, for 
a moment, asking that they be permitted to adopt any 
modalities which are questionable or illegal. But, if they 
function in a legal way, I think they must have the right to 
function without any restriction, without any 
embarrassment, without any disturbance and without any 
inconvenience.  

These are my humble requests. I would request the 
Hon. Minister of Defence, particularly the Secretary to 
the Ministry of Defence to give his mind to these matters 
and see to what extent these issues can be addressed in a 
reasonable way.  

Thank you, Sir.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් නියමිතව තිෙබනවා. ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී   "ගරු 

ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 
THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.26] 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සම්පන්දන්  

මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මට ලැබී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 
අනුව ෙම් වැදගත් අමාත ාංශය ගැන අදහස් කිහිපයක් ෙකටිෙයන් 
පකාශ කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරිපත් කරපු 
හැම අදහසකටම පිළිතුරු සපයන්න මට ලැබී තිෙබන කාල 
ෙව්ලාව මදියි.  

අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, මීට වසර කිහිපයකට ෙපර හදිසි 
නීතිය දීර්ඝ කිරීම සඳහා  සෑම මසකම අපි ෙම් උත්තරීතර සභාවට  
ඒක රාශී වුණාය කියන එක. අෙප් අහිංසක ජනතාවට ෙවච්ච 
හානිය, ගම්බිම්වලට තස්තවාදී පහාරයන් එල්ල ෙවච්ච හැටි, 
හමුදාෙව් අයෙග් ජීවිත විනාශ ෙවච්ච හැටි, එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
පහාර එල්ල කරපු හැටි  තමයි අපි දීර්ඝ කාලයක් ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් රාජ  ආරක්ෂාව යට ෙත් කථා කෙළේ.   

යුද නිමාවත් සමඟ අපි සතුටු වුණා.  අෙප් වීෙරෝදාර රණ 
විරුවන්ෙග් කැප කිරීම තුළින්, ජීවිත පරිත ාගය තුළින් ලබා 
ගත්තු ජයගහණය නිසා අද අපට  රෙට් සංවර්ධනය ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් හමුදා අතරින්  
ෙශේෂ්ඨතම, විනයගරුක, දක්ෂ හමුදාවක් වන අෙප් තිවිධ හමුදාව  
අපට ෙම් ජයගහණය ලබා දුන්නා. ඒක අපි ෙකටි කාලයකින් ලබා 
ගත්තු ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. යුද ෙපරමුෙණ් පිහිටා තිබුණු 
ගම්මාන රාශියක් අෙප් පෙද්ශවල තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවල 
සංවර්ධන කටයුතු අඩාල ෙවලා තිබුණා. මහා දැවැන්ත සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරන්න යනෙකොට තස්තවාදි 
පහාරයන්ට අපි ලක් වුණා. අද  ෙබොෙහෝ අයට ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
තිබුණාද කියන එකත් අමතක ෙවලා  තිෙබනවා. අෙප් රෙට් හිටපු 
ෙපොලිස්පතිතුමා උෙද්  වරුෙව්  ෙමහි පැමිණ සිටියා. එතුමා, 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙම් රෙට් තිබුණු යුද තත්ත්වය  ඉතා 
මැනැවින් අධ යනය කරපු  අයයි. සිංහල ජනතාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, දකුෙණ් ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, නැෙඟනහිර 
ජනතාවටත් ඒ  ජයගහණෙය් ආශිර්වාදය ලැබුණා.  නිදහස ලැබීම  
නිසා  ඔවුන්ටත්  ෙවන අයට වාෙග් තමන්ෙග් ගම්බිම්වලට  ගිහින් 
පදිංචි ෙවලා තමන්ෙග් සාමාන  කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන් 
වුණා.    

යුද්ධය පැවැති  තවත් රටවල් ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. ඒ 
රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනෙකොට  ශී ලංකාව 
ඉතාමත් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ඒකපුද්ගල ආදායම පැත්ෙතන් 
බැලුවත්, සංවර්ධන  කියාදාමය පැත්ෙතන් බැලුවත් ඒ රටවල් 
එක්ක  සංසන්දනය කරනෙකොට ශී ලංකාව ඉදිරිෙයන්ම 
ඉන්නවාය කියන එක අපට කියන්න පුළුවන්.  අද ඒ ගැන විවිධ 
මත පළ වුණා. තවම උතුෙර් ජනතාව  ගැන කථා කරනවා. උතුරට 
කිසිම ෙදයක් ෙවලා නැහැයි කියනවා. අපි සංවර්ධන  කියාදාමයට 
අත ගැහුවත් ඒ අය ෙවන අදහස් තමයි පකාශ කරන්ෙන්. දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරන්න ඒ අයට සතුටක්  නැහැ. එදා  
ෙවන් ෙවලා තිබුණු උතුර දකුණ යා ෙවන්න අවශ  වරම අද  
ජනතාවට ලබා දී තිෙබනවා. අද උතුෙර් අය දකුණටත්, දකුෙණ් 
අය උතුරටත් ගමන් කරනවා. සැලසුම් සහගත යුද්ධයක් කරපු, 
එයට නායකත්වය දීපු අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් අප ෙම් අවස්ථාෙව් 
ආදරෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ ෙබො ෙහෝමයක් අෙප් අමාත ාංශ හරහා අද 
කියාවට නංවනවා. ළමා ෙසොල්දාදුවන් නැවත වතාවක් 
පුනරුත්ථාපනය කරලා,  ඒ ෙදමව්පියන්ට භාර දී තිෙබනවා. ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් බිහි කෙළේ කවුද? එල්ටීටීඊ සංවිධානය. අද ඒ අය 
ගැන කිසිම ෙදයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ඇතැම් ජාත න්තර ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන ගැන අපට විශාල 
සැකයක් තිෙබනවා. ඒ අය නිරන්තරෙයන්ම එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට සහෙයෝගය දක්වපු අය. ඒ නිසා ජාත න්තර 
සංවිධාන ගැන කටයුතු කරනෙකොට, අපට මීට වඩා කල්පනාෙවන් 
කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වැන්දඹු කාන්තාවන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙවනුෙවන් අප ඒ LLRC වාර්තාව අනුව 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ ගැනත් අප මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙම් යුද නිමාවත් සමඟ "මිහිදු ෙසත් මැදුර" ව ාපෘතිය අප 
ආරම්භ කළා. ආබාධිත වුණු රණවිරුවන් රැක බලා ගැනීම, 
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ඔවුන්ට සැලකීම, ඔවුන් අගය කිරීම ආදී සෑම ෙදයක්ම අද අෙප් 
රජය විසින් කරෙගන යනවා. ෙම්ක ෙමොන තරම් උතුම් 
කාරණයක්ද කියන එකත් අප ඔබතුමන්ලාට පහදලා ෙදන්න ඕනෑ.  

අද රණවිරු මාපිය උපහාර කමයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ෙදනු ලැබූ රුපියල් 750ක මාසික දීමනාව රුපියල් 1,000 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. යුද්ධෙය්දී තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය, 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය වාෙග්ම, ගම් ආරක්ෂා කර ගන්න එදා සිටි 
ගාමාරක්ෂකයා නමින් හඳුන්වපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් 
අයෙග් ෙදමව්පියන්ටත් ඒ සහනය ලබා  ෙදන්න ගන්නා වූ තීරණය 
අප ඉතා අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ජීවිත පූජා කළ රණ 
විරුවන් ෙවනුෙවන් අපි ෙවනුෙවන් අපි අරමුදල ඇති කර 
තිෙබනවා. ඒ සංකල්ප අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් කියාත්මක  කරෙගන යනවා. 
තිවිධ හමුදාෙව් අයෙග් පවුෙල් තත්ත්වය ෙගොඩනැංවීමට ඔවුන්ෙග් 
තුන්වැනි දරුවාට වසර තුනකදී ලබා ෙදන දීමනාව පුළුවන් නම් 
සිවිල් ආරක්ෂක භටයන්ටත් ලබා  ෙදන්න කියා මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඔවුනුත් යම් කැපවීමක් කළා. ඒ වාෙග්ම පුළුවන් නම් 
රුපියල් 50,000ක සහන මිලට සිවිල් ආරක්ෂක භටයන්ටත් යතුරු 
පැදි ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාගරික සංවර්ධන කටයුතු 
ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. සාමාන ෙයන් රටක අගනුවර කිව්වාම 
එය ඉතාම පිළිෙවළකට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් දියුණු 
ෙබොෙහෝ රටවල අගනුවර සහ අනිකුත් තදාසන්න නගරත් මහ 
ජනතාවට ඉතා පෙයෝජනවත් ආකාරයට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
අද අපි ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
සහ සියලුම නිලධාරින් මනා සැලැස්මක් ඇතිව, පරිසරයත් 
ආරක්ෂා කරෙගන සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යාම සම්බන්ධව. 
අද අපිට ආඩම්බරෙයන් ෙකොළඹ ගැන කියන්නට පුළුවන්. ඒ 
දවස්වල අපි සිංගප්පූරුවට ගිහින් ඇවිත් කියනවා, අපි ලංකාව 
සිංගප්පූරුවක් කරනවා කියා. හැම ෙවලාෙව්ම උපමාවට ගත්ෙත් 
සිංගප්පුරුව. නමුත් අෙප් රට අද ඒ සෑම රටක්ම අබිබවා යන 
ආකාරයට නාගරික සංවර්ධනයක් ඇති කර තිෙබනවා. මහින්ද 
චින්තන පතිපත්ති පකාශය යටෙත් රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් අද ෙබොෙහෝ 
ස්ථානවල ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක ෙවනවා. ෙකොළඹ අඩු 
පාඩුකම් සපුරලා, ඒ ජනතාවට ජනාවාස පහසුකම් සපයා අවසන් 
ෙවලා ඒ හා සමානව රජෙය් ෙසේවකයන්ටද නිවාස ව ාපෘති 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම සතුටු වන්ෙන්, ෙම් නිවාස 
ෙයෝජනා කම නිසා විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට 
ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතිව ජීවත්වීෙම් වරමක්, අවස්ථාවක් උදාවීම 
නිසායි. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ආත්ම ගරුත්වයක් 
ඇතිව ජීවත්වීමට අද ඔවුන්ට පැහැබර නිවහනක් තිෙබනවා.   

මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ කථා කළ යුතු තවත් 
කාරණාවක් තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරය නිරන්තරෙයන්ම ගංවතුර 
තත්ත්වය නිසා යට ෙවනවා. ඒ නිසා පධාන මං මාවත් ෙදපස ඇළ 
ෙව්ලි ඉදි කර, පදික ෙව්දිකා ඉදි කරනවා. ඒ සෑම යටිතල 
පහසුකමක්ම ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

පුරා විද ාත්මක වටිනාකමක් ඇති ෙපෞරාණික ෙගොඩනැඟිලි 
සංරක්ෂණය කරනවා. ෙනොගැළෙපන භාවිතයන් නගරෙයන් ඉවත් 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු 
ඉඩම්වලින් විශාල පමාණයක විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් මඟින් බහු 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පධාන නගර ෙමන්ම කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීමටත් කටයුතු 
කර තිෙබනවා. අද දකුෙණ් ඉඳන් උතුරට යන විට හමු වන 
අවසානම නගරය වන මැදවච්චිය ආසනෙය් නාගරික සංවර්ධනය 
කිරීමට ලබා දුන් ආශිර්වාදය ගැන මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අදහස් දක්වන්නට මට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. මීළඟට ගරු සරත් 

වීරෙසේකර නිෙයෝජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා (කම්කරු හා 
කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர - ெதாழில், ெதாழில் 
உற கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 
Labour and Labour Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 

සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් හමුදාෙව් අවුරුදු 39ක් පමණ 
ෙසේවය කළ නිලධාරිෙයකු හැටියට ෙම් අවස්ථාවට සම්බන්ධ 
ෙවලා යමක් පවසන්නට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. නමුත් මට ලැබී තිෙබන කාලය ඉතාමත් ෙකටියි. 
නාගරික සංවර්ධනය ගැන කථා කිරීෙම්දී අපට ෙපෙනනවා, මීට 
ෙපර කථා කළ ගරු අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් නගරය අලංකාර 
ෙවලා, ජල උද ාන හැදිලා, මං තීරු හැදිලා, ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය 
සංචාරකයන්ට ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒ වාෙග්ම අපට ෙපෙනනවා පිරිමි, කාන්තාවන් සහ දරුවන් 
ව ායාම මං තීරුවල උෙද් සවස ව ායාමවල ෙයෙදනවා; 
ඇවිදිනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නගරය අලංකාර 
කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි නගරබද ජනතාවෙග් ෙසෞඛ යට 
හිතකර පරිසරයකුත් හදන බවත් අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපනී 
යනවා. 2020දී ෙකොළඹ නගරය පැල්පත්වලින් ෙතොර පුරවරයක් 
බවට පත් කිරීමට තිෙබන ඉලක්කයට ඉතාම ෙහොඳින් ගමන් 
කරන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ සඳහා අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට සහ එම අමාත ාංශයට අෙප් කෘතෙව්දිත්වය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පිරිනමනවා.   

රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන 
විපක්ෂය නඟන ෙලොකුම ෙචෝදනාව තමයි, පවුෙල් අයට විශාල 
කුට්ටියක් ලබා දුන්නා කියන එක. ඒ ෙමොකද? රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත වරයා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා. ඒ 
වාෙග්ම එම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
නිසා. ඔව්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් එම කුට්ටිෙයන් 
සියයට 80කටත් වඩා යන්ෙන් තිවිධ හමුදාෙව් සහ සිවිල් 
ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසබළුන්ට සහ සිවිල් වැසියන්ට පඩි නඩි 
ෙගවීම සඳහායි.  

රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් 
ආයතන 25ක් තිෙබනවා. නාවික හමුදාව, යුද හමුදාව, ගුවන් 
හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය, ෙවරළාරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ෙම් ආදී වශෙයන් ආයතන 25ක් 
තිෙබනවා. ඒ ආයතන විසිපහම ජාතික ආරක්ෂාවට ඍජුව සහ 
වකව දායක වන ආයතනයන්. ඒ ආයතනවලට තමයි ෙම් වාෙග් 
විශාල කුට්ටියක් යන්ෙන්.  

එෙහම නැතිව පවුෙල් අයට නිවාස හදන්නවත්, නිවාස වටා 
තාප්ප ගහන්නවත් ෙනොෙවයි,  ජාතික ආරක්ෂාවට - ජනතාවෙග්ම 
ආරක්ෂාවට- තමයි ෙම් තරම් විශාල මුදලක් කැප කර තිෙබන්ෙන්. 
අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් ගරු ෙල්කම්තුමා සිවිල් ආරක්ෂක බල කාෙය් 
සියලුම සාමාජිකයන්ෙග් ෙගෞරවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
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ෙමොකද, යුද්ධය නිමා වුණාට පස්ෙසේ, තර්ජිත ගම්මාන නැති 
වුණාට පස්ෙසේ  විපක්ෂය නඟපු ෙචෝදනාවක් තමයි සිවිල් 
ආරක්ෂක බලකාය තියා ෙගන ඉන්ෙන් ෙමොකටද, ඒක විසුරුවා 
හරින්න ඕනෑ කියන එක. ඊට පස්ෙසේ ව ාපෘති සංකල්පය 
ෙගනැල්ලා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් පැවැත්ම සාධාරණීකරණය 
කෙළේ  රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ගරු 
ෙල්කම්තුමා සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. එතුමන්ලාට ඔවුන්ෙග් 
පණාමය හිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඒ අනුව අද වන විට සිවිල් 
ආරක්ෂක බලකාය රෙට් නිෂ්පාදනයට ඍජුව දායක ෙවනවා; 
පු රාවස්තු ආරක්ෂා කරනවා; ආගමික ස්ථාන ආරක්ෂා කරනවා; 
ආර්ථික මර්මස්ථාන ආරක්ෂා කරනවා; රෙට් සංවර්ධනයට ඍජුව 
දායක ෙවනවා. ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයකු වූ ෙතෝමස ්
ෙජෆර්සන් වරක් කිව්වා "Eternal vigilance is the price of 
liberty" කියලා. ඒ කියන්ෙන් අපට සාමය අවශ  නම්, නිදහස 
අවශ  නම් අපි ඒ ගැන නිතරම විමසිල්ෙලන් ඉන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒ සඳහා අපි ඉතාම ෙහොඳට වෘත්තීය මට්ටමින් අෙප් 
හමුදාවන් නඩත්තු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශයට ෙම් තරම් ෙලොකු වැය ශීර්ෂයක් ඇති වන්ෙන්.  

අපට ශක්තිමත් නාවික හමුදාවක් සිටිනවා. නාවික හමුදාව 
ගැන මට පැයක් වුණත් කථා කරන්න පුළුවන්. මම නාවික 
හමුදාෙව් අවුරුදු 35ක් හිටපු නිසා මට ඉතාම ආඩම්බරෙයන් 
නාවික හමුදාව ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. මුළු ෙලෝකෙයන්ම 
ෙම් වාෙග් දරුණු මරාෙගන මැෙරන ෙබෝට්ටු සමඟ සටන් කළ 
එකම නාවික හමුදාව තමයි ශී ලංකා නාවික හමුදාව. ඒ නිසා තමයි 
අද බිතාන ෙයන් සහ ඇෙමරිකාෙවන් නිලධාරින් ඇවිල්ලා අෙප් 
ඒ උපකම - strategies and tactics - ඉෙගන ගන්නා තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ බව මම ඉතා ආඩම්බරෙයන් කියනවා.  
ඒ වාෙග්ම අපට ශක්තිමත් යුද හමුදාවක් තිෙබනවා. ඒ අය 
ෙලෝකෙය් තිෙබන දරුණුම තස්තවාදී කණ්ඩායම ෙගොඩබිෙමන් 
පරාජයට පත් කළා. ෙන්ෙටෝ හමුදාවට තවම තෙල්බාන්වරු තලා 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  නමුත් අෙප් නිර්භීත යුද හමුදාව  
එල්ටීටීඊ සංවිධානය තලා ගත්තා.  ඒ වාෙග්ම අපට ඉතාම ෙහොඳ 
ගුවන් හමුදාවක් තිෙබනවා.  Our pilots are very capable of 
pinpoint bombing කියලා විෙද්ශවලින් ආපු යුද විෙශේෂඥයිනුත් 
විශ්මයට පත් වුණා. එදා  තමිල් ෙචල්වම්ෙග් නිෙවස අෙනක් 
නිෙවස් අතර තිෙබද්දී තමිල් ෙචල්වම්ෙග් හිසම චප්ප ෙවන්න 
ෙබෝම්බ දැමූ ඉතාම දක්ෂ pilotsලා අෙප් ගුවන් හමුදාෙව් ඉඳලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව දක්ෂ ගුවන් හමුදාවක්, දක්ෂ යුද හමුදාවක්, 
දක්ෂ නාවික හමුදාවක් තිෙබන නිසා තස්තවාදයට නැවත වරක් 
හිස ඔසවන්න ෙදන්ෙන් නැතිව අපට ඉන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි යුද්ධය අවසන් 
කර තිෙබනවා. යුද්ධය අවසන් කළාට තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන් 
අවසන් ෙවලා නැහැ. තස්තවාදය නැමති ෙකොටියාෙග් වලිගය 
තමයි අපි විනාශ කර තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකොටියාෙග් හිස තිෙබන්ෙන් 
කැනඩාෙව්. අත් ෙදක තිෙබන්ෙන් පංශෙය් සහ ජර්මනිෙය්. පස්ස 
ඝාතවලින් එකක් දකුණු ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා. අෙනක 
ෙනෝර්ෙව්වල තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාත න්තර වශෙයන් තස්තවාදී 
ෙකොටියා ජීවත් ෙවලා ඉන්න තාක් කල් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් 
හමුදාව උතුෙර් තැබිය යුතුමයි.  

The Department of State of America has released its 
latest statement, which states, “The LTTE used its 
international contacts and the large Tamil Diaspora in 
North America, Europe, and Asia to procure weapons, 
communications, funding, and other needed supplies. The 
LTTE's international network of sympathizers and 
financial support persists and LTTE Members and 
supporters still operate in Sri Lanka and South India”. 

TNA එක කියනවා, උතුෙරන් හමුදාව ඉවත් කළ යුතුය කියා. 
I must say in this House that the TNA has brought misery 
to the Tamil people, not joy. - [Interruption.] Yes, that is 
my view. Prabhakaran is a ruthless killer. He killed 
pregnant women, cutting open their tummies, taking out 
the foetuses and chopping them like fish. One of the TNA 
MPs said that Prabakaran is a hero. That is the attitude of 
the TNA.  Another TNA Member stated in this House a 
few days ago that, at the way things are going on, Tamil 
people do not have any other option other than to go for 
an Eelam.  

In my opinion, Sir, the TNA should not be here in 
Parliament, enjoying all the facilities and privileges like 
they are doing today; in my opinion, the TNA should 
have been banned the moment the LTTE was crushed 
because in other countries, the corresponding political 
parties have vanished. When Hitler was defeated, his 
Nazi Party was destroyed; when Pol Pot was killed, his 
political party, the Khmer Rouge Political Party, 
vanished; when Saddam Hussein was killed, his Ba’ath 
Political Party was destroyed and when Hosni Mubarak 
was taken out of power, his political party was banned. 
But, after we comprehensively defeated the LTTE, we 
allowed you to stay because of the compassion of our 
President and you are taking advantage of that doing 
treacherous activities abroad and letting down our 
motherland. - [Interruption. ] 

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Do not take my time. Please sit down. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Vinayagamoorthy, what is your point of Order?  
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, he is saying that our Party should be banned.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Please do not take my time. What is the point of Order 

you are raising? 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
We want to tell you that we have nothing to do with 

the LTTE.   
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
That is not a point of Order. Do not take my time.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, that is not a point of Order. Hon. Sarath 

Weerasekara, you continue with your speech.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Then, Sir, the Hon. Sumanthiran said that the army is 

occupying a large number of lands in Jaffna. Also, both 
the TNA and your Chief Minister, Wigneswaran say 
"Sinhalization" and "Militarization".  I must ask what 
happened to the 24,000 Sinhalese who were living in 
Jaffna in 1981? Through natural growth, you must 
understand that by now, there would have been 100,000 
Sinhalese families in Jaffna. - [Interruption. ] What about 
the 15,000 Muslims who were living in Jaffna? You are 
not talking about them. You are only talking about the 
land that is being taken over by the army. That is your 
attitude. That is ethnic cleansing and you definitely 
supported the ethnic cleansing of the LTTE. That is why 
there are no Sinhalese and Muslims in the Jaffna 
Peninsula. I propose to the House that we should 
definitely resettle all the Muslims and the Sinhalese who 
were chased out from the Jaffna Penninsula years back.  - 
[Interruption.] How many minutes more have I got, Sir? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You are almost nearing the end of the time allotted to 

you. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
Sir, give me two more minutes.  

Your Chief Minister, Wigneswaran says there is 
"Sinhalization". I must say that both his sons are married 
to Sinhalese women. He was born, lived and worked here 
in Colombo among the Sinhalese; he virtually lived all his 
life in Colombo. Also, he attended the most popular boys’ 
schools in Colombo with the Sinhalese. He became a 
Supreme Court Judge. So, he is the least qualified person 
to talk against the desire of the Sinhalese to live in the 
Jaffna Peninsula. 

Also, he talks about militarization. What did he speak 
about for the last 30 years? It was about the de facto rule 
of the LTTE in the Jaffna Peninsula. He never condemned 
the “LTTE-rization” Did he ever talk on behalf of the low 
caste Tamils and against the LTTE taking their children 
and using them as canon fodder, as child soldiers? So, 
what did he do all this time? After keeping mum for 30 

years, all of a sudden he has woken up and is talking 
about the Sinhalese militarization.  

Also, I must tell this to the Hon. Suresh 
Premachandran. He talked about his dream of Eelam. I 
must tell him that his dream of Eelam will never come 
true. It will never happen as long as we live; it will never 
happen as long as he lives, or even after his death. Even 
in Hell, he will not see an Eelam because that is the place 
he will be going after death, to meet Prabhakaran and all 
his comrades there. When "Yama Rajjuruwo" starts 
skinning you alive for the atrocities you have committed 
to mankind, just think of me, and I will put a bucket of 
salt water on your body from Heaven . 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe. 

You have 20 minutes.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  Sir, I 

have 25 minutes.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
From whom are you getting the other five minutes?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Five minutes will be given to me by the Hon. Vijitha 

Herath. ගරු මන්තීතුමනි, මට five minutes ෙදනවාද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. 

 
[අ.භා. 2.48] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන අෙප් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක හමුදාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී, 
ෙම් රෙට් තිබුණු කුරිරු යුද්ධය අවසන් කිරීෙම්දී ආරක්ෂක හමුදාව 
ෙශේෂ්ඨ කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා. ගරු සරත් වීරෙසේකර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට ෙලෝකෙය් හිටපු දරුණුතම 
තස්තවාදී කණ්ඩායම පරාජය කිරීම සඳහා අෙප් තිවිධ හමුදාව 
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. හැබැයි, ෙම් ඉටු කළ කාර්ය 
භාරය තුළින් ලැබූ ජයගහණය ඉදිරියටත් රැක ගැනීම 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරයයි. 
ආණ්ඩුව තව ෙකොච්චර කල් තිෙය්විද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
තිෙබන කාලය තුළවත් ඔබතුමන්ලා -[බාධා කිරීම්] ගරු ජගත් 
පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරන්න 
ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනක් දමන්න ඕනෑ. ෙමොකද, යළි පදිංචි 
කරවීම ගැන -[බාධා කිරීමක්] අහගන්න ෙකෝ, ෙපොඩ්ඩක්. TNA 
පක්ෂය වුණත් යළි පදිංචි කරවීම ෙහොඳයි කියන එක හරියට 
කියන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, යළි පදිංචි කරවීම ගැන බලන විට 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ඔය ආකාරෙයන් කටයුතු කර නැහැ. දැන් 
අවුරුදු අටක් ෙවනවා, ඇෙමරිකාෙව් නිව් ඕර්ලින්ස් පාන්තෙය්  
තවම යළි පදිංචි කරවීම හරියට කරලා නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
ඒ කරපු ෙද් පිට රටට ගිහින් හරියට කියා ගන්න බැහැ 
ඇමතිතුමනි. ඒවාට විෙද්ශ ඇමති ෙකෙනක් පත් කරනවා. 
ගහගන්න තව විෙද්ශ ඇමති ෙකෙනක් පත් කරනවා. ඒ විෙද්ශ 
ඇමති  ගිහින් ෙකොෙහේ  හරි ඉන්න හාල්මැස්සකුට ගහනවා. එෙහම 
නැතුව, ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ෙදකක්, ෙදකහමාරක්, තුනක් ඇතුළත 
යළි පදිංචි කරවීෙම් කියාදාමය හරියාකාරව කළාය කියලා ඒ 
රටවලට කියන්න ඕනෑ. ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙකොට,  ඒ සම්බන්ධෙයන් අගය කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. එෙසේ කරන්න කියලා අපි එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද, යළ පදිංචි කරවීම එතරම් ෙලෙහසි පහසු 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි.  ලක්ෂ තුනහමාරක, හතරක පමණ පිරිසක් 
යළි පදිංචි කරවීම ඒ සුළු කාලය තුළ හරියට කළා.  

ෙඩ්විඩ් කැමරන් මහත්මයා ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ ඕනෑ ඕනෑ 
තැන්වලට යන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ දුන්නා. 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
අහන්න තිබුණා ෙන්.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙප් ෙනොෙවයි ෙන් ආණ්ඩුව. අපි අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ඊෙය් ඔබතුමා කිව්වා, ෙඩ්විඩ් කැමරන්ට ගහන්න තිබුණා 

කියලා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක ෙන්. ගහන්න තිබුණා. දැන් ඔබතුමා ෙන් ගහන්ෙන්. 

ෙනෝනිස් වැනි හාල්මැස්සන්ට ගහන්ෙන් නැතුව, කැමරන් වාෙග් 
ඔබතුමාට වඩා උස  මහත පුද්ගලයකුට ගහන්න තිබුණා ෙන්.  
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? අපි දිගටම කිව්වා.   
ඔබතුමා ගිහිල්ලා  ෙගොන් පාට් දමලා අහිංසකයකුට ගහලා එනවා. 
එෙහම ෙනොෙවයි. ෙඩ්විඩ් කැමරන් මහත්මයා එන ෙකොට අපි 
කිව්වා. ඔබතුමාට ඒ ගැන මතක ඇති. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. 
එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අටෙදෙනක් ඇවිල්ලා 
සිටියා. එතෙකොට කවුද ලංකාව ගැන කථා කෙළේ? කවුද ඒ අයෙග් 
ෙදබිඩි පිළිෙවත ගැන කථා කෙළේ? මමයි කථා කෙළේ. ශී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂෙය්, ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු දහෙදනකුට වඩා එතැන 
සිටියා. එක ඇමතිවරෙයක් කට ඇරිෙය් නැහැ, සුද්ෙදෝ ඉස්සරහ. 
එංගලන්තෙය් ෙදබිඩි පිළිෙවත, ඇෙමරිකාෙව් ෙදබිඩි පිළිෙවත 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් උඩ කාමරෙය්දී කවුද ඇහුෙව්? අපි තමයි 
ඇහුෙව්. අවුරුදු එකසිය පනහක් පමණ කාලයක් එංගලන්තය 
ලංකාව යටත් කර ෙගන සිටියා. [බාධා කිරීම්] එංගලන්තය 
ඇවිල්ලා අපට කිව්වාද, ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කරනවා 
කියලා? කනගාටුව පකාශ කරලා නැහැ. කවුද ෙම්වා ඒ අයෙගන් 
අහන්ෙන්?    

ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයට ගිහින්, කැමරුන් රටට ගිහින් රට 
ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ කවුද? කථානායකතුමාෙගන් අහන්න ඒ 
ගැන. ෙම් අපි තමයි රට ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ. හැබැයි 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙද්ශ ෙපේමී බව, ෙද්ශ ෙදෝහී 
බව ඔබතුමන්ලා business එකක් බවට පත් කර ගන්නවා. එෙහම 
කරන්න එපා. අපි සියලු ෙදනාම ෙම් රටට ආදෙරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හමුදාෙවන්  ඒ පෙද්ශවල  
එළවලු  වගා කරලා  ෙවෙළඳ ෙපොළට අඩු මිලට ෙදනවා කියලා 
ඊෙය් ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කියනවා මා අහෙගන 
සිටියා. මා කියන්ෙන් ඒක ෙහොඳයි. හමුදාෙවන් වගා කරන එළවලු 
අඩු මිලට ෙදනවා නම්, ෙමෙහේට ෙගනැල්ලා අපට ෙදන්න ෙකෝ. 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, අඩු මිලට ෙදන්න එපා, එතෙකොට 
ෙවෙළඳුන්ට අපහසුයි  කියලා. එෙහම නම්, අඩු මිලට තිෙබන 
එළවලු ටික ෙකොළඹට එවන්න කියන්න. අපි හිතුෙව්, 
ඔබතුමන්ලාට අඩු මිලට එළවලු ෙදනවා නම් ෙහොඳයි කියලා.  

යුද්ධයට පස්ෙසේ ඒ ඒ කාර්යයන් සඳහා හමුදාව ෙයොදා ගැනීම 
ගැන මෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, අපට විශාල හමුදාවක් ඉන්නවා. ඒ හමුදාව 
නඩත්තු කරන්න විශාල මුදලක් යනවා. රෙට් සංවර්ධනය සඳහා, 
රෙට් ඉදිරි කර්මාන්ත සඳහා, ව ාපෘති සඳහා හමුදාව ෙයොදා ගන්න 
පුළුවන් නම් - [බාධා කිරීමක්] Do not disturb me. One of your 
Members said that. Do not do that; have coordination; talk to 
them.  If they supply for a lesser amount, you should buy  
them. I think your people will be happy then.   

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
They are cultivating on our lands.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
They say, “They are cultivating our lands”.  

ෙමතුමන්ලා කියනවා, ඒ අස්වද්දන්ෙන් ෙමතුමන්ලාෙග් ඉඩම් ලු. 
විෙශේෂෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් මා දන්ෙන් නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණ විරුවන් සම්බන්ධෙයන් 
2010 දී ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වගයක් දුන්නා.  මා ඉල්ලා 
සිටිනවා,  විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙපොෙරොන්දු ටික ඉටු කරන්න කියලා. 
"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" ෙපොෙත් 26වන පිටුෙව් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

"කියාන්විතෙය් ෙයදී සිටියදී පූර්ණ ආබාධිභාවයට පත් වූ සියලු ආබාධිත 
හමුදා සාමාජිකයන්ට සහ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙමන්ම ගාමාරක්ෂක 
භටයන්ට ද ජීවත්ව සිටින ෙතක් වැටුප ෙගවමි. එෙමන්ම ඔවුන්ට 
රැකවරණය ද ලබා ෙදමි" 

අපි ඔබතුමන්ලාත් එක්ක විවාද කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙදයක්. හැබැයි, දැන් ඒ වැටුප ෙදන්ෙන් නැහැ  කියලා 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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කියනවා. රණ විරු ගම්මානෙය් පී. රණසිංහ මහත්මයා අවුරුදු 
55න් විශාම යන ෙකොට විශාම වැටුපක් ලැබුණා. නමුත් අර 
ෙපොෙරොන්දු වූ වැටුප ෙගවන්ෙන් නැහැයි කියලා අ ෙඳෝනාවක් 
එතුමාෙගන් තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න  කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විශාමය ෙගවන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම දුබලතා වැටුපකුත් ඒ වැටුපත් එක්කම ලැෙබනවා. 
ෙම් ෙපොෙරොන්දුෙව් තිෙබනවා ඒ වැටුප එෙහමම දිගටම මැෙරන 
ෙතක් ෙගවනවා කියලා. නමුත් අවුරුදු 55න් විශාම ගන්වන ෙකොට 
අර ෙපොෙරොන්දුව ක ඩෙවලා, රුපියල් 4,500 දුබලතා වැටුපත් අහිමි 
ෙවනවා. 2010දී "මහින්ද චින්තන" අනුව කිව්ෙව්, විශාම 
ගන්වන්ෙන් නැහැ කියලා ෙන්. ඒ වැටුප දිගටම ෙගවනවා 
කියලාෙන් කිව්ෙව්. ඒ වැටුප ෙගවන්ෙන් නැතිව, එයින් භාගයක 
වාෙග් පමාණයක විශාම වැටුපක් ෙම් වන ෙකොට ලැෙබන්න 
සලස්වා තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙහොඳ එකක්. ඒ හන්දා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න 
කියලා. ඒක ඉටු කරන්න බැරි නම්, අමාරු නම් අපි ඒකත් 
පිළිගන්නවා. නමුත්, යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් ලැෙබන්න 
රණ විරුවන්ට ඒ පඩිෙයන් සියයට 90ක්වත් ලැෙබන විධියට 
කටයුතු කරන්න.    

යුද්ධය නිසා රණ විරුෙවෝ 25,000ක් පමණ මිය ගියා; 
29,000ක් පමණ අබ්බගාත වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ රණ 
විරුවන් හන්දා තමයි අපි ඔක්ෙකෝම අද නිදහෙසේ ඉන්ෙන්. අපි 
හැෙමෝම යුද්ධය ගැන ෙකොච්චර කථා කළත් ඔබතුමන්ලාෙග්වත්, 
අෙප්වත් පවුල්වල කවුරුවත් යුද්ධය නිසා මැරිලා තිෙබනවා, 
එෙහම නැත්නම් අබ්බගාත ෙවලා තිෙබනවා කියලා මම හිතන්ෙන් 
නැහැ. ෙද්ශ ෙපේමය ගැන ෙකොතරම් කයිය ගැහුවත්, ෙම් 225 
ෙදනාෙගන්ම වැඩිම වුෙණොත් එක්ෙකනකුෙග්, ෙදෙදෙනකුෙග් 
පවුල්වල එෙහම ෙකෙනක් ඇති. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පවුෙල් එෙහම අය ඉන්නවා ඇති. එෙහම 
ඉන්නවා නම්  මම ඔබතුමා අගය කරනවා. එෙහම ඉන්නවා නම්, 
මම ඒ පවුල් අගය කරනවා. හැබැයි, ෙගොඩක් තැන්වල එෙහම 
නැහැ. විෙශේෂෙයන් අෙප් නිවාස සම්බන්ධ ඇමතිතුමා කෑ ගහනවා 
ෙද්ශ ෙපේමය ගැන. නමුත් මා හිතන හැටියට එතුමා එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට  ෙකළ ෙබෝලයකින්වත් ගහලා නැහැ.  එෙහම 
පිරිසකුත් ඉන්නවා.  

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි කිව්වා, දිවි පිදූ සහ පූර්ණ 
ආබාධිත තත්ත්වයකට පත්වූ සෑම රණවිරු පවුලකටම ඉඩමක 
ෙහෝ නිවසක අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා ඉපෙලෝගම ඉදි කළ 
"රණ ජය පුර" නිවාස ව ාපෘතිය ෙමන් ව ාපෘති 15 ක් ඉදි කරනවා 
කියලා. නමුත් එෙහම ව ාපෘති 15ක් ඉදි ෙවලා නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් නැහැ ෙම්වා එක දවසින් කරන්න 
පුළුවන් කියලා. නමුත් ෙම්වා කරන්න ඕනෑ අනිවාර්යෙයන්ම. 
ඔබතුමන්ලා විශාල මුදලක් -රුපියල් බිලියන 4,500ක්- ෙම් රෙට් 
ව ාපෘතිවලට ෙයොදන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක අමාත ාංශයට 
රුපියල් බිලියන 250ක් ෙවන් කරන ෙකොට -ගිය සැෙර් තවත් 
රුපියල් බිලියන 30ක් වැඩි කරගත්තා.- රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් 
ෙම් කටයුත්තත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් යම්කිසි කාර්යභාරයක් ෙවනවා. ෙකොළඹ ලස්සනයි 
කියලා කියන්න ගිහින් ගිය සැෙර් මම සෑෙහන අමාරුෙව් වැටුණා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි ඒ?   

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි ඒ කියලා අහන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාම තමයි ඊට පස්ෙසේ මඩ 

ගැහුෙව්. ෙකොළඹ ලස්සනයි කියලා මා කිව්වාම, ඒ කියපු ෙකොටස 
විතරක් ෙපන්නුවා ITN එෙක්. [බාධා කිරීම්] අහගන්න. [බාධා 
කිරීම්] හරි, ෙහොඳ ෙද් කියන්නම්. අහෙගන ඉන්න ෙකෝ ඉඳෙගන. 
[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සත  කථා කරන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ෙකෝට්ෙට් ඉඩම් ෙගොඩ කරන්ෙන්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙප් ඉඩම ෙගොඩ කරගන්න කාෙගන්වත් අහන්න ඕනෑ නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් කාෙග්වත් ඉඩම් ෙනොෙවයි අපි ෙගොඩ 
කරන්ෙන්. අපි එෙහම හම්බ කෙළේ නැහැ. රුපියල් 5,000ක් නැතිව 
හිඟමන් ආපු අය ෙනොෙවයි අපි. ඕනෑ නම් ඒ ගැන අපිත් 
කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] රුපියල් 5,000 cheque එක return 
වුණා. ගෑනු මනුස්සයාෙග් ඉඩම විකුණුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
Lease කරලා ගත්තු කාර් එක වික්කා. [බාධා කිරීමක්] පල් ෙහොරා. 
Lease කරලා ගත්තු කාර් එක වික ්කා. අෙප් පවුල්වලින් එන අෙප් 
ඉඩම් අපට සංවර්ධනය කරන්න බැරි නම්, තමුන්නාන්ෙසේටද 
පුළුවන්  අෙප් ඉඩම් සංවර්ධනය කරන්න? [බාධා කිරීම්] Supreme 
Court එකට ගිහිල්ලා,- [බාධා කිරීම්] ශත පහ නැතිව ආපු  ෙකනා 
මිහින් එයාර් එක විකුණලා බිලියන 10කට. දැන් ෙකොෙහොමද? 
ෙහලිෙකොප්ටර තුනයි, ප්ෙල්න් ෙදකයි. දීපු රුපියල් 5,000 cheque 
එක return වුණා. ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා ෙමතැන ඇවිල්ලා.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මෙග් ෙවලාෙව්දී මමත් කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 

පැටිකිරිය ෙමොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගෑනු තුන්ෙදෙනක් ගත්තා. ෙමොනවාද කෙළේ? පළමුවැනි 

ගෑනිෙග් ඉඩම වික්කා. ෙදවැනි ගෑනිෙග් කාර් එක වික්කා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් වාෙග් බංෙකොෙලොත් අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවනවාට මිනිසුන්ට සහ ගහන්න ඕනෑ. ශාප කරන්න ඕනෑ ඡන්දය 
දුන්නු අයට. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් අයට ඡන්දය දුන්නු  අයට ශාප කරන්න 
ඕනෑ. අහන්න ගරු කථානායකතුමාෙගන්. ගරු 
කථානායකතුමාෙග් මිතයන් ෙදෙදෙනක් ඒ ෙනෝනලාෙග් 
තාත්තලා ෙදන්නා. එක් ෙකෙනක් ෙපොලීසිෙය් හිටපු ෙලොකු 
මහත්මෙයක්. බංෙකොෙලොත්-  [බාධා කිරීමක්] ශත පහක් නැතිව 
රුපියල් 5,000 cheque එක return වුණා. ලජ්ජා නැතිව එනවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථා කරන්න. පින් චාන්ස් එකකට ඩුබායිවලට ගිහිල්ලා ෙපොඩි 
චාන්ස් එකක් වැදුණා. ඒෙකන් හම්බ කරලා හම්බ කරලා, ආණ්ඩුව 
කාබාසිනියා කරලා, ආණ්ඩුව විනාශ කරන්න ආපු ෙකනා එනවා 
ෙමතැන කථා කරන්න. අෙපන් ෙනොෙවයි, අහලා බලන්න 
රාජපක්ෂ පවුෙල් උදවියෙගන්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් පැටිකිරිය 
ෙකොෙහොමද කියලා. එනවා, ෙමතැන කථා කරන්න.        

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
තමුන්නාන්ෙසේ ගැනත් කියනවා, මම.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි 

දැක්ෙමහි රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් දී ඇති ෙපොෙරොන්දු එකින් එක 
මම උපුටා දක්වන්නම්.  

"රණවිරුවන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී දැනට අය ෙකෙරන තක්ෙසේරු 
වටිනාකෙමන් 10%ක් අය කිරීම ද අෙහෝසි කරමි." 

ඒක කරලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

"තමන්ෙග් ෙසේවා කාලය නිසි අයුරින් සම්පූර්ණ ෙකොට විශාම ෙගොස් සිටින 
රණවිරුවන්ට සුළු ෙහෝ මධ  පමාණෙය් කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට 
අවශ  පතිපාදන සඳහා ලක්ෂ 20ක් දක්වා වන ණය කමයක් සකස් කරමි."  

ඒකත් කරලා නැහැ. හැබැයි, ෙම්ක කරලා තිෙබනවා. 

"තම ස්වාමි පුරුෂයා ෙහෝ රණවිරු දරුවා පවුලට අහිමි වීම සමග පැන 
නැඟී ඇති විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ  නීතිමය උපකාර සහ 
දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවලක් කියාත්මක කරමි."  

 ඒක  කරලා තිෙබනවා.  

"ආබාධිත රණවිරුවන්ට තම බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුව ලැෙබන 
උසස්වීම් ආබාධිතව විශාම ගැන් වූ පසුව ද ෙසේවා කාලයට අනුව ලබා 
ෙදන්ෙනමි."  

ඒක කරලා නැහැ.  

"ෙමබඳු රණවිරුවන්ට කීඩාෙව්, විෙනෝදාස්වාදෙය් ෙහෝ අභ ාසයන්හී 
ෙයදිය හැකි විෙව්කාගාරයක් සෑම හමුදා කඳවුරකම ස්ථාපනය කරමි. 
හමුදා ෙසේවය ෙවනුෙවන් ශරීරාංග පුද කළ රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් 
දිස්තික්ක මට්ටමින් ජංගම ෛවද  සායන පැවැත්වීෙම් කමය ශක්තිමත් 
කරමි."  

ඒකත් කරලා නැහැ.  

"මානසික සුවයක් ලැබිය හැකි සහ ආගමික වශෙයන් වැදගත් වන 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, කතරගම, මඩු-මන්නාරම වැනි පූජනීය 
පෙද්ශවල ආබාධිත රණවිරුවනට ගැලෙපන නවීන ගිමන් හල් පද්ධතියක් 
ඉදිකිරීමට කටයුතු කරමි."  

ඒකත් කරලා නැහැ.  

"කෘතිම පාද හා උපකරණ අලුත්වැඩියා කර ගැනීමට අගනුවරට 
පැමිණීෙම්දී ඉස්මතු වන දුෂ්කරතා මඟ හරවාලීමට උපකරණ නිෂ්පාදන හා 
අලුත්වැඩියා කිරීෙම් ජංගම බස් රථ 4 ක් ෙයොදවන්ෙනමි."  

ඒක කරලාත් නැහැ.  

"2007 ෙනොවැම්බර් 21ට පසු කියාන්විත රාජකාරියකදී මිය ගිය ෙහෝ 
අතුරුදහන් වූ විවාහක රණවිරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට බිරිඳෙග් කැමැත්ත 
මත 25% ක් ෙගවීෙම් දැනට කියාත්මක වන කමය ඉහත දිනට පථම 
මියගිය සියලු රණවිරුවන්ෙග් අම්මාවරුන්ට සහ තාත්තාවරුන්ට ද ලබා 
ෙදන්ෙනමි."     

කරන්න හැදුවා, ඒක තවම ෙවලා නැහැ කියලායි මට දැන 
ගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  මම ෙසොයා ගත්ත දත්ත වැරැදිනම් 
මට සමාෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා මා නිවැරදි කරන්න.  ෙමොකද 
මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව තමයි මම ෙම් පකාශ 
කරන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් තැෙනක ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා:  

"කියාන්විතෙය්දී දිවි පිදූ, අතුරුදහන් වු හා ආබාධිත රණවිරු පවුල්වල දුවා 
දරුවන් සඳහා වන අධ ාපන ශිෂ ත්ව කමය පුළුල් කරමි. උසස් 
අධ ාපනය ලැබීම සඳහා වන නව ශිෂ ත්ව කමයක් හදුන්වා ෙදන්ෙනමි. 
ඔවුන්ෙග් නිපුණතා වර්ධනය සඳහා ඉවහල් වන වැඩ සටහනක් රණවිරු 
සංසදය හරහා කියාවට නංවමි."  

ඒක සිදු වනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආකාරෙයන් විශාල ෙපොෙරොන්දු සංඛ ාවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
ඒවා ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සුළු පමාණෙයන් ඉෂ්ට කර දීලා තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි. අපි හැෙමෝම රණවිරුවන්ට ආදෙරයි ෙන්. ඒවා ඉටු 
කරලා තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ෙනොකරලා තිෙබනවා නම් ෙම්වා 
කරන්න කියලායි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] තරහා ෙවන්න ෙදයක් 
නැහැ. ගහ ගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද රණවිරුෙවෝ ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, 25,000ක් රණ වි රුෙවෝ මිය ගියාෙන්. 29,000ක් 
අබ්බගාත වුණාෙන්. ඔබතුමාෙග් දරුෙවකුට, ඔබතුමාෙග් 
සෙහෝදරෙයකුට ෙම් ෙද්වල් වුණා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා 
එතුමන්ලාට ඒ ෙද් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. ඒ 
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් අපිට දිගටම කථා කරන්න 
පුළුවන් මුළු ඉතිහාසය ගැනම. එෙහම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් සංස්ථාව කරන 
කාර්ය භාරය ඉතා ෙහොඳයි. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
ෙකොළඹ නගරෙය් සියයට සියයක්ම ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කරලා 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරය ලස්සනට කරලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. කාර්ය භාරය ඉටු කරලා තිෙබනවා. ඒක 
ලස්සනට කරලා තිෙබනවා. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමනි, ඉඳෙගන අත්පුඩිය ගහන්න.  විෙශේෂෙයන්ම ෙපොඩි 
විෙව්චනයක් තිෙබනවා. නිදහස් චතුරසය - Independence 
Square - අවට, ඉතා ලස්සනට හදපු  ස්ථානෙය් ෙලෝකෙය් 
පිළිගත්තු ඉතා උසස් ගණෙය් කඩ සාප්පු - designer shops - 
පමාණයක් ඉදි කළා නම් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා.  

McDonald’s එකත් ඒෙක් ඇතුෙළේ තිෙබනවා.  KFC එකත් 
ඒෙක් ඇතුෙළේ තිෙබනවා. එෙහම නැතිව Benetton, Louis 
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Vuitton, Versace  වාෙග් සාප්පු පමාණයක් දාලා exclusive zone   
එකක් බවට පත් කළා නම් මීට වැඩිය විශාල පෙයෝජනයක් ගන්න 
පුළුවන් කියලා මෙග් ෙපොඩි විෙව්චනයක් තිෙබනවා. සියයට 
සියයක්ම අලංකාර ෙලස ඒ කටයුත්ත කරලා තිෙබනවා. Sri 
Lanka Land Reclamation and Development Corporation   
එක ගංවතුර උවදුර වැළැක්වීම සඳහාත් ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් 
කරලා තිෙබනවා. මම හිතන ආකාරයට ෙකොළඹ අවට 
පෙද්ශවලත් එම කාර්ය භාරය කර ෙගන යනවා.  

නිෙවස් හිමියන් ඉවත් කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ කියා 
පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ඔය 
ආකාරෙයන් මඩ ගහන්න පටන් ගත්ෙත් මම ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් 
නඩුවට ෙපනී සිටි නිසයි. ෙමොකක්ද මම කෙළේ? මම ඒ නඩුවට 
ෙපනී සිටියා. ඒ නඩුවට ෙලෙහසිෙයන්ම ෙපනී සිටින්න බැහැ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා ගැසට් 
නිෙව්දනයක්. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ඒකට සහභාගි ෙවලා 
තිබුණා.  මම ඉදිරිපත් වුෙණ් ජනතාව ෙවනුෙවන්. [බාධා කිරීම්] 
මම ඒ නඩුවට ෙපනී සිටිෙය් ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න ෙනොෙවයි  
ගරු ඇමතිතුමනි. මම ගිහින් ඇහුවා, ''ඔබතුමන්ලාට  ඕනෑනම් 
කියන්න, මම ෙම් නඩුවට නිකම් ෙපනී සිටින්නම්'' කියා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
නිවාස ෙදන්න ෙන් ගිෙය්. නිවාස නැති කරන්න ෙනෙමයි ෙන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා නීතිඥවරෙයක් ෙන්ද? [බාධා කිරීම්]අහගන්න ෙකෝ. 

[බාධා කිරීම්] කියන ෙද් අහගන්න ෙකෝ. ඔබතුමා වැදගත් 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් ෙන්. මම ඔබතුමාත් එක්ක එකට 
Committee on Public Petitions  එෙක් වාඩි ෙවනවා ෙන්. 
ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න ෙකෝ, යාළුෙවක් වශෙයන්වත්. ෙමොකක්ද 
කෙළේ? එතැනට මම ගිහිල්ලා ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටියා; 
ජනතාව කිව්වා නම් ''අපිට ෙමතැන පශ්නයක් නැහැ'' කියලා, මම 
ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අහන්න නාගරික සංවර්ධන 
නිලධාරින්ෙගන්, ෙම් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ෙගවල් කඩන තැන්වලට 
ගිහිල්ලා මම ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා?  ''ඔබතුමන්ලාට අවශ ම 
නම්, සාධාරණයක් ඉටු ෙනොවනවා නම් මම ඉදිරිපත් ෙවන්නම්'' 
කියලා මම කිව්වා.  මම  කවදාවත් ඒවා ෙද්ශපාලන වාසියට හරවා 
ෙගන නැහැ.  මම ඒ ගිය තැන්වලදී රූපවාහිනී නාලිකාවල  ෙපනී 
සිට අදහස ් දැක්වීමක් කර තිෙබනවා නම්, පුළුවන්නම් මට 
ෙපන්වන්න. ජීවිෙත්ට මම එෙහම කරලා නැහැ. කවදාවත් මම 
රූපවාහිනී නාලිකාවල අය ෙගන්වා ෙගන නැහැ. මම ගිහිල්ලා 
කථා කරලා ඇහුවා "ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය? 
ඔබතුමන්ලාට ෙගවල් හම්බ ෙවනවාද? නැද්ද? ෙගවල් හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැත්නම් නීති කටයුතු මම ෙනොමිෙල් කරන්නම්" 
කියලා කිව්වා. හැබැයි  ෙම් පශ්නය විකුණා ෙගන කන්න මට 
වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි, අපි එෙහම කරලා 
නැහැ. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නිලධාරින්ෙගන් අහන්න, මම 
ගිහිල්ලා එක තැනකවත් ඒ වාෙග් ෙදයක් කළාද කියලා. මම තැන් 
10කට විතර ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කිසිම මාධ යක් ඒ තැන්වලට 
එක්ක ගිහිල්ලා නැහැ. ෙමොකක්ද මම ගිහින් ඇහුෙව්? ''ෙකොළඹ 
ලස්සන ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ඉන්න පිළිෙවෙළේ යම් කිසි අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවා.'' කියා මා කිව්වා.  රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න 
කියා  ඉල්ලුවාට ෙගවන්න බැහැ කියා එතුමන්ලා කියනවා. ඒ 
කථාව පිළිගන්න ඕනෑ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන්  
දීලා තිෙබන නිවසක අවුරුදු 25ක, 30ක කාලයක සිට ඉන්නවා 
නම්, වර්ග අඩි 600ක් 700ක් තිෙබනවා නම් ගරු ඇමතිතුමනි, යම් 
කිසි ආකාරයකින් ඒ පුරවැසියාට යම්කිසි අයිතිවාසිකමක් 

ලැෙබනවා. අපිට කියන්න බැහැ ''ෙම් ෙගදර ඔබතුමාෙග් 
ෙනොෙවයි'' කියලා. එක් අවස්ථාවක කථානායකතුමාත් ෙම් ගැන 
කිව්වා, ඒ ඉන්න පුද්ගලෙයකුට අඩුම ගණෙන් ෙදගුණයක 
පමාණයක්වත් ෙදන්න ඕනෑ කියා. එක නිවසක පවුල් 3ක්,4ක් 
ඉන්නවා. පවුල් සංඛ ාව වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා වර්ග අඩි 600කට 
වර්ග අඩි 800ක්වත්  ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි අපි දුප්පත් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මන්තීවරුන් වශෙයන් කළ යුත්ෙත්. ඒ සඳහා 
මම ඉදිරිපත් වුණාම මට ෙමොකක්ද කෙළේ? මට විරුද්ධව 
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් දැම්මා,  මට ආපු telephone call එකකදී 
මම මරණීය තර්ජන එල්ල කළාය කියලා. ෙමොකක්ද රාජ  බලය 
ෙයොදලා කෙළේ? ෙපොලීසිෙය් ඒ පැමිණිල්ල දැම්මා.  ඒ පැමිණිල්ල 
ගියා ඉහළටම. ෙවනත් පැමිණිලි ගණන් ගන්ෙන්වත් නැහැ. නමුත් 
ඒක ඉහළටම ගියා. ඒකට තව පැමිණිල්ලක් එකතු වුණා, මම 
පගාවක් ඉල්ලුවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? මම 
Krrish  එෙකන් රුපියල් මිලියන 20ක් ඉල්ලුවා කියලා මට මඩ 
ගැහුවා. ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරු තමයි කිව්ෙව්. මට ඒ ගැන 
පැමිණිල්ලක් උසාවියට ෙගනියන්න බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ඒක කිව්ව නිසා.[බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් එෙකක් 
එළියට ඇවිල්ලා කියපල්ල?   

"මම පගාව ගැහුවා"ය කියලා. එළියට ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් 
කියන්න කියලා මම ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝග කරනවා. එක් 
ෙකෙනකු පුළුවන් නම් එළියට ඇවිල්ලා කියන්න, ෙමන්න 
ෙමෙහම අප හම්බ කළාය කියලා. රුපියල් මිලියන 1,000ක් 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ගන්නවා, මම අපහාස නඩුවක් දාලා. එක් 
ෙකෙනක් එළියට ඇවිල්ලා අභිෙයෝග කෙළේ නැහැ.  

 
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) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 
Rohitha Abeygunawardana.  What is your point of 
Order?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිඥ, මෙග් මිත සුජීව 

ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව් දී පාර්ලිෙම්න්තුව ට 
ෙනොගැළෙපන - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම ගෙම් ව වහාරෙයන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොගැළෙපන, -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි බයිෙයෝ ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියන කුණුහරුප ෙකොෙහොමද? 

"කියපල්ලා" කියන්ෙන් ෙහොඳ වචනයක් ෙන්. ජනාධිපතිතුමා 
ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්ෙන්ත් එෙහම ෙන්, "පුළුවන් නම් 
කියපල්ලා" කියලා ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියන කුණුහරුප 
ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. අෙප් භාෂාව හරි නැහැ. අපි 
ගෙම් බයිෙයෝ නිසා අෙප් භාෂාව හරි නැහැ. සමා ෙවන්න.  [බාධා 
කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
We will expunge unparliamentary words from 

Hansard.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හැබැයි, අභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරනවා, පුළුවන් නම් එළියට 

ඇවිල්ලා ඔය කියන ඒවා කියන්න කියලා. ඕනෑ ෙකෙනකුට මම ඒ 
අභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරනවා. රුපියල් මිලියන 2,000ක් ඉල්ලලා 
නඩු දානවා, ෙගදර තිෙබන සියලුම තඹ සෙත් පුළුවන් නම් එළියට 
ගන්නවා. පුළුවන් නම් එළියට ඇවිල්ලා කියන්න කියලා මම 
අභිෙයෝග කරනවා.  

 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. R. 

Duminda Silva. What is your point of Order?  
 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
සාමාන ෙයන් ෙගවල් ෙදන ෙකොට, - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you may continue with your speech.   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ ගැන කථා කර ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] මෙග් මිතයා 

නිසා මම එතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. ඔබතුමා කියන එක හරි. 
ඔබතුමායි, මමයි  - අපි ෙදෙදනා - එකට ඔය කාර්ය භාරය 
කරන්ෙන්. ෙගවල් ෙදන එෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට 
පශ්නයක් තිබුණා, වනාතමුල්ෙල්. ඒ පශ්නය දැන් විසඳලා 
තිෙබනවා. මම  එතැනට ගිෙය් නැහැ. ගිහිල්ලා ඇහුවා, 
"ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම් මට කථා කරන්න, හැබැයි, 
ෙද්ශපාලනය කරන්න මම ෙමතැනට එන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ෙමොකක්ද කෙළේ? නීතිඥවරු තුන් හතර ෙදෙනකු   පැමිණිල්ලක් 
දාලා ෙමොකක් හරි හුටපටයක් වුණා. හැබැයි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? 

අන්තිමට ඒ පශ්නය විසඳලා දුන්නා. එතැන කථා කරපු කට්ටියත් 
සන්සුන් වුණා. ඒ පශ්නය විසඳුණා. ඊට පස්ෙසේ මට ඒ ගැන 
ෙහොයන්න අයිතියක් නැහැ. හැබැයි, යම් කිසි පිරිසක් කියනවා 
නම්, - ෙබොරැල්ෙල් Municipality එකට අයිති ඉඩමකට නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ ස්ථානයට  මම 
ගිහිල්ලා කිව්වා, "නීතිමය අයිතියක් ඔබතුමන්ලාට නැහැ, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ 
Municipality එකට" කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් මම ඒකට සම්බන්ධ 
වුණා, දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා. 

ෙකොළඹ ලස්සණ ෙවන්න ඕනෑ කියන කාරණය අප 
පිළිගන්නවා. ෙම් කාර්ය භාරය ෙකොළඹ නගරෙය් ඉතාම ලස්සනට 
සිදු වන බවත් අප පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ ජනතාවට 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදනවා නම් අප එතැන ෙද්ශපාලනය කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පුළුවන් නම් 
ඔබතුමන්ලා කියන්න, මම තැනකට ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලනය කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. මට ගිහිල්ලා ඡන්දය ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙහොඳම තැන තමයි ඕක.  "ෙමන්න, ඔබතුමන්ලාට අසාධාරණයක් 
වනවා" කියලා රූපවාහිනී නාලිකා හතර, පහකට එන්න කියලා 
මම උද්ෙඝෝෂණයක් කරපු තැනක් පිළිබඳව පුළුවන් නම් 
ඔබතුමන්ලා ෙපන්වන්න. මම ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් ජනතාවට 
කිව්වා,  "උද්ෙඝෝෂණය කරන්න එපා, අපි නීති මාර්ගයට යමු"  
කියලා.   

නීති මාර්ගෙයන් ෙමොකක්ද කෙළේ?  නීති මාර්ගෙයන් මම Stay 
Order එකක් ගත්තා. ඒ  Stay Order එක ගත්තාට පස්ෙසේ  මෙග් 
ජනතාව ඒ තීන්දුවට කැමැති වුෙණ් නැහැ. මට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවට මම එකඟ වුෙණ්ත් නැහැ. 
හැබැයි, මට ඒ තීන්දුව පිළිගන්න වුණා. ෙමොකද, ඒ තීන්දුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙදන්ෙන්. මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් පුටුවට පයින් 
ගහලා එළියට ගියා කියලා අගවිනිසුරුතුමා මට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවවාදයකුත් දුන්නා, "ඔබතුමා ෙම්ක ෙපෞද්ගලික නඩුවක් බවට 
පත් කර ගන්න එපා, ඔබතුමා සටන් කරන්න, හැබැයි ෙපෞද්ගලික 
නඩුවක් බවට පත් කර ගන්න එපා"ය කියලා. හැබැයි, සටන් 
කරලා අධිකරණය ෙදන තීන්දුව අප පිළිගත්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ ජනතාවට මම තමයි කිව්ෙව් "උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්න එපා"ය කියලා. ඇතැම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කිව්වා, 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න කියලා.  

ෙමතැන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා 
නම් ඔවුන්ෙගන් ෙම් ගැන අහන්න. ඊෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා මෙගන් අහනවා, ඒ ෙදන flatsවලින් flats හතරක් 
ඔබතුමා ඉල්ලුවා ද කියලා. ආපසු මට මඩක් ගහලා. බන්දුල 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියනවා, "මම දන්නවා මල්ලි, ඔයාට මඩ 
ගහන්න ෙම් කරන්ෙන්" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන තුට්ටු 
ෙදෙක් වැඩ? අප දන්නවා ෙන්, තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ කරපු අය කවුද 
කියලා. ෙම් රට උගස් කරලා, ෙම් රට විකුණලා තිෙබනවා. දුප්පත් 
ජනතාව සියයට 50කට වඩා වැඩිය පමාණයක් දවසකට ආදායම 
වශෙයන් ගන්ෙන් රුපියල් 250යි. එයාර් ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව  
කීයද? පිට රට ඉඳලා ආපු බංෙකොෙලොත් ආයතනවලට බාර 
ෙදනවා, "හම්බ කරපල්ලා" කියලා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? මිහින් 
එයාර් ආයතනය ආරම්භ කළා,  රුපියල් බිලියන 10ක් වියදම් 
කරලා. අෙප් ෙගදර ඉන්න අම්මාට දඹදිව යන්න කියලා තමයි 
ෙමය ආරම්භ කෙළේ. දඹදිව ගිය අම්මා ෙකෝ? මිහින් එයාර් 
ආයතනය රුපියල් බිලියන 10ක් පාඩුයි. රුපියල් බිලියන හතර 
හමාරයි මිහින් එයාර් ආයතනෙය් සෘණ අගය. මිහින් එයාර් 
ආයතනය ආරම්භ කෙළේ කවුද කියලා බලන්න.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

333 334 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔය ඉන්ෙන්.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මම උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
උත්තර ෙදන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඇයි, උත්තර ෙදන්ෙන්? 

මිනිසුන් ගස් බැඳලා ගහවි. උත්තර ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. රුපියල් 
බිලියන හතර හමාරක් කාපු අයට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද? 
රුපියල් බිලියන 10ක් කාලා, රුපියල් බිලියන හතර හමාරක් සෘණ 
කරලා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මිහින් එයාර්  ආයතනය පාඩු ෙවන්න පුළුවන්. අපි දඹදිව 

වන්දනාෙව් ගියා. අහිංසක මිනිසුන් ෙගනි යන charter plane එක 
විතරයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ටිකට් එෙක් ගණන 

කීයද කියලා බලන්න. රුපියල් බිලියන 10කට කී වතාවක් 
ජනතාව පිට රට යවන්න පුළුවන්ද? ලක්ෂ හතර හමාරක් රට 
යවන්න පුළුවන්. රුපියල් 35,000 ගණෙන් නිකම් ටිකට් එක 
ගණෙන් දීලා ඇරිෙයොත් ජනතාව ලක්ෂ හතර හමාරක්  රට 
යවන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද කෙළේ?  ගිය ජනතාව කවුද  කියලා 
ඔබතුමන්ලා කියන්න. එෙහම මිහින් එයාර් ආයතනෙය් ටිකට් 
එෙක් ගණන අඩු නැහැ.  

Air Asia එෙක් ticket එෙක් මිල ඊට වඩා අඩුයි. අෙනකුත් 
budget airlinesවල ticket එෙක් මිල අඩුයි. මිහින් ලංකා එෙක් 
ticket එක රුපියල් 35,000යි. පාඩු ෙවන්න පුළුවන් ෙනොෙවයි; 
පාඩුව බිලියන ඍණ හතරහමාරයි. [බාධා කිරීම්] කාපු ෙකනා. 
ෙමෙහම කන්න පුළුවන්ද? අහිංසක දුප්පත් ජනතාව සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙපොලීසිෙය් වැඩ කරන අය, ගුරුවරු ගන්නා 
පඩිය රුපියල් 25,000යි. ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, ලජ්ජා නැතුව ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, රුපියල් 
බිලියන 10ක් පාඩු ෙවන්න පුළුවන් කියලා. අපි මහජනතාවට වග 
කියන මිනිස්සු. ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපි ජනතාවෙග් මුදල් 
සම්බන්ධෙයන් වග කියන මිනිස්සු. අපට කියන්න පුළුවන්ද, 
රුපියල් බිලියන 10ක් පාඩු වුණාට කමක් නැහැ කියලා. බිලියන 
10ක් කියන්ෙන් කිරි කජු ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. 
රුපියල් 25,000 ගණෙන් ticket එකක් නිකම් දුන්නත් ලක්ෂ 3, 
4ක් ජනතාව රට යවන්න පුළුවන්. ෙමොනවාද කෙළේ? ඒෙකන් 
ගැහුවා. ආයතනය අලාභ ලැබුවා. ආරම්භ කළ පරමාර්ථය ෙහොඳයි. 
නමුත් ඒ කාර්ය භාරය සිදු වුෙණ් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලෙයන්  තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හා Land Reclamation and 
Development Corporation එෙක් සභාපතිතුමන්ලා ෙදෙපොළට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙහොඳ පිරිසිදු සභාපතිතුමන්ලා ෙදෙදෙනකු ඒ 
ආයතන ෙදෙක්ම ඉන්නවා. එම ෙදෙපොළ පත් කළ අයටත්, 
ෙල්කම්තුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. මා එතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රට ලස්සන කරන කියාදාමය ඉදිරි 
අනාගතෙය්දීත්  ෙහොඳට කර ෙගන යන්නය කියලා.  

රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයට 
රුපියල් බිලියන 280ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 
බිලියන 280 වියදම් වන ආකාරය සම්බන්ධෙයන් අපව දැනුවත් 
කිරීමක් කරන්න. එච්චරයි අවශ  කරන්ෙන්. අපට එම 
අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙචෝදනාවක් කරන්න ඉතුරු 
ෙවලා නැහැ.  

ඊළඟට අපි ඉල්ලා සිටිනවා, විෙශේෂෙයන්ම TNA සංවිධානයත් 
රණ විරුවන්ට සලකලා ජාතික පශ්නය සම්බන්ධෙයන් - 
ජාතිවාදය අවුස්සන්ෙන් නැතුව - වග කීෙමන් යුතුව කටයුතු 
කරන්නය  කියලා.  තමන්ෙග් “බිලි බල්ලා” බවට ෙද්ශපාලනය ඒ 
වාෙග්ම ඡන්දය පත් කර ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අමාරුෙවන් ලබා ගත් සාමය ඉදිරි අනාගතෙය්දීත් රැක ගන්න අපි 
කටයුතු කරමු. විෙද්ශ බලෙව්ගවලට විරුද්ධව විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු වශෙයන් අපි ෙපළ ගැසී සිටින බව කියමින් මා  මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්තීතුමාට උත්තර ෙදන්න මම මෙග් කාලය  වැඩිය ගන්ෙන් 
නැහැ. මම මිහින් ලංකා එක ගැන සවිස්තර පිළිතුරක් 14වැනිදාට 
ලබා ෙදනවා. මා හිතන හැටියට අෙප් වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා 
ෙකෙරන්ෙන් එදාටයි. හැබැයි,  ගරු 

 

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

මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේට හරි ඉක්මනට අමතක ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ 
දැන් ෙමතැනදී පකාශ කළා, කවුරු ෙහෝ  ෙකෙනක් 
තමුන්නාන්ෙසේ අල්ලසක් ගත්තා කියලා කියනවා නම් ඕනෑ නම් ඒ 
බව පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙයන් පිටට ඇවිල්ලා  කියන්නය  
කියලා.  මම දන්න විධියට ෂම්රාස් ෙයහියා තමයි  ටාටා 
ආයතනෙය් local agent. එතුමා ගියා අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට; එක්ෙකෝ ෙපොලීසියට. ඒ ෙදෙකන් 
එකකට එතුමා ගියා. එතුමා ගිහින් තමුන්නාන්ෙසේ ෙඩොලර් මිලියන 
ෙදකක් ඉල්ලුවා කියලා කිව්වා. 

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පච ගහන්න එපා. නිකම් ෙබොරු ඉලක්කම් කියන්න එපා. 

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් කිසිම 
පැමිණිල්ලක් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ල දැම්මා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තිතුමනි, ෙමතුමාට ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ඒ කියන්ෙන්, ඉලක්කෙම් තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. [බාධා 

කිරීම්]  එෙහම නම් ෙඩොලර් මිලියන 2ට වඩා අඩු ඇති.  [බාධා 
කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
හරි. ඒක ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නම්. ඒ පැමිණිල්ෙල් වාර්තාව 

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්නම්. එ තෙකොට හරි ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] අෙනක් එක තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් 
වන විට ෙමතුමා ෙකෝට්ෙට් ඉඩමක් ෙගොඩ කරනවා. ෙම් වන විට 
ෙම් ෙමොෙහොෙත්. ඕනෑ නම් දැන් ෙමතැනින්ම යමු, ඉඩම 
ෙපන්වන්නම්. ෙමතැනින්ම යමු. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඔක්ෙකෝම යමු. ෙදපිට කථා තමයි 
ෙමතුමන්ලා කරන්ෙන්. ෙමතැන කැමරා එකට ෙපෙනන්න කථා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ රෑට "සිරස" නාළිකාෙව් ෙපන්වනවා. පුළුවන් 
තරම් "සිරස" නාළිකාෙව් ෙපන්වනවා. ඒකට තමයි, ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ගරු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්තිතුමාට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා - 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කළා. මම 

කියන්ෙන් ෙමච්චරයි. මන්තීතුමනි, මට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා කිව්වා ෙන්. ඔබතුමායි මමයි යමු ද, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස් ළඟට.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, now I would like to concentrate on matters that 

were progressing in the House today rather than waste 
my time on these people, who actually have not even 
been able to remember their beginnings. If I start talking 
about their beginnings and about the - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Why do you not tell?  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I will tell that later. Sir, the Hon. R. Sampanthan, the 

Leader of the TNA spoke on the 30th of October in this 
House. - [Interruption.]  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
My dear Friend, I will tell you one thing. What I have 

done is done. Do you think that I have come from the 
gutters? My family has had money; my forefathers and 
my grandfathers had money even before you could walk. 
You could not even speak English. It was the late Hon. 
Monty Gopallawa who had you in his house, gave you 
the education and  made you a lawyer but what did you 
do in that house? Do you want me to talk about those 
things? Sir, let me apologize for bringing in personal 
matters. But, when Members behave in such a manner, 
that is the only way we can make them understand.  

Sir, let me now refer to the speech made by the Hon. 
R. Sampanthan on the 30th of October where he stated 
that during the time bilateral discussions were taking 
place between the TNA and the UPFA Government 
Group, there was an agreement signed or a consensus 
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reached, and that he was going to table the relevant 
document. I was very eagerly awaiting for that document 
and I have been going to the Parliamentary Library so 
many times, but unfortunately up to now, I have not seen 
a document like that been tabled. I have, of course, seen 
from your speech two other documents. One was a 
statement made by the Hon. Leader of the Opposition and 
the other was by the Hon. Nimal Siripala de Silva. So, I 
would like to ask the Hon. Member whether this was a 
fictitious statement made or whether, in fact, there is a 
document as such that we do not know about.  

Also, in the speech that the Hon. R. Sampanthan made 
during the Second Reading Debate of the Budget, in 
Column No. 951 of the Hansard of 30th October, 2014, he 
has stated,  I quote:  

“President Mahinda Rajapaksa in his capacity as the Minister of 
Finance and Planning also, has presented his 10th Budget. In my 
view, the Budget seeks to ensure that he would present many more 
Budgets.”  

He goes on to state further, I quote:  

“It must not be denied that there are benefits that accrue to the 
people in the matter of development, in the matter of relief, in the 
matter of employment and other facilities.” 

Now, Hon. Sampanthan, I am very happy to see that 
you have finally, at least once, realized that something 
positive exists in this country and the fact that President 
Mahinda Rajapaksa’s Budget is definitely a blessing to all 
the people of this country.  

If you look at the post-2009 history - in particular to 
the North and the Northern Provincial Council in that 
sense - even in your speech today, you were crying out 
loud for the need of a proper reconciliation, for the need 
of proper accountability. Hon. Member, you know that 
after 2009, when there was absolute chaos at the last 
stages of the war, it was a humanitarian operation that 
took place because the LTTE was keeping 300,000 odd 
people as shields, as human captives. Since then, we all 
know what happened with the LTTE, and how did we 
proceed on this as a responsible Government? You would 
have been casting insinuations and saying that we should 
have reached out to accountability at the beginning of 
May, 2009.  But, what did we do as a Government?  We 
had more important things to take care of. We had to 
provide them with food, shelter, health and sanitation 
services and education. We had to bring in infrastructure 
development and take care of the general upliftment of 
the people.  Then, there was the demining aspect.  That 
was the humanitarian aspect of it. Infrastructure 
development came second.   

Today, the growth of the economy in the Northern 
Province is more than 24 per cent.  Why?  Because the 
Government has invested  a colossal amount of money 
exceeding US Dollars 4 billion.  Then, came up the next 
step: reconciliation. Yes, there was a need for 
reconciliation and there is still a need for reconciliation.   

Then, there was the setting-up of the LLRC.  One 
hundred and eighty five recommendations have been 
made and about 35 to 40 per cent of those 
recommendations have been fulfilled and is in progress. 
But, there is one thing that is vital.  The fundamental 
aspect in this whole equation of achieving total 
reconciliation at a rapid pace is missing. You would 
agree, Hon. Sampanthan, that if you do want to have 
reconciliation, there has to be two sides.  The members of 
that community, the peers of that community must reach 
out for reconciliation. I might say that the TNA today 
represents the Tamil polity. So, you as well must reach 
out for reconciliation. 

Then, came up the aspect of franchise. For forty long 
years the right of franchise was denied to the people of 
the North because of the war.  His Excellency President 
Mahinda Rajapaksa gave them that as well.  We knew 
very well that you would be victorious in the Northern 
Provincial Council Election.  But, we had to give you 
that. That is something that had to be given.   

Finally, came up the aspect of accountability.  We 
have had a trajectory from 2009 up to now where the 
primary concern was the people of the North.  Then, there 
were the development of infrastructure, education and 
health, the aspect of reconciliation and finally the aspect 
of accountability.  Out of all these aspects, look at the 
aspect of accountability.  On  reconciliation, my earnest 
appeal to the TNA is, let us stop talking. You can talk 
about it for another 30 to 50 years. Why do you not reach 
out with your people to our people to achieve that 
reconciliation?  

The Hon. Sampanthan in his speech very clearly 
elaborated on the exercise of the UN investigative panel.  
Sir, we are not bound to accept that.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, can I have a little more time?  I think we can sort 

that out. Can you please give me five more minutes?  I 
will sort that out with the Hon. Dinesh Gunawardena.    

So, look at the aspect of accountability.  We have a 
Commission here which has received more than 20,000 
submissions.  These are credible submissions, Hon. 
Sampanthan. There are 20,000 affected people.  This 
Commission has gone from house to house, from village 
to village seeking this. Look at the aspect of credibility 
here, vis-à-vis, what is happening somewhere else on a 
different agenda.  Compare that aspect of credibility.   

I appreciate the fact that you differentiated the act of 
terrorism in your speech today. Let that go into practice.  
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Accept the credibility of the Commission on Missing 
Persons.  It  is the 20,000 people who lived amongst you, 
who have gone to that Commission and said, “So and so, 
my next of kin, is missing”.  So, why not accept that?  
Why are you alienating those people?   

Then, Sir, regarding the utilization of land I would like 
to say this.  After a 30-year long war,  military presence 
must be there to a certain extent.  You cannot expect the 
army to pack up and go.  Do not forget that we have 
released 11,876 ex-combatants after a mere three months’ 
rehabilitation programme.  - [Interruption.]  I do not have 
time.  Fine, let us say that they are all back to normal.  
But, you are not, as the TNA.  Certain segments of the 
TNA still want separation and you are trying to achieve it 
in different ways.  So, what is the guarantee and what is 
the trust from the perspective of the larger polity of this 
country - not from the perspective of the Government  - 
we can have?  When I say, "larger polity of this country", 
I mean the Tamils, Muslims and the Sinhalese.   What is 
the guarantee that we have, as a nation, that they will not 
go back to terrorism?  There is no guarantee because 
neither of you are behaving in that way.  

Since I do not have much time, I have to cut my 
speech short. I must say that I go to Jaffna quite 
frequently.  I go to Vanni, Mullaitvu and Kilinochchi 
quite frequently.  So, I know that the people there have 
realized one thing.  -[Interruption.] When they voted for 
the TNA at the Provincial Council Election held in 2004, 
yes, those were the feelings that they had.  But, today they 
have realized that the TNA themselves are divided.  A 
part of the TNA want a solution from the international 
community and the other part of the TNA want to work 
for the people.  So, now, the people have realized what 
they need today is political freedom.  Unfortunately, the 
TNA is suppressing the political freedom of these 
innocent people.   

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
That is because there is no freedom for the people.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
There is freedom, Hon. Mavai Senathirajah.  But, you 

are not utilizing that freedom for your own political gain.  
-[Interruption.]  The best example is, the Northern 
Provincial Council has been given Rs. 63 billion for this 
year.  But, the Southern Provincial Council, where I come 
from, has got only Rs. 53 billion.  Do you see me 
complaining?  No.  Why?  Because we know that there is 
a need for that.  Rs. 1,200 million has been given to the 
Chief Minister of the Northern Province.  But, he has 
spent only Rs. 224 million out of that during this year.  -
[Interruption.] We all know the power of the Governor is 

not much.  He plays only an administrative role in terms 
of transfers and so on and so forth. The monetary 
authority lies with the Chief Minister.  The monetary 
authority as well as the responsibility lies with the Chief 
Minister.  So, you cannot fool the people all the time.  
You have to wake up.  It is only in your interest.  On the 
one side, you do not want new politicians or political 
personalities to come into politics from the North.  On the 
other, you are suppressing the freedom of the people, and 
also from another side, there are people instigating 
terrorism, wanting to go back to terror.  Therefore, decide 
what you want.  - [Interruption.]  Do you want another 
war?  Do you want a division of this country or do you 
want reconciliation and development to your people?  
Decide on that. Your political expediency, your political 
future and  your political existence will take a second 
place very soon.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I will conclude, Sir.  What is important today was 

signified by His Excellency President Mahinda 
Rajapaksa’s visit to Jaffna on the "Yal Devi".   

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
For what? - [Interruption.] 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
That is what has connected the South with the North.  

So, today the people there have realized that connection 
once again.  But, unfortunately, none of you are realilzing 
the reality. - [Interruption.] But, the writing is on the 
wall.  There will be a day soon when the people will rise 
against not the Sinhalese, not against the Government but 
against the TNA.  Remember that will happen soon.   

Thank you. 

[3.25 p.m.] 
 
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 
of Resettlement) 
Sir, thank you very much for the opportunity given to 

me to speak on this Discussion. I am very glad to speak 
after my dear Friend, the Hon. Sujeewa Senasinghe. 
Fortunately, today he did not mention my name because 
otherwise he always mentions my name. Yesterday also, 
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my dear Friend, the Hon. Sujeewa Senasinghe mentioned 
my name. He said that Karuna Amman is with the 
Government; Karuna Amman is with His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa. That is correct; that is 
right.  

I want to ask a question. The JVP fought against the 
Government. But, today they are here. The TNA fought 
against the Government; today they are also here. So, why 
can I not be here? -  [Interruption.]  Please do not disturb 
me. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Sujeewa 

Senasinghe? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Karuna Amman, I said that it is good that you 

are here.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. Deputy Minister, 

you continue. 
 
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
I want to mention about the history of this country. 

Some senior UNP Members of Parliament, the Hon. John 
Amaratunga and the Hon. Lakshman Kiriella are here. 
They know the history; they know what happened in Sri 
Lanka. In 1989, at the time the IPKF went from Sri 
Lanka, only 350 LTTE cadres were left. The others were 
either scattered or dead. After His Excellency President 
Premadasa took over the leadership of this country, he 
strengthened the LTTE. He gave more than 5,000 
weapons to the LTTE. He gave crores and crores of 
money to the LTTE, and the 350 LTTE cadres increased 
to 6,000 within three months. You all talk of the LTTE 
but you do not know the history. Therefore, I kindly 
request you not to mention my name. If you mention my 
name again and again, I will come out with many secrets. 
Then, you will not be able to go to the West; you will not 
be able to go to the Central nor will you be able to go to 
the South.  

According to my knowledge, three factors are very 
important for a military victory. The first is decision 
making. The second is planning;  the third is 
implementation. I highly appreciate His Excellency 

Mahinda Rajapaksa for the brave decision he took to 
destroy the LTTE through the military. He gave powers 
to our Defence Secretary, Mr. Gotabhaya Rajapaksa. He 
said, “Do, whatever you can”-  [Interruption.] Listen to 
my speech. The Defence Secretary drew up a good plan, 
a master plan of how, where and when to start the 
operation. How did you crush the LTTE? That was in the 
master plan. He handed it over to the three forces. They 
implemented the plan very well. That is how we got 
freedom; that is how victory was achieved. It was a 
rescue operation.  

Our senior Parliamentarian, Sampanthan Aiyar is 
here. In his speech, he said that it was a massacre. It was 
not a massacre. It was a rescue operation. More than 
10,000 LTTE cadres were there; three hundred thousand 
Tamil civilians were there. They used the Tamil civilians 
as a human shield. It was the responsibility of the 
Government to rescue these people. What else could the 
Government have done? They had a responsibility to 
rescue the civilians. That was why a rescue operation was 
carried out.  

Without any damage, you cannot wage war. Damages 
do happen. I too lost my own brother. He was killed by 
the LTTE. Everybody suffered. But, again and again do 
not let the same thing happen. That is what I am saying. 
Again and again I am saying, do not make Sri Lanka like 
Syria or Afghanistan. What is happening in those 
countries? NATO went into Afghanistan. They said that 
they finished the war and restored peace there but what is 
happening now? Everyday people are dying; everyday, 
there are killings; everyday, there are bomb blasts. That is 
why our Government did not allow the international 
community to come to Sri Lanka. Do not encourage 
them.  

Our Government appointed the LLRC.  Now, the 
inquiries are openly going on in the North and the East.  
Your TNA people are encouraging people to go and give 
evidence. Everybody is going. So, why are you shouting? 

What happened in South Africa? If you go to South 
Africa, you will realize as to what has happened. After 
the war, they  appointed the TRC - Truth and 
Reconciliation Commission. They never allowed the 
international community into their country. Go there and 
find out as to how many people are missing.  More than 
12,000 people are missing in South Africa. There has 
been no answer to that question so far.  The war in South 
Africa was more terrible than the war in Sri Lanka. We 
should not ignore the kind of things that happened in 
other countries. That is why I say that we have to work 
together. We have to bring peace. His Excellency 
President Mahinda Rajapaka has already brought peace to 
everybody in this country. 

You go and see the number of Mahindodaya 
Technical Laboratories in the North and the East and the 
number of computers that have been given to those 
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students.  The TNA has not given a single computer to the 
Tamil students. Even the Diaspora has not given a 
computer for the Tamil students. See the number of 
Science and Technology Institutes set up there by the 
Government.  

Recently, there was an article in a newspaper. When 
His Excellency was visiting Jaffna, he had met a girl from 
Wattala who was studying in Jaffna.  His Excellency had 
asked, "Why are you studying in Jaffna?" She had said, "I 
got a good chance to study in the Science and Technology 
Institute in Jaffna. I did not get a chance to study in 
Colombo.  That is why I am here".  That shows, Sir, how 
people are appreciating the development that has taken 
place there. The education sector is doing very well.  Not 
only education, all the sectors are doing well.   

Today, I am very happy to speak on the Votes of the 
Ministry of Defence. The Vote is not only for defence but 
for urban development also. Last year, Rs. 135 million 
was spent for the beautification of the Batticaloa Town.  
If you go to Batticaloa, you would see how beautiful the 
Batticaloa Town is. That was also done by the Defence 
Secretary, Mr. Gotabaya Rajapaksa.  That is why I kindly 
request you to coordinate with them.  

Recently, they withdrew more than five army camps 
in Batticaloa. They allowed people to resettle near the 
Morakottanchenai Camp area. They totally withdrew the 
Kiran Camp; they totally withdrew the Kinnayadi Camp;  
they totally withdrew the Kinnayadi  Morwadi Camp and 
they totally withdrew the Mancholai Camp. We resettled 
more than 500 families there. Not only that, what is 
happening in Keppapilavu? Two hundred acres have been 
given to the people.  

You TNA Members always ask, "Why is the army 
present there?".  That is because of you. You people talk 
of racism. You people encourage violence there.  Then, 
how can the Government withdraw the army? Whether 
there is an LTTE threat or not, national security is 
important for the country.  Not only Sri Lanka, all the 
countries need their own army for national security and 
they cannot be withdrawn. You have to coordinate with 
them.  You have to deal with them.   

In case of a disaster, what are you going to do?  In 
2010 and 2011, we had heavy floods in Batticaloa.  At 
that time, day and night, it was only the armed forces, the 
army, navy and the air force, who supported me.   It was 
only with their help that we were able to rescue people.  
Now, what is happening in Koslanda, Badulla?  Day and 
night, under severe weather conditions, the forces are 
rescuing the people. If a Tsunami comes to Jaffna, what 
are you going to do?  Who is going to save you?  

In the same way, with regard to the fishing community 
in Jaffna, who safeguards their fishing area? Our Sri 

Lankan Navy is there to safeguard our sea area.  
Otherwise, all the Indian fishermen will come into our 
sea area and  they will take all the fish; they will destroy 
our nets and also our boats.  Who is safeguarding the 
Jaffna fishermen?  It is our Navy.  You have never 
safeguarded them; you have never talked about those 
things. Now, you are talking of international inquiries.  

Then, what do you think about the IPKF?  When the 
IPKF was here, they raped a lot of Tamil women. They 
killed a lot of Tamil people. What have you got to say 
about that? I ask that question from the TNA Members.  
At that time you were in India. All of you were abroad. 
You all do not know the history. You all keep your 
mouths shut, because otherwise, you cannot go to India.  
I openly say that many women were raped by the Indian 
Army. There is a lot of evidence.   Go and see; go and ask 
the people there. 

That is why I am telling you, we have to work 
together; we have to develop this country together. Come 
and join us.  That is what our Excellency President 
always says, "Our doors are open at any time.  You can 
come and join us; we can work together".   

Thank you.    
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. You have 

got 15 minutes.  
 
[අ.භා. 3.35] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 

සභාපතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්නට ලැබීම 
ගැන සතුටු ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපතිතුමා 
කථා කරද්දී, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ම ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු, 
මන්තීවරු අත්පුඩි ගහපු හැටි දැක්කාම මට ඇත්තටම පුදුම 
හිතුණා; ලජ්ජා හිතුණා. ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 
සභාපතිවරයාට ෙම් වාෙග් අත්පුඩි ගහන්නට ඉතිහාසෙය් 
සරදමකින් ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ට, 
ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරුන්ට  සිද්ධ වුණා ෙන්ද කියා මට හිතුණා. 
ඇත්තටම පුදුම තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please. Hon. Members, please be silent.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ තත්ත්වය කියන ෙකොට කිරි පනුෙවෝ වාෙග් දඟලන ෙකොට 

-[බාධා කිරීමක්] ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපතිවරයාට 
ෙකොයි තරම් භයද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපතිවරයාට 
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ෙකොයි තරම් ගරුත්වයක් තිෙබනවාද කියන එක ඉතා පැහැදිලිව 
ඔප්පු කර ෙපන්නුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක 
ෙභෞතිකමය සම්පත්වලින්, එෙහම නැත්නම් මිලිටරිමය -හමුදාමය
- මැදිහත්වීෙමන් වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම හදන්න බැහැ. 
ඒක ඉතිහාසය විසින් ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු කර තිෙබනවා. අවුරුදු 
තිහකට වැඩි කාලයක් තිබුණු යුද්ධය අවසන් කළාට පසුව ෙම් 
රටට අලුත් යුගයක් උදා වුණා. ඒ  ඓතිහාසික අවස්ථාව, රෙට් 
ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන්න, රෙට් සාමය ෙගොඩ නැඟීෙම් දිශාවට 
ෙයොමු කිරීම තමයි, වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම ජාතික 
ආරක්ෂාව ඇති කරන්න පුළුවන් එකම මාර්ගය. එෙහම නැතුව 
යුදමය වශෙයන් පරාජය කරපු එල්ටීටීඊ එක ගැන මැතිවරණ 
කාලයට, 'ෙකොටිෙයෝ', 'එල්ටීටීඊ' කියා බිල්ෙලෝ මවා ෙපන්වලා 
ජාතික ආරක්ෂාව ෙහෝ ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. ඒක 
ඉතා පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත යුතුයි.  පශ්නය තිෙබන තැනදී අපි - 
ෙජ්වීපී එක-  හරියට ෙකළින් කථා කරනවා.  නැති තැනදී අපි 
ඔබතුමන්ලා වාෙග් ෙබොරුවට පශ්න මවන්ෙන් නැහැ. දැන්  
මැතිවරණ කාලය ආවාම නැති බිල්ෙලක් මවලා, නැති 
ෙකොටිෙයක් මවා, නැති එල්ටීටීඊ එකක් මවා තමන්ෙග් බාල බල 
වුවමනාව, ඡන්ද වුවමනාව ෙවනුෙවන් ඒක පාවිච්චි කරන්න 
හදනවා. ජාතික ආරක්ෂාව එයින් හදන්න බැහැ. රෙට් ජාතික 
සමඟිය එතැනින් ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. ඔය බාල තුරුම්පුෙවන් 
නැවත ෙසල්ලම් කරන්න ගිෙයොත් නැවත ෙම් රට අනතුරුදායක 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා මම ඉතාම ගරුත්වෙයන්  ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් සහ ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් බාල තුරුම්පුව ෙයොදා ෙගන නැවත වතාවක් 
ෙසල්ලම් කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා කියා. ඒක රෙට් ජාතික 
සමඟිය කියන පශ්නයත් එක්ක ෙසල්ලම් කිරීමක්. රෙට් ජාතික 
සමඟිය ෙගොඩනැඟීම කියන එක ෙවනුවට බාල තුරුම්පුව අරෙගන 
ෙසල්ලම් කරලා නැවත නැති පශ්න ඇති කරලා ජාතික අසමඟිය 
ඇති කරන්න දායක ෙවන්න එපා. මම ඉතා වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්. 

උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ ඒ උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවට ජීවත් වීෙම් 
නිදහස, ෙද්ශපාලන නිදහස ලබා දීම රජෙය්, ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්. 
මට කලින් කථා කළ ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරයා කිව්වා, ෙද්ශපාලන 
නිදහස උතුරට තිෙබනවා කියා. ෙද්ශපාලන නිදහස තිෙබනවා 
නම්, 'උදයන්' පත්තර කාර්යාලය ගිනි තියන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන නිදහස තිෙබනවා නම් උතුෙර් ජනතාවෙග් අදහස් 
මාධ යට ලියන, ඒවා කථා කරන මාධ ෙව්දීන්ව පන්න පන්නා 
ගිහිල්ලා ඔළු පළන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන නිදහස තිෙබනවා නම් 
උතුෙර් අර්ධ මිලිටරි පාලනයක් පවත්වා ෙගන යා යුතු වන්ෙන් 
නැහැ. එය කවුරුත්  ඉතා පැහැදිලිව දකින ෙද්; ඇත්ත ෙද්. අද 
උතුරු නැෙඟනහිර තිෙබන්ෙන් අර්ධ මිලිටරි පාලනයක්; 
මුළුමනින්ම මිලිටරි පාලනයක් ෙනොෙවයි. මුළුමනින්ම සිවිල් 
පරිපාලනයකුත් එහි ස්ථාපිත කරලා නැහැ. මුළුමනින්ම  සිවිල් 
පරිපාලනයක් උතුරු නැෙඟනහිර ස්ථාපිත කිරීම තමයි ආණ්ඩුෙව් 
වගකීම වන්ෙන්. ඒක පමාද කරන්න, පමාද කරන්න; ඒක පරක්කු 
කරන්න, පරක්කු කරන්න උතුෙර් ජනතාව තුළ නැවත සැකය, 
අවිශ්වාසය, භිය ඇති වනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු අගමැතිතුමනි,  ඔබතුමා රජෙය්, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් අගමැතිවරයා විධියට, ඔබතුමාෙග් තනතුරට 
ගරුත්වයක්  තියා ෙගන,  ඔබතුමාෙග් වයසට සරිලන ගරුත්වය 
තියාෙගන ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙග් 
මැදිහත්වීම ඉටු කරන්න.  මුස්ලිම් ජනතාවට පශ්න ඇති වුණු 
ෙවලාවට ඔබතුමා ගිහිල්ලා මැදිහත් ෙවලා තිබුණා. ඒ ගැන මා 
අගය කරනවා. ඒ ගරුත්වය නැති කර ගන්න එපා. අද ෙදමළ 
ජනතාවටත්, මුස්ලිම් ජනතාවටත්, සිංහල ජනතාවටත් අත වශ  
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරුත්වයක් ඇතිව ජීවත් වීෙම් ඒ ෙද්ශපාලන 
සමාජ වටපිටාව ෙගොඩ නැඟීමයි. 

අද හමුදාව ගිහිල්ලා උතුෙර් සිවිල් පරිපාලන කටයුතුවලට 
මැදිහත් ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ඒක දැන්  ඔබතුමන්ලාට නතර 
කරන්න පුළුවන්ෙන්? 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා යුද්ධය 
අවසන් වුෙණ්. දැන් 2014ත් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. සංවර්ධනය 
කියලා පාරවල් හැදුවාට, සංවර්ධනය කියලා   කීඩා පිට්ටනි 
හැදුවාට මනුෂ  සංවර්ධනය කියන එක ඇති වන්ෙන් නැහැ, ගරු 
අගමැතිතුමනි. ඔබතුමා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  පිළිබඳ 
ඇමතිතුමා ෙන්. ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ෙන්. පාරවල් හැදුවාට, 
ෙකොන්කීට් දැම්මාට මිනිසුන්ෙග් ඔළුව සංවර්ධනය ෙවන්ෙන් 
නැහැ; මානව සංවර්ධනය ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් 
හෘදය සාක්ෂිය පිළිගන්නවා. ඒක ඇති කරන්න නම් මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් වීෙම් නිදහස, මිනිසුන්ෙග් ඒ ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න. 
බලහත්කාරය ෙයොදා ඒක කරන්න බැහැ. උතුෙර් ජනතාවෙග් 
ඉඩම්වල ජීවත් වීෙම් අයිතිය අපි තහවුරු කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමන්ලා දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙද්ශපාලන වාසි 
තකා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන්, දකුෙණ් යම් යම් පෙද්ශවලින් 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන හිතවතුන්  අරෙගන ගිහිල්ලා   ඒ පළාෙත් 
අක්කර භාගය, අක්කරය ඉඩම් ෙදනවා.  ඉඩම් දීලා, ඒ අයට 
ෙගවල් හදා ගන්න සල්ලිත් දීලා, තව ගම් හදලා ගම්වලට නම් 
එෙහමත් ගහනවා,  "නාමල්ගම" කියලා. එෙහම නම් දාපු ගමන් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒක තමයි ඉතිහාසෙය් කෙළේ. ඉතිහාසෙය්ත් 
ඔය ෙද් කළා. ඉතිහාසෙය් පාලකයිනුත් ඔය ෙද් කළා. ඒ නිසා 
තමයි පසුව මතයක් ආෙව්, බලහත්කාරෙයන් උතුරට සිංහල 
ජනපදකරණයක් එනවා  කියලා.  ඒක බලහත්කාරෙයන් කරන්න 
එපා. සිංහල ජනතාවට ඕනෑ තැනක ගිහිල්ලා ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙම්ක අෙප් රට. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජනතාවට, මුසල්ිම් 
ජනතාවටත් ඕනෑ තැනක ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්ක 
ඔවුන්ෙගත් රට. හැබැයි, බලහත්කාරෙයන් එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලන බල උවමනාවන් සඳහා ගිහිල්ලා පදිංචි කරවන්න 
එපා. එෙහම පදිංචි කිරීම ඇතුෙළේ තමයි සැකය, අවිශ්වාසය ඇති 
වන්ෙන්. අද ඒක සිද්ධ වනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු අගමැතිතුමනි, 
ෙවනසක් නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා වචනෙයන් කිව්වාට -[බාධා 
කිරීමක්]ඔබතුමන්ලා වචනෙයන් කියනවා ෙවනසක් නැහැ, 
ෙවනසක් නැහැ කියලා.  හැබැයි, අද ඉරණමඩු වැවට ගිහිල්ලා 
බලන්න ෙකෝ. ඉරණමඩු වැෙව් මාළු අල්ලන්න ෙකෝ. ඉරණමඩු 
වැෙව් මාළු අල්ලන ෙකොට, ඒ පෙද්ශෙය් ෙදමළ ජනතාව -[බාධා 
කිරීමක්]  මා කියන්ෙන් නැහැ, හැෙමෝම එෙහමයි කියලා. ෙම්වා 
තමයි පුංචියට ඇති වන සිද්ධි.  

ඉතිහාසෙය්ත් -1960 ගණන්වලත්- ඇති වුණු සිද්ධි එෙහම 
තමයි. මමත් ඉන්න තැනකදී බිෙග්ඩියර් ජානක ෙපෙර්රා ඉතා 
පැහැදිලිව පාෙපෝච්චාරණයක් කළා. "අපි cadet officersලා 
විධියට තරුණ කාලෙය් උතුෙර් හමුදාවට ගිහිල්ලා, ඒ හමුදා camp  
එක භාරව ඉන්න ෙකොට, ෙදමළ තරුණෙයෝ camp  එක 
ඉස්සරහින් යන ෙකොට අපි කරපු බලපෑම් ෙමොනවාද කියලා මට 
දැන් මතක් ෙවනවා" කියලා එතුමා එදා පාෙපෝච්චාරණය කළා. 
"සුම්බරය ගලවා ෙගන, බයිසිකලෙයන් බැහැලා, සරම 
කැහැෙපොට ගහෙගන යන්ෙන් නැතිව පහළට දාලා, යන්න 
කියලායි ෙදමළ අයට බල කෙළේ.  අවසානෙය් ඒ ෙදමළ 
තරුණයින්ම ආයුධ අරෙගන අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා  මුතා කළා" 
කියලා කිව්වා. බිෙග්ඩියර් ජානක ෙපෙර්රා වයසට යනෙකොට 
පාෙපෝච්චාරණය කෙළේ එෙහමයි. පුංචි සිදුවීම්  වුණු ඉතිහාසයක් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒ පුංචි සිදුවීම් තමයි පසුව බරපතළ සිදුවීම් බවට 
පත් වුෙණ්. අදත් එෙහම සිදුවීම් තිෙබනවා. දැන් පුංචියට පුංචියට 
තිෙබන ෙම් කාරණා වර්ධනය වනවා.   

ඉරණමඩු වැෙව් මාළු අල්ලන ෙකොට ඒ තත්ත්වය මතු 
ෙවනවා. කිලිෙනොච්චි රජෙය් ෙගොවිෙපොෙළේ වගා කටයුතු කරද්දී,  
එතැනට ආරක්ෂක අංශ මැදිහත් වන ෙකොට,  ඒ පෙද්ශෙය් ෙදමළ 
ජනතාවට යම් බලපෑමක්, බලහත්කාරයක් වනවා නම්, පුංචියට 
තමන්ට එන ඒ පීඩනය වර්ධනය වනවා.   ෙමවැනි සිදුවීම් ඕනෑ 
තරම් මට කියන්න පුළුවන්. මා කැමැති නැහැ, එකින් එක 
කියන්න. හැබැයි සිදුවීම් පුංචි වුණත් ඒවා එකින් එක වර්ධනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණාට පස්ෙසේ අවිශ්වාසය , සැකය ඇති වනවා. ඒ සැකය, 
අවිශ්වාසය තමයි දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා වර්ධනය ෙවලා 
අනතුරුදායක තත්ත්වයට පත් ෙවන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලා   ෙම් පශ්නය සමහන් කරනවා ෙවනුවට ෙමොකද 
කරන්ෙන්? දැන් කියනවා, ෙකොටි වලිගය විතරයි නැති කෙළේ; 
ෙකොටියා  ඉන්නවා; කඳ තිෙබනවා; ඔළුව තිෙබනවා කියලා.  එදා 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙකොටියාෙග් වලිගය ෙනොෙවයි, මයිලක්වත් 
නැහැ කියලා කිව්වා. මයිල් ටිකත් ගලවලා අයින් කළාය කිව්වා. 
හැබැයි, එෙහම කියපු ඔබතුමන්ලා දැන් කියනවා, අපි වලිගය 
විතරයි අයින් කෙළේ, කඳයි, ඔළුවයි තවම පංශෙය්, බිතාන ෙය් 
තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම් එදා ෙම් ගරු සභාෙව් කියලා 
තිෙබන්ෙන්, රෙට් ජනතාවට කියලා තිෙබන්ෙන් පට්ටපල් ෙබොරු 
ෙන්. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ඒ අයට චාන්ස් ෙදන්න එපා.  එෙහම 
අංශු මාතයක හරි හැඟීමක් තිෙබන අය ඉන්නට පුළුවන්.  නැහැයි 
කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඔය කරන පකාශවලින් 
තමයි ඒ අයට තවත් චාන්ස් එක එන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙකොටි 
ෙකොඩි අරෙගන එන්ෙන්. ෙම් පශ්නය දැන් අවසන් කරලා, ෙම් 
පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්න. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් 
වගකීම. ඔබතුමන්ලා විවිධ ෙපොෙරොන්දු දුන්නා; සාකච්ඡා 
පැවැත්වුවා. ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් අය වැය කථාව අවසානෙය් 
කිව්වා, "සම්පන්දන් මන්තීතුමාට මා ආරාධනා කරනවා, එකතු 
ෙවන්න" කියලා. එෙහම කිව්වාට පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා ගිහිල්ලා අරලියගහ මන්දිරෙය් වාඩි ෙවලා 
ෙක්ක් කෑල්ලක් කාලා, ෙත් එකක් බිව්වාට පශ්නය විසෙඳන්ෙන් 
නැහැ. ඒෙකන් කිලිෙනොච්චිෙය් කූඩාරම්වල තවමත් සිටින 
අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් ෙගදර හැෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ඉඩම් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සම්පන්දන් මන්තීතුමා අරලියගහ මන්දිරයට 
ගිහිල්ලා ෙක්ක් කෑල්ලක් කාලා ෙත් බිව්වාට, ධීවර රැකියාව 
කරෙගන හිටපු අයට නැවත රැකියාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. ඒ නිසා පශ්නෙයන් මඟහැරලා 
යන්න එපා. ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක වචනෙය් 
පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම  ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ නම්, ඇති කරන්න 
ඕනෑ නම් ජාතික සමඟිය තිෙබන්නට ඕනෑ; රට පිළිබඳව හැඟීමක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ.   

අපි ලාංකිකෙයෝ කියලා රට පිළිබඳව කැක්කුමක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. අපි සිංහලෙයෝ, අපි ෙදමළ කියලා ෙනොෙවයි.  අපි ශී 
ලාංකිකයන් කියන හැඟීෙමන් උතුෙර් ජීවත් වන ෙකනාත් ෙම් රට 
දිහා බලන තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ තත්ත්වය තමයි 
දැන් අපි ඉස්සරහ තිෙබන්ෙන්.  ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්නට ඕනෑ.  
ඔබතුමන්ලා පැරණි ඉතිහාසය ඇදලා අරෙගන, කුණු ෙගොඩවල් 
ඇදලා අරෙගන,  ඒ පශ්නය මත නැති බිල්ෙලක් මවලා,  "කඳයි, 
බඩයි, ෙමොෙළයි දැන් තිෙබනවා, ඒක නැති කරන්න නම් ෙමවරත් 
මහින්දට ඡන්දය ෙදන්න"  කියලා බල වුවමනාව ෙවනුෙවන් බාල 
තුරුම්පුවක් විධියට ෙම්ක පාවිච්චි කරන්නට එපා.  අද උතුෙර් ෙම් 
පශ්නය තිෙබනවා.  ඒ ධීවර ජනතාවට අද තමන්ෙග්  මුහුදු රක්ෂාව 
කරෙගන යන්න විධියක් නැහැ.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා ඒ මුහුදු  සීමාෙව් තිෙබන මාළු 

ටික අල්ලාෙගන යනවා.  එතෙකොට නාවික හමුදාව, ධීවර 
අමාත ාංශය,  එෙහම නැත්නම් රජය, ෙම් කිසි ෙකෙනකුට  ඒ 
පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම විසඳන්නට තවමත් බැරිෙවලා 
තිෙබනවා. එය විසඳන්නට තවමත් ඔබතුමන්ලා අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් මහා දැවැන්ත යුද්ධයකින් පසුව යන්තම් පණ 
ගැටගසා ගන්නට උත්සාහ කරන ඒ ධීවර ජනතාවෙග් ධීවර 
රක්ෂාව කර ගන්නට ඉඩ පහසුකම් සලසා ෙදන එක, ඒ සඳහා 
අවශ  ආරක්ෂාව සපයන එක තමයි ජාතික ආරක්ෂාෙව් පමුඛතම 
වගකීම වන්ෙන්. එෙහම නැතිව හමුදා බුද්ධි අංශය ෙයොදවලා 
ගමක් ගමක් ගාෙන්, ෙගයක් ෙගයක් ගාෙන් ගිහිල්ලා පවුෙල් කී 
ෙදනාද, photos ගත්තාද, සාමාජිකෙයෝ කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද,  
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, රක්ෂාව කරන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඒ වැනි ෙද්වල් 
ෙසොයන්න ගත්ත ගමන් ආෙයත් පශ්න මතු ෙවනවා. 

පසු ගිය දවස්වල ඔබතුමන්ලා මහා ඔළෙමොට්ටළ තීන්දුවක් 
ගත්තා. ෙමොකක්ද? සෑම විෙද්ශිකයකුම උතුරට යද්දී ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙයන් අවසර ගන්නට ඕනෑ කියන එක.  ෙම් රෙට් 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා පවර්ධන වැඩසටහන් 
ෙලෝකය පුරා යනවා. ෙලෝකෙය් හැම තැනටම ගිහිල්ලා කියනවා, 
"ලංකාව දැන් යුද්ධය අවසන් වුණු රටක්. කිසි ෙකෙනකුට කිසි 
බයක්, සැකක් නැතිව ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක ඇවිදින්නට 
පුළුවන්; මුහුෙද් නාන්න පුළුවන්; ඕනෑ තැනක යන්න පුළුවන්" 
කියලා.  හැබැයි එෙහම කියන ගමන් ඒ එන විෙද්ශිකයන්ට 
කියනවා, උතුරට යන්න ඕනෑ නම් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් 
අවසර ගන්න කියලා. බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග්ම පතිපත්ති 
එකිෙනකට හැප්ෙපන හැටි. ඒ පණිවුඩය - message එක - මුළු 
ෙලෝකයටම යනවා. එතෙකොට සංචාරකෙයෝ එනවාද?  අෙප් රට 
සම්බන්ධෙයන් ඒ විෙද්ශිකෙයෝ ෙලෝකයට ගිහිල්ලා කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  ඒ නිසා ෙම් වාෙග් වැරැදි තීන්දු ගන්න එපා.  ඒ වැරැදි 
තීන්දුවලින් සිදුවන්ෙන්, ජාතික සමඟියට බාධා ඇති කරලා රට 
පිළිබඳව අපකීර්තියක් ෙලෝකය තුළ ඇති වන එකයි. 

අෙනක් කාරණය තමයි, ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරපු, මැදිහත් වුණු සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය දැන් ජාතික 
සමඟිය ෙගොඩනඟන්න ෙයොදවන්නට ඕනෑ.  ගම්වල ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, සිංහල ජනතාව ඒකරාශී කරන තැනට ජාතික 
ඒකාබද්ධතා වැඩසටහන්වලට අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමාෙග්  අමාත ාංශෙයන් හරි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, එයට 
මැදිහත් කරවන්න. නමුත් සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් දැන් ෙයොදවලා 
තිෙබන්ෙන්, ගෙඩොල් කපන්නයි; ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන්න 
ෙනොෙවයි.  සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් ෙයොදාෙගන තිෙබනවා අලි 
වැටවල් මුර කරන්න.  අඩුම ගණෙන් අලි ෙවඩිල්ලක්වත් නැහැ, 
ආයුධයක්වත් නැහැ.  රෑ එළි ෙවනතුරු ඒ සිවිල් ආරක්ෂකයන් 
දැන් අලි වැට මුර කරන්නට ඕනෑ; අෙනක් පැත්ෙතන් ගෙඩොල් 
කපන්න ඕනෑ; බඩඉරිඟු හදන්නට ඕනෑ. පශ්නයක් නැහැ, ඒ 
අයෙග් ස්ව කැමැත්ෙතන් එෙහම කරනවා නම්.  එෙහම ෙනොෙවයි 
ෙන් ෙවන්ෙන්. අඩුම ගණෙන්  ඔබතුමන්ලා  ඔවුන්ෙග් රැකියාෙව් 
ස්ථිරත්වය  දුන්නාද? මට මතකයි, මීට අවුරුදු තුනකට විතර 
කලින් ඔවුන් මිහින්තලයට කැ   ෙඳව්වා, ස්ථිර කරනවා  කියලා  
දන්වන්න. මුළු රෙට්ම ඉන්න සිවිල් ආරක්ෂෙයෝ කැ ෙඳව්වා. 
අන්තිමට ජනාධිපතිතුමාටත් අමතක වුණා, ස්ථිර කරනවා කියලා  
කියා ගන්න. රැස්වීම් ඉවර වුණාට පස්ෙසේ නිලධාරිෙයක් කිව්වා, 
ස්ථිර කරනවා කියලා  දන්වන්නයි  කැ   ෙඳව්ෙව් කියලා.  නමුත් 
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අදත් ෙම් අය වැෙයන් ඒ ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුව දීලා  තිෙබනවා.  
තවම ඒ සිවිල් ආරක්ෂකයන්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර කරලා නැහැ. ඒ 
නිසා, සිවිල්  ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකෙයෝ ස්ථිර ෙසේවකයන් 
බවට පත් කරලා, ඒ අය ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය ෙගොඩ නඟන 
දිසාවට ෙයොමු කරන්න. එෙහම නැතිව ෙබොරු ෙකොටිෙයෝ ඇති 
කරලා,  නැති පශ්න ඇති කරලා  ෙම් රෙට්  ජාතික සමඟිය නැති 
කරන්න එපා කියලා ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඊළඟට ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා . 
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ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar  ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, பா காப்  மற் ம் நகர 

அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் என்ைனப் ேபசுவதற்கு அைழத்தைமக்காக நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். ன்னர் பா காப் த் ைறயின க்கும் 
மக்க க்குமிைடயில் குறிப்பாக, தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கிைடயில் இைடெவளி அதிகமாகேவ இ ந்த . 
இன்  அந்தள க்கு நிைலைம இல்ைலெயன்றா ம் சி  
இைடெவளி இரண்  தரப்பின க்கும் இைடயில் 
இ க்கத்தான் ெசய்கிற . ஆனால், அ  ன்னைரப் 
ேபாலல்ல. மக்கள் பைடயினைர அச்சத் ட ம் 
விேராதத்ேதா ம் பார்க்கின்ற சூழல் மாறி ள்ள . 
இ ந்தா ம், இன்  இரண்  தரப்பின க்குமிைடேய ஒ  
தயக்க ள்ள . இந்தத் தயக்கத் க்கான - இந்த 
இைடெவளிக்கான காரணத்ைதத்தான் நாங்கள் பார்க்க 
ேவண் ம்.  

மக்கைள இப்ேபா ம் அச்சத்தி ம் பதற்றத்தி ம் 
ைவத்தி ப்பதற்குச் சில சக்திகள் வி ம் கின்றன. 
பைடயின க்கும் அரசுக்கும் எதிரான மனப்பாங்ைக 
வளர்ப்பதற்குத் தமிழ்த் ேதசிய சக்திகள் யல்கின்றன. இப்ப  
வளர்ப்பதன் லமாக தமக்கான அரசியல் ஆதாயத்ைதத் 
ேத வதற்கு இவர்கள் யல்கின்றார்கள். இேதேவைள, 
பா காப்  குறித்த விவாத ம் பா காப் க்கான கூ தலான 
நிதி ஒ க்கீ ம் எம  நாட் ல் ப்ப  ஆண் களாக 
இடம்ெபற்  வ கின்றன. இந்த ஆண் ம் அதிகளவான நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஒ  சிறிய நா , வளர் க நா  இப்ப  
பா காப் க்காக அதிக நிதி ஒ க்குவ  சாியா? என்ற ேகள்வி 
பலாிடம் உண் . ஆனால், அரசாங்கத்ைதப் ெபா த் 
தவைரயில் பா காப்  என்ப  அதி க்கியமானதாகக் 
க தப்ப கின்ற . நாட் ன் பா காப்  ஸ்திரமாக 
இ ந்தால்தான் எந்த விடயத்ைத ம் ெசய்ய ம். 
பா காப்பில்லாத சூழ ல் எைத ேம ெசய்ய யா ; எந்த 
இலக்ைக ம் எட்ட யாெதன்ற அ பவம் எங்கள் 
எல்ேலா க்கும் உண் . எனேவதான் பா காப்  என்ப  

க்கியமானெதன் ம் அதற்காக கூ தலான நிதிைய 
ஒ க்கேவண் ய  தவிர்க்க யாதெதன் ம் சுட் க் 
காட்டப்ப கின்ற .  

இேதேவைள, பா காப்  சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைள மிக 
அவதானமாக ம் ைகயாள ேவண் ள்ள . ெபா மக்க க்கு 

இடர்கேளா, அெசளகாியங்கேளா, பாதிப்ேபா இல்லாத 
வைகயில் பா காப்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ள்ள . இன்ைறய நிைலயில் ஒப்பீட்டளவில் 

ன்னைரவிடப் பா காப்  என்பதன் ேபாிலான 
ெக பி க ம் அெசளகாியங்க ம் அச்சு த்தல்க ம் 
இல்ைலெயன் தான் ெசால்ல ேவண் ம். ஆனால், ஒவ்ெவா  
தரப்பினாிடத்தி ம் உள் ைறந்த அச்ச உணர்  இன்ன ம் 
உண் . இதற்கு விசுவாசமான அரசியல் உற ம் ச க 
ஊடாட்டங்க ம் ேதைவ. அரசியல் பிணக்குகைளத் தீர்த்  
ச க ஊடாட்டங்கைள நிகழ்த் வதன் லமாக அச்சத்ைத ம் 
அச்சு த்தைல ம் ேபாக்க ம். அரசியல் பிணக்குகைளப் 
ேபச்சுவார்த்ைத லமாகத் தீர்க்க ேவண் ெமன்ற நிைலேய 
இன்  உ வாகி ள்ள . சர்வேதசத்தின் அபிப்பிராய ம் 
இ தான்; இந்தியாவின் வி ப்ப ம் இ தான். ஆனால், இந்த 
வி ப்பத்திற்கு எதிராகேவ தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ெசயற்ப கின்ற . ேபச்சுக்களின் லேம அைமதிைய எட்ட 

ம்; ேபச்சுக்கேள சமாதானத்ைத உ வாக்க  உத ம். 
ஆனால், சாட் க்கைள ம் நிபந்தைனகைள ம் ன்ைவக் 
கின்ற  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் !  

த்தம் ந்  ஐந்  ஆண் கள் கடந் விட்டன. இந்த 
ஐந்  ஆண் களி ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  இந்த 
நாட் க்கும் தமிழ் ேபசும் மக்க க்கும் ெசய்த நன்ைமகள் 
என்ன? என்ற ேகள்விைய இங்கு நான் எ ப்ப 
வி ம் கின்ேறன். த்தத் க்குப் பிந்திய நிைலைமயிைனக் 
க த்திற்ெகாண்  அ  ெசயற்பட் க்கின்றதா? 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கைள மீண் ம் 
கட் ெய ப் வதற்காக அ  பங்களிப் ச் ெசய்தி க்கிறதா? 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  இழப் க்கைளச் சந்தித்த 
மக்களின் வாழ்ைவ ேமம்ப த் வதற்காக அ  
உைழத்தி க்கிறதா? இைவ எதி ம் இவர்க க்கு ஒ  சி  
பங்குகூடக்  கிைடயா . பதிலாக எல்லாவற்ைற ம் 
எதிர்ப்ப ம் விமர்சனம் ெசய்வ ம்தான் இவர்க ைடய 
ேவைலயாக உள்ள . அைமதிையக் குைலத் , சூழைலப் 
பதற்றமைடய ைவத்  தமக்குச் சாதகமான அரசியல் 
இலாபங்கைளப் ெபறேவ அவர்கள் யல்கின்றார்கள். 
இன ரண்பா கைள வளர்ப்பேத இவர்க ைடய 
ேநாக்கமாகும். இப்ப ச் ெசய்யச் ெசய்ய நா  பதற்றமான 
நிைலைய ேநாக்கிச் ெசல் ம்; நா  பதற்றமாகும்ேபா , 
அச்சு த்தல் நிைலயில் இ க்கும்ேபா  பா காப் க்கான 
ெசலவினங்க ம் அதிகாித்ேத ெசல் ம்; பா காப்  
சம்பந்தமான ெசயற்பா க ம் கூ தலாகேவ இ க்கும்.  

பா காப் த் ைறயினாின் உளவியைல நாங்கள் 
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். உலகம் வதி ம் பா காப் த் 
ைறயின் உளவியல் அப்ப த்தான் உள்ள ; 

அப்ப த்தானி க்கும். இைத நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். பா காப் த் ைறக்கு சவால் விட் க்ெகாண்ேட 
பா காப் க்கான நிதிையக் குைறக்கும்ப  ேகட்ப  
ேவ க்ைகயான . இைதப்ேபால பா காப் த் ைறக்கு 
அச்சு த்தல் வி த் க்ெகாண்ேட பா காப்  நடவ க்ைககள் 
பற்றி ம் பா காப் க் ெக பி கைளப் பற்றி ம் ேபசுவதில் 
பயனில்ைல. நாம் ைமயான அைமதிைய வி ம்பினால் 
அைத உ வாக்குவதற்காக விசுவாசமாகப் பா பட ேவண் ம். 

ைமயான ஓர் அைமதிச் சூழ ல்தான் எல்ேலா ைடய 
வாழ்க்ைக ம் பா காக்கப்ப ம்; ச கங்கள் பா காக்கப்ப ம்; 
நா ம் அபிவி த்தி ம் எதிர்கால ம் பா காக்கப்ப ம்.  

இேதேவைள, நாட் ல் நில கின்ற இன 
ரண்பா க க்கு நாம் அைனவ ம் ைமயான தீர்ைவக் 

காண ேவண் ம். இன ரண்பா கள் காரணமாக நாங்க ம் 
இந்த நா ம் இழந்தைவ அதிகம். இன்  அந்த 
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இழப் க்களி ந்  நா ம் மீளவில்ைல; நா ம் ைமயாக 
மீளவில்ைல. இந்தக் கசப்பான அ பவங்கள் எங்க க்கு 
எத்தைகய ப ப்பிைனகைளத் தந்தி க்கின்றன? கடந்தகால 
இழப் க்க ம் அவலங்க ம் கசப்பான அ பவங்கைளத் 
தந்தி ந்தேபா ம், நாம் அவற்றி ந்  பாடங்கைளப் 
ப க்கவில்ைல என்றால், ெதாடர்ந் ம் தவ கள் 
நடந் ெகாண்ேட இ க்கும். அப்ப த் தவ கள் 
நடப்பதனால்தான், பா காப் க்காக வாாி இைறக்கப்ப ம் 
ெசலவின ம் அதிகமாகிற . இன ரண்பா கைளத் தீர்க்கும் 
ெபா ப்  அைனவ க்கு ாிய . ஆனால், இன்  ஒவ்ெவா  
தரப் ம் இதைனத் தட் க்கழித் க்ெகாண் , ஒ வர்மீ  
ஒ வர் குற்றம்சாட் ம் ேபாக்ேக ள்ள . இ தான் 
பிரச்சிைனேய! ப்ப  ஆண் க க்கும் ேமலாக தீராத 
அச்சு த்த க்கும் ெவளிச் சக்திகளின் அதிகாித்த 
தைலயீ க க்கும் இந்த நா  கம் ெகா க்கிற  என்றால், 
அ  எங்களின் தவேற! தைல ைற தைல ைறயாக இன 

ரண்பா கள் வளர்க்கப்ப கின்றன. ஒ  தைல ைற டன் 
இன ரண்பாட்ைட க்குக் ெகாண் வர ம். 
ஆனால், இதற்காக யா ம் தம்ைம அர்ப்பணிக்கத் தயாராக 
இல்ைல என்ப தான் கவைலக்குாிய . இதனால்தான் 
அதிகமான வ கைள ம் பின்னைடைவ ம் சுமக்க 
ேவண் யி க்கிற .  

பா காப்  என்ப , ஒ  நாட் ன் உயிைரப் ேபான்ற . 
அேதேவைள, பா காப்  நடவ க்ைக என்ப  ெந ப்ைப 
ஒத்த  என்பார்கள். பா காப்  நடவ க்ைகக்காகப் 
பைடயினர் நிலத்ைதக் ேகா கின்றனர். பா காப்பின் ேபாில், 
நிலத்ைத எ க்க யா  என்  கூட்டைமப்பினர் 
ெசால்கின்றனர். நாங்கள் இதைன மக்க ைடய 
பிரச்சிைனயாக ம் நாட் ன் ெபா ப் பிரச்சிைனயாக ம் 
பார்க்கிேறாம். அந்த அ ப்பைடயில்தான் இதற்குத் தீர்  காண 
ேவண் ெமன்  வி ம் கிேறாம். இந்தப் பிரச்சிைனையப் 
பற்றி ஜனாதிபதி ட ம் பா காப் ச் ெசயலாள ட ம் 
கலந் ைரயா , கணிசமான அள  காணிகைள 
மீட் க்கிேறாம். ேம ம், மீத ள்ள காணிகைள ம் 
ெபா த்தமான அ கு ைறகளின் லம் மீட்க ெமன 
நம் கிேறாம். வ . வடக்கில் உயர் பா காப்  வலயமாக 
இ ந்த பல காணிகைளப் பைடயினர் வி வித் ள்ளனர். நாம் 
அந்த இடங்களில் மக்கைள மீள்கு ேயற்றி ள்ேளாம். வடக்கு, 
கிழக்கில் பைடக்குைறப்  இடம்ெபற்  வ கிற . மக்களின் 
இயல்  வாழ்க்ைக ம் சிவில் உாிைமக ம் ேமம்பட்  
வ கின்றன. எனி ம், இன் ம் சில ெந க்க கள் உள்ளன 
என்பைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். இதற்குப் 

லம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற தமிழ்மக்களில் சிலர் அதிகள  
ெபா ப்பா ள்ளனர். அவர்க ம் யதார்த்த நிைலைமகைளக் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதில்தான் எங்க ைடய 
மக்களின் எதிர்காலப் பா காப்  தங்கி ள்ள .  

2009ஆம் ஆண்  த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட 
ேவைளயில், யாழ். குடாநாட் ல் பைடயினாிடம் 126.03 ச ர 
கிேலாமீற்றர் பரப்  இ ந்த . அதாவ , 31,091 ஏக்கர் 
நிலப்பரப்ைப ம் 1,120 கைள ம் பைடயினர் தம  
கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி ந்தனர். இதில், வ . வடக்கு உயர் 
பா காப்  வலயத்தில் 15,781 ஏக்கர் - 64 ச ர கிேலாமீற்றர்  
நிலம் அவர்கள் வசம் இ ந்த . யாழ்ப்பாணத்தின் ெமாத்த 
நிலப்பரப்  242,506 ஏக்கர் - 983.06 ச ர கிேலாமீற்றர் ஆகும். 
இதில், பைடயினர் வசம் 12.8 தம் இ ந்த . எம  அரசியல் 
வழி ைற லமாக கடந்த 5 ஆண் களில் 70.9 ச ர 
கிேலாமீற்றர் - 17.503 ஏக்கர் நிலப்பகுதிைய வி வித் , அதில் 
மக்கைள மீளக்கு ேயற்றி ள்ேளாம். அதில், உயர் பா காப்  

வலயத்தி ந்த 37 ச ர கிேலாமீற்றர் - 9,128 ஏக்கர் நில ம் 
647 க ம் வி விக்கப்பட் , மக்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்டன.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්  මහතා  
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   
Sir, please give me two minutes.  
தற்ேபா , 55.08 ச ர கிேலாமீற்றர் - 13,588 ஏக்கர் 

நிலம்தான் பைடயினர் வசம் உண் . இதில், 5,921 ஏக்கர் 
தனியார் காணிகைளேய பைடயினர் தம  கட் ப்பாட் ல் 
ைவத்தி க்கின்றனர். இ  யாழ்ப்பாணத்தின் ெமாத்த 
நிலப்பரப்பில் 5.6 தமாகும். அரச பைடயினாின் 
கட் ப்பாட் ந்த 12.8 சத த காணிகளில் 5.6 சத த 
காணிகள் தற்ேபா  வி விக்கப்பட் ள்ளன. பைடயினாின் 
கட் ப்பாட் ந்த 1120 களில் தற்ேபா  480 கேள 
அவர்களின் கட் ப்பாட் ள்ள . இப்ேபா  அங்கு 
நிைலெகாண் ள்ள பைடயினாின் எண்ணிக்ைக 
குைறக்கப்பட் , காணிக ம் க ம் ப ப்ப யாக 
மக்களிடம் மீளக் ைகயளிக்கப்பட்  வ கின்றன.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ெமாத்தக் காணியில் 5.5 
சத தம் மட் ேம பைடயினாிடம் உள்ள . மன்னாாி ம் 
ஏறக்குைறய இேதநிைலைமதான். கிளிெநாச்சியில் 
பரவிப்பாஞ்சான் பகுதிையத் தவிர ஏைனய பகுதிகள் 
ெப ம்பா ம் வி விக்கப்பட் ள்ளன. பரவிப்பாஞ்சானி ம் 
சில பகுதிகளில் மக்கள் மீளக் கு ேயற்றப்பட் ள்ளனர். 
இேதேவைள, கிளிெநாச்சியில்  அறிவியல் நகாில் பைடயினர் 
வசமி ந்த 557 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைப நாம் இன்  
பல்கைலக்கழகமாக மாற்றியைமத் ள்ேளாம் என்பைத ம் 
இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, பைடயினாின் 
கட் ப்பாட் க்குள்ளி க்கும் காணிகைள விைரவாக 
அரசாங்கம் மக்களிடம் ைகயளிப்பதற்குாிய சாத்தியமான 
அ கு ைறகைள நாங்கள் ைகயா கின்ேறாம். அ  
ெவற்றியளிக்கும்; அந்த மக்கள் தங்கள் ெசாந்த நிலங்களில் 
மீளக் கு ேயறக்கூ ய ஒ  சூழல் உ வாகும்.  

இேதேநரத்தில் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ெவளிநா களி ந்  வ ம் 
இலங்ைகையப் பிறப்பிடமாகக் ெகாண்டவர்கள் ஓமந்ைதச் 
ேசாதைனச் சாவ ையக் கடந்  ெசல் ம்ேபா  பா காப்  
அைமச்சின் அ மதிையப் ெபறேவண் ெமன்ற விடயம் 
இப்ேபா  ெபாிய விடயமாகியி க்கின்ற . இ ெதாடர்பாக  
நாங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் பா காப்  
அைமச்சின் ெசயலாளர் அவர்களின ம் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறாம். உண்ைமயில் இந்த விடயம் 
நியாயமானெதா  ைறயில் அ கப்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இங்கி ந்  லம்ெபயர்ந்  ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்ற இலங்ைகயர்கள் அந்த நா களின் கு ாிைமையப் 
ெபற்  அந்த நா களின் passport - கட ச்சீட் க டன்தான் 
இங்கு வ கிறார்கள். அவர்க க்கு இங்ேக உற கள் 
இ க்கின்றன; அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் இ க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் பா காப்  என்ற 
காரணத்ைதக்காட்  அவர்கைள மட் ப்ப த் வ  ஒ  
நியாயமான விடயமாக எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. எனேவ, 
தம  ெசாந்த நாட் க்குத் தி ம் கின்ற அவர்கள  விடயத்தில் 
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மிக ம் நிதானமான ேபாக்ைகக் கைடப்பி க்க 
ேவண் ெமன்  வ த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 4.03] 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විනායගමුර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ  

අමාත තුමා ෙබොෙහොම හැඟීම් බරව, ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් 
එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කළා. ගරු විනායගමුර්ති මුරලිදරන් ශී   
ලංකා නිදහස් පක්ෂ උප සභාපතිතුමාට ඒ අදහස් පකාශ කිරීමට 
ඇති අයිතිය පජාතන්තවාදී පක්ෂයක් හැටියට අපි පිළි ගන්නවා.  
ඔබතුමාෙග් අදහස්වලදී ඔබතුමා සඳහන් කළා අපි යුද්ධ කළා; 
යුද්ධය කාෙල් මිනිස්සු මැරුණා; දැන් ඒ යුද්ධය ඉවරයි කියලා. 
යුද්ධයකදී අවි ගත් සන්නද්ධ හමුදාවන් ෙදකක් අතර, අවි ගත් 
කණ්ඩායම් ෙදකක් අතර සටනක් සිදු වන එක සාමාන  ෙදයක්. 
ෙදපාර්ශ්වයටම ජිවිත හානි, ෙද්පල හානි සිදුවන එක සාමාන  
ෙදයක්.   

ගරු විනායගමුර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 
අරංතලාෙව් දී මන්නාවලින් කපලා, පිහිවලින් කපලා, බඩවැල් 
ෙබොකු එළියට අරන්දාලා, මරලා දාපු ඒ ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා  ඒ කාලෙය් ඔබ නිෙයෝජනය කරපු එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයත් එක්ක යුධ වැදුණු කණ්ඩායමක්ද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි. ඔබ නායකත්වය දැරූ එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කණ්ඩායම් 
එදා ෙබෞද්ධයන්ෙග් මුදුන් මල්කඩ වන නුවර ශී දළ දා මාලිගාවට 
ෙබෝම්බ ගහලා, දළ දා මාලිගාව විනාශ කරලා ජීවිත හානි සිදු 
කළා. ඒ දළ දා මාලිගාව පාලනය කරන දියවඩන නිලෙම්තුමා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් එක්ක යුධ වැදුණු කණ්ඩායමක නායකයාද 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. එදා අනුරාධපුරයට 
ආගමික චාරිත උෙදසා අටමස්ථානය වන්දනා කරන්න පැමිණි සිය 
ගණනක් නිරායුධ සිවිල් වැසියන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය මරලා 
දැම්මා. ඔබ ඒ කාලෙය්ත් එහි නායකෙයක්. ඔබතුමා 
පජාතන්තවාදය විශ්වාස කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න තිෙබන 
අයිතිය මම පිළි ගන්නවා.  හැබැයි, ඊට කලින් කරන්න ඕනෑ 
ෙදයක් තිෙබනවා. එදා ඔබතුමාෙග් අතින් මියගිය නිරායුධ  
සිංහලයන් ගැන, නිරායුධ දවිඩ ජාතිකයින් ගැන, නිරායුධ මුස්ලිම් 
ජාතිකයින් ගැන ඔබතුමා ෙම් ශී ලංකාෙවන්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පළමුව සමාව ගත යුතු ෙවනවා.  ඔබතුමා 
එෙහම සමාව ඉල්ලනවාද කියලා අහන්න මම කැමතියි. ඔබතුමා 
මට උත්තරයක් ෙදනවාද?  

 
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
Really, I will tell you. I did not like the LTTE because 

their attitude and everything changed. That is why I broke 
away from the LTTE and joined the mainstream.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මන්තීතුමනි මෙග් පශ්නය, ඔබ අතින් මියගිය, ඔබ 

නායකත්වය දීපු කණ්ඩායම් අතින් මියගිය අහිංසක නිරායුධ සිංහල 
ජාතිකයින්ෙග්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්ෙග්, නිරායුධ ෙදමළ 
ජාතිකයින්ෙග් මරණ ගැන ඔබතුමා වගකීම බාර ගන්නවාද, ඒ 
ගැන සමාව ගන්නවාද කියන එකයි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙමතුමා ආයුධ බිම තියන්ෙන් නැතිව යුද්ධ කළා නම් 

ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  එෙහම නම් අෙප් රණවිරුවන් කී ෙදෙනක්ට 

තමන්ෙග් ජීවිත නැති ෙවනවාද? ඔබතුමා ෙමොනවා ගැන ද ෙම් 
කථා කරන්ෙන්? ෙමතුමා ආයුධ බිම තියාපු නිසා තමයි අෙප් 
රණවිරුවන්ෙග් ජීවිත හානිය අවම කර ෙගන, ෙමතුමාෙග් 
සහායත් ඇතිව අපිට ෙම් යුද්ධය  දිනන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒක වැඩක් නැහැ ෙන්. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දිගටම කථා කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමතුමා ගැන එෙහම කථා කරපු 

එක වැරදියි. මම එක ෙදයක් කියන්නම්, කරුණා අම්මාන් ආයුධ 
ටික බිම තිබ්ෙබ් නැත්නම්, අෙප් කී ෙදෙනක් අද මැෙරනවාද?   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
That is not a point of Order. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා මෙග් කථාවට ඔබතුමා බාධා කරන්න 

එපා. [බාධා කිරීම්] ෙබොෙහෝම වැදගත් විධියට, ෙබොෙහෝම 
ශීලාචාර විධියට මම ෙම් කථාව කෙළේ.  මුරලිදරන් නි ෙයෝජ  
ඇමතිතුමා මෙග් උගත් මිතයාට වඩා වැදගත් විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, 
මම හිතන්ෙන් මට මෙග් අයිතිය ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ.[බාධා 
කිරීම්] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. Order, please! අස්වර් මන්තීතුමා 

වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, යම් අභිෙයෝගයක් කළාම, ඒ අභිෙයෝගය 

භාර ගන්ෙන් නැතිව, ඒකට බාධා කරනවා නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන පජාතන්තවාදය ගැන, රෙට් ජනතාවට, 
අපිට ෙබොෙහෝ දුරට සිතන්නට ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව කාලෙය් එල්ටීටීඊ 

සංවිධානයට අවි ආයුධ දුන්ෙන් කවුද? අපිද?  ෙම් සංවිධානය 
ෙපෝෂණය කෙළේ රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා.  එෙහම 
කරලා දැන් ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එනවා.   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 ගරු සභාපතිතුමනි, 2015 අය වැය කථාෙව්  33.2 ෙයෝජනාව 

ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න  කැමැතියි. 
[බාධා කිරීම්] ගරු  සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කරුණාකර බාධා කරන්න  එපා. 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ රටවල ජීවත්වන ෙම් රෙට් 

පුරවැසිභාවය ෙනොමැති ශී ලාංකික තරුණයන්ට සිය මව් රටට  
ෙසේවය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම  සඳහා ද්විත්ව  පුරවැසිභාවය 
ෙහෝ පස් අවුරුදු කාලයකට ශී ලංකාෙව් වැඩ කිරීමට  වීසා නිකුත් 
කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා කියා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම පසු ගිය ෙසනසුරාදා-[බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
යුද්ධය ඉවරයි. දැන් කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. බාධා කරන්න  එපා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පසු ගිය ෙසනසුරාදා  ෙම් කාරණය 

පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු කළා. 
ෙම්  අවස්ථාෙව්දී ෙලෝකය පුරා ඉන්න ෙම් රටට ආදරය කරන, ෙම් 

රෙට් ඉපදිච්ච, ෙම් මාතෘ භූමිෙයන් හැදිච්ච වැඩිච්ච, නමුත් ආර්ථික 
ෙහේතු නිසා, ෙද්ශපාලන කාරණා නිසා  ෙම් රට හැර ගිය  ෙම් රටට 
ආදරය කරන අහිංසක මිනිස්සු නැවත වරක් ෙම් රෙට් 
ෙගෞරවාන්විතව පුරවැසියන් ෙලස ජීවත්වීම උෙදසා පැමිණීමට 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉන්නවා. අද ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙවන් ගරු 
ජනාධිපතිතුමා දක්වා තිෙබනවා, විෙද්ශගතව  ඉන්න, ෙවනත් 
රටවල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි වීම නිසා පුරවැසිභාවය ලැබූ ශී   
ලාංකිකයන් අතුෙරන් තරුණයන්ට පමණක්  පුරවැසිභාවය ෙහෝ 
අවුරුදු 5ක ට වීසා ලබා ෙදනවාය කියා. ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ 
ගතව ඉන්න, හරි හම්බ කරෙගන ඉන්න, තමන්ෙග් ධනය ෙම් 
මාතෘ භූමියට නැවත ලබා ෙදන්න, තමන්ෙග් ෙසේවය ෙම් මාතෘ 
භූමියට නැවත ලබා ෙදන්න, ජීවිතෙය් සැඳෑ භාගය  මාතෘ භූමිෙය් 
ගත කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු වන ජනතාවට අවුරුදු පහකට 
work permit  වැඩක් නැහැ.  ඒ අය ට අවශ  වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙලස ෙම් රෙට්  ආෙයෝජනය  කරන්නයි; ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙලස ෙම්  රෙට් ජීවත් ෙවන්නයි;  ඔවුන්  ලබා ෙගන 
තිෙබන  ෙවනත් රටක පුරවැසිභාවය  සමඟම ඒ අයිතිවාසිකම 
භුක්ති විඳින්නයි.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශ ය යටෙත් 
පාලනය වන ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් 
අඩවිය ෙබොෙහොම සම්මානයට පාත ෙවච්ච ෙවබ් අඩවියක්.  ඒ 
ගැන අෙප් ෙගෞරවය පිරිනමනවා. ෙබොෙහෝ  ෙතොරතුරු ලබාගන්න 
පුළුවන්  ෙහොඳ ෙවබ් අඩවියක්  ඒක. හැබැයි ඒ ෙහොඳ ෙවඩ් 
අඩවිෙය් අපි කාටවත් සන්ෙතෝෂ වන්නට බැරි  එක්තරා දැන්වීමක් 
තිෙබනවා.  2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම් ර  ෙට් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
ලබා ගැනීම පිළිබඳ වූ විෙශේෂ කමෙව්දයක් හදනවාය,  එෙතක්  
ෙම් ද්විත්ව පුවරසිභාවය පිළිබඳ අයදුම්පත් භාර ගැනීම නතර කර 
තිෙබනවාය කියා  ෙම් ෙවබ් අඩවිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2011 සිට දැන් 2015 වර්ෂයත් උදා 
ෙවන්නට එනවා. ෙම් අවුරුදු තුනකට වැඩි කාලය තුළ අලුත් 
කමෙව්දයක් සකස් කර ගන්නට ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  ෙනොහැකි වී තිෙබනවා.  ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්  ඒක ඉතාම බරපතළ 
පසුගාමී තත්ත්වයක්.  අති විශාල පිරිසක් සාමය  උදා ෙවච්ච ෙම්            
ශී ලංකාවට නැවත පුරවැසියන් ෙලස පැමිණීමට අෙප්ක්ෂාෙවන් 
ඉන්නවා. සංචාරක වීසා මත මාසයක් ඉන්න ෙනොෙවයි, 
පුරවැසියන් ෙලස පැමිණ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න 
විෙදස්ගතව සිටින ඒ පිරිස බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද ඉතා වැදගත් 
කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාලියට 
ගිය අවස්ථාෙව්දී එතුමා ඉතාලිෙය් ඉන්න අෙප් ශී ලාංකිකයන්ට 
ෙපොෙරොන්දු වනවා, "මම ඔබට පුරවැසිකම නැවත ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව ෙයෝජනා 
අරෙගන එනවා." කියලා. නමුත්, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය 
වැය ෙයෝජනාවල මුදිතවම සඳහන් කරලා තිෙබන එම ෙයෝජනා 
නිසැකවම ඉතාම බරපතළ පසුගාමී ෙයෝජනායි. ෙමොකද, එය 
අදාළ වන්ෙන් තරුණයන්ට පමණයි. අය වැෙයන් තරුණයන්ට                  
ශී ලංකාෙව් අවුරුදු පහක් වැඩ කිරීමට වීසා නිකුත් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. නමුත්, ඒ සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා 
දීලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතා බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් පිළිබඳව 
ඉක්මන් කියා මාර්ගයක් ගැනීම අත වශ  වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් පමාදයක් ඇති වීම 
පිළිබඳව ෙහේතු විමසීෙම්දී අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබන කාරණය 
ෙමයයි. එය නරකම කාරණයක්. ෙම් රජය කථා කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජන වාර්ගික සමඟිය ඇති කරන්න, ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර 
සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න, එකම රටක් ෙගොඩ නඟන්න, ෙම් රෙට් 
නැවත යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට කටයුතු කරන්න. එෙහම 
නම්, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගැන කථා කරද්දී ඇයි, ෙම් විධියට 
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කටයුතු කරන්ෙන්? ෙම් රටට නැවත එන්න කැමැති, ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න කැමැති, ෙම් රෙට් ව ාපාර කරන්න කැමැති 
අෙප්ම රෙට් උපන් පුරවැසියන්ට නැවත එන්න ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි 
කියන පශ්නයට නිල වශෙයන් ෙනොලැෙබන ෙපෞද්ගලිකව 
ලැෙබන ෙබොෙහොම කනගාටුදායක පිළිතුර තමයි, විෙද්ශගතව ඒ 
රටවල පුරවැසියන් ෙලස ජීවත් වන ෙම් රෙට් ඉපදුණු දවිඩ 
ජාතිකයන්ට නැවත වරක් ෙම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීමට ෙම් 
රාජ  තන්තෙය් ඉහළ සිටින තැනැත්තන් අකමැතිය කියන 
කාරණය. ඒ නිසා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයක් නැතිව 
හැෙමෝටම ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීම නතර වී තිෙබනවාය 
කියන කනගාටුදායක, පසුගාමී, ඉතාමත් අසාධාරණ උත්තරයක් 
තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට ලැෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගිණුම් පරීක්ෂා කරන ෙකොට 
පතිපත්තිමය කාරණයක් වශෙයන් අපි විමසුවා.  ඒ මීට 
අවුරුද්දකටත් කලිනුයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් අපට කිව්ෙව්, 
ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙම් තත්ත්වය නිවැරදි කරන්න කටයුතු 
කරනවාය කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් විෙද්ශගත ෙවලා සිටින ශී 
ලාංකිකෙයෝ අෙප් රටට ෙඩොලර් බිලියන හතකට වඩා සෑම 
වසරකම එවනවා. ඔවුන් එවන අතිවිශාල මුදෙලන් තමයි, අපි 
යුද්ධ කෙළේ. ඔවුන් එවන අතිවිශාල මුදල තමයි, අදටත් අපි ෙතල් 
ටික මිල දී ගන්න පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ එවන අතිවිශාල මුදෙලන් 
තමයි, අෙප් රෙට් පවුල් ඒකක ලක්ෂ ගණනක් තවමත් 
යැෙපන්ෙන්. හැබැයි, ඒ අම්මලා තාත්තලාට, සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්ට විෙද්ශගතව සිටින තමන්ෙග් දරුවා, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා නැවත වරක් ලංකාවට පැමිණ තමන්  සමඟ එකට 
ජීවත් වන වාතාවරණය ෙගොඩ නැඟීම වළක්වා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන අදූරදර්ශී පතිපත්ති නිසාය කියන කාරණය බැලූ 
බැල්මටම ෙපෙනන සාධක මත අපට කියන්න පුළුවන්.  

අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ කථා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය්ත් 
දස දහස් ගණනක් ජනතාව විෙද්ශගත වී පුරවැසියන් බවට පත් වී 
සිටිනවා. 2011 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙම් දක්වාම ෙවබ් අඩවිෙය් 
කියන්ෙන් ෙම් සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් සකස් කරනවා කියලා. 
නමුත්, දැන් අවුරුදු තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගත වී 
ඇති කාලය ෙහොඳටම වැඩියි. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ෙමොන ෙහේතුවක් මතද එය පමාද 
වන්ෙන් කියලා. අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් විෂයය 
ගැන දන්නා ෙකෙනක්. එතුමාටත් ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 
පුළුවන්. අවුරුදු තුනක් යන ෙතක් ෙම් සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් 
සකස් ෙනොකර පමාදව සිටින්ෙන් ෙමොන ෙහේතුවක් මතද? ෙම්ක 
ඉතාම අසාධාරණ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෙම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
පිළිබඳව තිෙබන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ඒ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
ඉක්මනින් බලාෙපොෙරොත්තුව සිටින අෙප් රෙට් උපන් මිනිසුන්ට 
ෙම් සඳහා අලුෙතන් අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කිරීෙම් කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා අවශ  සුදුසුකම් ෙමොනවාද? ෙම් කාරණා ගැන 
නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුයි. ෙමොකද, අය වැය කථාෙව්දී 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් වචනවලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙදයක් කිව්වාට පස්ෙසේ ඊට වඩා පරස්පර ෙදයක් ඉදිරිපත් කරනවා 
නම්,  ඒක ෙලොකු ගැටලුවක් වනවා.  

ෙම් අවුරුදු පෙහේ work permit කථාව ෙමොකක්ද? තරුණයන්ට 
පමණක් නැවත පුරවැසිභාවය ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙම් විධියට ෙමය 
සීමා කරන්න හදන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් උපන් දවිඩ ජාතිකෙයෝ 
ඔවුන් උපයා ගත් ධනය සමඟ නැවත ෙම් රටට පැමිණ ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙලස තමන්ෙග් උරුම රෙට් ජීවත් වන එක 
වළක්වන්න ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ෙහේතුව - තර්කය - ෙමොකක්ද? 
ඒ හරහා සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාවට කරන අසාධාරණය 
ෙකොතරම් දුරට ගැළෙපනවාද කියන කාරණය ගැනත් නිශ්චිත 

උත්තරයක් අපට ලබා ෙදන්නය කියා කියමින් මා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා. 

[අ.භා. 4.17] 
 

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, අපට ඉතාම වැදගත් වන රාජ  ආරක්ෂක 

හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව - ෙම් 
වැදගත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව - කථා කරන්න සම්බන්ධ වන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී, පථමෙයන්ම අෙප් ෙම් මාතෘ භූමියට නිදහස ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඇතුළු හිටපු තිවිධ හමුදාපතිවරු සහ වර්තමානෙය් සිටින 
අයටත්, ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය්, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් සියලුම 
රණ විරුවන් ටත් අෙප් පණාමය, ෙගෞරවය හදවතින්ම පුද කර 
සිටිනවා. ඒ නිදහස් වාතාවරණය තුළ සිට තමයි අද අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මීට කලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ මෙග්ම දිස්තික්කෙය් අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරලා ඇහුවා, අරන්තලාෙව් මහා භික්ෂු 
ඝාතනය, ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේට, දළ දා වහන්ෙසේට පහාර 
එල්ල කිරීම කියන ම්ෙල්ච්ඡ සිද්ධීන් ෙවනුෙවන් සමාව ගන්නවාද 
කියලා. අරන්තලාෙව් මහා භික්ෂු ඝාතනයක් කරලා ෙගෞරවනීය 
මහා සංඝ රත්නය ෙම් රටින් අතුගා දමන්න හදපු, ශී මහා ෙබෝධින් 
වහන්ෙසේට, දළ දා වහන්ෙසේට වන්දනාමාන කරමින් සිටි අහිංසක 
උපාසක අම්මලා ඝාතනය කරපු ඒ ම්ෙල්ච්ඡ සිද්ධීන් 
සම්බන්ධෙයන් සමාව ගන්නවාද කියලා. ෙම් රෙට් සිදු කළ ඒ 
සමස්ත ඝාතන නිසා අප තවමත් එල්ටීටීඊ එක දිහා බලන්ෙන් 
ෛවරෙයන්. මම බිය නැතිව ඒ කාරණය කියනවා.  

ෙම් රෙට් සිටි ෙවන කිසිම රාජ  නායකෙයකුට ෙම් යුද්ධය 
නවත්වන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් යුද්ධය කියන 
පිළිකාව ඇති වුණු දවෙසේ ඉඳලා, තමන්ෙග් මාතෘ භූමිෙය් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් ෙල් ටික ෙහලෙවන ෙකොට, ඒ අයව මරලා ෙම් 
ෙපොෙළොව මත පතිත කරන ෙකොට, එය තමන්ෙග් හදවතට 
දැනිලා, "මම මෙග් රෙට් ජීවත් වන මිනිසුන් මින් ඉස්සරහට 
මරන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ" කියන පණිවුඩය දීලා ෙම් රට ෙබ්රා 
ගත්ත එකම රාජ  නායකයා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාය කියලා අප වග කීමකින් කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් මම ෙමන්න 
ෙම් කාරණය අහනවා. මුරලිදරන් නිෙයෝජ  ඇමතිවරයාට 
ඇඟිල්ල දිගු කරන ෙකොට, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඒ 
මන්තීවරයාට මතක නැහැ, තමන්ෙග් පැත්තට තව ඇඟිලි හතරක් 
දිගු ෙවලා තිෙබන බව. මුරලිදරන් නිෙයෝජ  ඇමතිවරයාට එක 
ඇඟිල්ලයි දිගු වන්ෙන්. නමුත් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
දන්ෙන් නැහැ, තමන් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයට ඇඟිලි හතරක් 
දිගු ෙවලා තිෙබන බව. එතුමන්ලාට ඒ ඇඟිලි දිගු වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, ගරු සභාපතිතුමනි? එල්ටීටීඊය කියන බීජය 
ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන් ෙම් මාතෘ භූමිෙය් - උතුෙර් - පැළ කළාට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පස්ෙසේ, ඒ බීජයට අවශ  කරන වතුර, අවශ  කරන පස, අවශ  
කරන ෙපොෙහොර ටික, අවශ  කරන සම්පත් ටික දුන්ෙන්  කවුද? 
ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම් එතුමන්ලා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරනවාද?   

1983දී ජූලි කලබලයක් ඇති කරලා, ශී ලංකා ෙපොලීසියට දින 
4ක් 5ක් නිවාඩු දීලා, ෙකොළඹ ජීවත් වුණු අහිංසක දවිඩ මිනිසුන්ව 
පාරවල් ගණෙන් මරලා දැම්මා. සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා මතක තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙගෝනවල සුනිල්ලා, ෙසොත්ති උපාලිලා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
හදපු සුවච කීකරු පාතාලය - මුළු ෙකොළඹ රජ කරවලා දවිඩ 
මිනිස්සුයි, සිංහල මිනිස්සුයි අතර තිෙබන සමගිය පළුදු කිරීෙම් 
පළමුෙවනි විපාකයට යූඑන්පී එක වග කියන්න ඕනෑ; එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා වග කියන්න 
ඕනෑ. අසූතුෙන් ජූලි කලබලයට ෙහේතුව  ෙමොකක්ද? ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්තයා ඉදිරිපත් වුණාම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දවිඩ ජනතාව ඔහුට ඡන්දය දුන්නා. ඡන්දය 
දීපු එක තමයි වැරැද්ද. 1983 දී හමුදාෙව් 13 ෙදෙනකු මිය ගිහින්, ඒ 
13 ෙදනාෙග් ෙද්හයන් රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙගනැවිත් 
මධ ම රාතිෙය් ෙබොරැල්ල කනත්ෙත් වළලන්න ලැහැස්ති වන විට 
ජාතිවාදී ෙකෝලාහලය අවුසස්පු අය තමයි අද ෙම් කරුණා 
අම්මාන්ට ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්. ඒ එක කාරණයක්.  

ෙදෙවනි කාරණය ෙමොකක්ද?  හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙමොනවාද කෙළේ? අද අපිද ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්? 
කරුණා අම්මාන් -ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා- එදා එල්ටීටීඊ cadre එෙක් හිටපු නායකෙයක්. අපි ඒක 
කියනවා. ෙකෙනක් එෙහම ඉඳලා නැවත සමාජගත ෙවනවා නම් 
අපි ඔහුව භාර ගන්නට ඕනෑ.  එතුමාම කියනවා ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් එල්ටීටීඊ එකට දුන්නු ෙද්වල් ගැන. අවි 
ආයුධ දුන්නා; බන්කර් හදන්න සිෙමන්ති ටික දුන්නා; සල්ලි 
දුන්නා. ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම්  තමුන්නාන්ෙසේ අෙපන් 
අහපු පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේෙග් හදවතට අත තියලා අහන්න. 
අරන්තලාෙව්දී අහිංසක හාමුදුරුවරුන්ව කැපුෙව්, ශී මහා ෙබෝධීන් 
වහන්ෙසේ වඳින්න ගිය අයට ෙවඩි තිබ්ෙබ්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකෙයක් තස්තවාදින්ට දීපු ආයුධවලින්, තුවක්කුවලින්. ඔව්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් හිනා ෙවනවා, මහ ෙලොකුවට. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ දීපු තුවක්කුවලින් ඒවා 

කෙළේ. අද ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] හැබැයි 
ඉතින් ඇත්ත තමයි, ෙමතුමා ඒ කාලෙය් යූඑන්පී එකක් ගැන 
දන්ෙනත් නැහැ ෙන්. තාම ළදරුෙවෝ. ඒ කාලෙය් යූඑන්පී එෙක් 
හිටිෙය්ත් නැහැ ෙන්. මුලින් තමන්ෙග් පැටිකිරිය කියවා ගන්න 
ඕනෑ ෙන්, කවුද නායකෙයෝ, ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. තමන්ෙග් නායකෙයෝ කළ පාප කර්ම දන්ෙන් නැතිව 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න යනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්  රජවරුන් ගැන 
අහලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් රජවරුන් කිසි දවසක ෙම් 
රට ලිඛිතව පාවා දීලා නැහැ. යම් යම් ෙවලාවල්වලදී වරදාන 
වරපසාද මත සුද්දන්ට ෙකොටස් වශෙයන් ෙම් රට බාර දුන්නත්, 
හරියටම ෙම් රෙට් භූමිෙයන් තුෙනන් එකක්, මාතෘ භූමිය වටා 

තිෙබන මුහුෙදන් තුෙනන් ෙදකක් ලිඛිතව එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
බාර දුන්ෙන්  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා; වර්තමාන විපක්ෂ 
නායකවරයා.  

 
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) 
ගයන්තෙග් කෙට් පිට්ටු. ෙකෝ, කරුණාතිලක? 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to point of Order. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා රට පාවා දුන්නා 

නම් 2005 ඡන්දෙය්දී ඇයි - [බාධා කිරීම්] 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
That is not a point of Order. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙම් පැටියා බැඳලා දාන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 

ගරු කථානායකතුමාට කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහ රණ 
විරු ස්මාරකය අසල ළදරු පාසලක් හදන්නය කියා. ඒ ළදරු 
පාසලට ෙම් දරුෙවෝ යවන්න. රීති ෙපොත කියවන්නය කියන්න. 
පාර්ලිෙම්න්තු කමෙව්දය කියා ෙදන්න. රීති  ෙපොතවත් දන්ෙන් 
නැතිව point of Order ෙගනැවිත් කථා කරන ෙම් දරුවන්ව ඒ 
ළදරු පාසලට දාලා උගන්වන්න. රෑට කන්න දීලා ෙහෝ කමක් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙමෙහම අය ඉන්න 
නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් කල ගිෙය්. යූඑන්පී එකට 
ෙම් කල ගිෙය් ෙමෙහම අය නිසා තමයි. තව කලක් යයිද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, හැම දාම ෙම් අය ඉදිරිපත් කරන ෙදයක් 
තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කථා කළත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කථා කළත් කියනවා යුද ජයගහණය අත හරින්න, යුද 
ජයගහණය ගැන කථා කරන්න එපා කියලා. දැනුත් ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, එතැනිත් ඉවත් ෙවන්න, දැන් ඒක 
ඉවරයි කියලා. යුද ජයගහණෙයන් ඉවත් ෙවන්න කියලා තමයි 
අපට එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි 
කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙහොඳකමට තමයි 
ෙමතුමන්ලා දුටුගැමුණු රජතුමාෙග් කාලෙය් හිටිෙය් නැත්ෙත්. 
හිටියා නම් එෙහම රට ඉවරයි.  
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[ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
හිටුවාපස් ගහනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒ ෙමොකද, ෙහේතුව? ගරු සභාපතිතුමනි, දුටුගැමුණු රජතුමා 

කිස්තු පූර්ව 161 සිට 137 ෙවනකම් ෙම් රට පාලනය කළා. එතුමා 
ෙම් රට පාලනය කරන විට එළාර මහා ආකමණික බලෙව්ගයක් 
බවට පත් වන විට, එදා දුටුගැමුණු රජතුමා මහා වීරෙයක් හැටියට 
සමස්ත රටම කිසිම ආකමණයකට ෙගොදුරු වන්නට ඉඩ ෙනොදී 
ෙබ්ර ගත්තා. ඒක ඉතිහාසෙය් සිංහල වංශ කථාෙව් තිෙබනවා. 
අෙප් දරුවන් ඉතිහාස  ෙපොත බලන විට ඒක තිෙබනවා.  ෙමතුමා 
අද ඉපදිලා වාෙග් යන්තම් බහ ෙතෝරන දරුවකු කථා කරනවා. 
අෙප් රෙට් වීරෙයෝ ගැන ලියන්න කිව්වාම "දුටුගැමුණු රජතුමා" 
කියලා ලියනවා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසය වළලන්න බැහැ. ඒක 
මකන්න බැහැ. දුටුගැමුණු රජතුමා ෙම් රට ෙබ්රා ෙගන දැනට 
අවුරුදු 1943ක් ෙවනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් රට ෙබ්රා ෙගන අද දවස ෙවන ෙකොට අවුරුදු 5යි, මාස 5යි, 
දින 15යි.  දුටුගැමුණු රජතුමා ෙම් රට ෙබ්රා ෙගන අවුරුදු 1943ක් 
ගියත්, ෙම් සමාජය තවමත් දුටුගැමුණු ගැන කියනවා. ඒ වාෙග්ම 
අවුරුදු 5යි, මාස 5යි, දින 15ක් ගියත්, මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි ෙම් 
රට ෙබ්රා ගත්ෙත් කියලා කියන්න අෙප් මිනිස්සුන්ට හැකියාවක් 
තිෙබනවා. ෙකොන්දක් තිෙබනවා. ඉතින් සමහරු ෙම්ක ඉවසා 
ගන්න බැරිව ඉන්නවා. අපි ෙම් පරම්පරාවට විතරක්  ෙනොෙවයි, 
තව පරම්පරා හතකට ෙම්ක කියනවා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට ෙෆොන්ෙසේකා?   [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි,  හිටපු යුද හමුදාපතිතුමාට -ෙෆොන්ෙසේකා 

මහත්තයාට- හමුදා ඇඳුම ගැලපුණා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හමුදා 
ඇඳුම ඔහුට ගැලපුණා. ඔහු හමුදා ඇඳුම ඇඳ ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ 
ඇඳුමට ගැලෙපන ෙම් රෙට් හිටපු හමුදාපතිවරෙයක් බව අපි 
පිළිගන්නවා. ෙමන්න ෙම්ෙගොල්ෙලෝ එකතු ෙවලා කිව්වා, 
"ඔබතුමාට ගැලෙපන්ෙන් ජනාධිපති ඇඳුම, ඒ නිසා ඕක 
ගලවන්න. හමුදාපති ඇඳුමට වඩා ඔබතුමාට ජනාධිපති ඇඳුම 
ලස්සනයි. ඔබතුමා උසයි, ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙම්ක ගැලෙපනවා" 
කියලා ජනාධිපති ඇඳුම අන්දවන්න ගියා.  ෙමොකක්ද අන්තිමට 
ඇන්දුෙව්? ඇන්දුවා, ජම්පරය. ජම්පරය අන්දලා තමයි පස්ස 
බැලුෙව්. අර වැදගත් ඇඳුම ගලවලා ජම්පරය ඇන්දුවා. අද 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කවුද ජම්පරය ඇන්දුෙව්? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අද  ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අද ෙෆොන්ෙසේකාව 

ෙදොට්ට දමලා. අද ෙෆොන්ෙසේකා අනාථ මඩෙම්. ඉතින් 
ෙම්ෙගොල්ෙල් ඒ වාෙග් ෙද්වලට ලැහැස්තියි. දැන් ලැහැස්ති 
ෙවනවා, තුන්වැනි වතාවටත් තවත් කවුරු හරි අමාරුෙව් දමන්න. 

සරත්ලා එක්ක ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙලොකු ගනුෙදනුවක් තිෙබනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන්ට "එස්" අකුරු ෙපන්නන්න බැහැ. අධිකරණෙය් 
ඉඳලා විශාම ගිය ෙකෙනක් ඉන්නවා. ෙම් දවස්වල එයාටත් 
අන්දනවා. එයාටත් කියනවා, "ඔයාටත් ලස්සනයි, ඇන්දාම. 
තට්ෙට තිෙබනවා" කියලා. ඒෙගොල්ෙලෝ අඳිනවා. එක එකාට 
අඳිනවා. හැබැයි, අපි එකක් කියනවා. ජනාධිපති ඇඳුම කාට 
අන්දන්න හැදුවත් ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසය වන විට ෙම් 
රෙට් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට නැවතත් ඒ 
ජනාධිපති ඇඳුම අන්දන්න ලැහැස්තියි කියන එක අපි කියනවා. 
භාර ගන්න, අභිෙයෝගය. ඕනෑ ෙකෙනක් භාර ගන්න. එකතු 
ෙවන්න. එකතු ෙවන්න, ඕනෑ කඳවුරක්. අපි ලැහැස්තියි, ඒ 
කඳවුරුවලට උත්තර ෙදන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි මම ලැහැස්තියි, අෙප් දවිඩ සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් වචනයක් කියන්න. ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා 
ෙමතැන ඉඳලා ගියා. එතුමා ෙනොසිටියත් අෙප් නීතිඥ  සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා ඉන්නවා. ෙබොෙහොම දක්ෂ, බුද්ධිමත් ෙකෙනක් 
හැටියට ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් රෙට් ඉපදුණු 
ජනතාව සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජාතීන්වලට අයත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ජාතීන් බුද්ධාගම, කිස්තියානි, කෙතෝලික, 
ඉස්ලාම්, හින්දු ආගම් අදහනවා.  අපි එක් එක් ජාතීන්වලට අයත් 
වුණාට අවසානෙය් අපට කියන්න ෙවනවා, "අපි ශී ලාංකීය 
ජනතාව" කියලා. අපි ශී ලාංකික ජනතාවක් කියලා දැෙනන්ෙන් 
ෙම් රටින් එහාට ගියාමයි. අපි ෙම් රටින් තවත් රටකට ගියාට 
පස්ෙසේ  කියන්ෙන් නැහැ, අපි යාපනෙය්, අපි කළුතර කියලා. ගරු 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කියන්ෙන් නැහැ, එතුමා බදුල්ෙල් 
කියලා. ෙමතුමා කියන්ෙන් නැහැ,  බලපිටිෙය් කියලා. අපි                 
ශී ලංකාෙව් කියලායි කියන්ෙන්. ඒක තමයි රටක තිෙබන 
ආත්මාභිමානය. ඒක තමයි අපි ෙලෝකයට ෙපන්නුම් කර ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම ආත්මාභිමානයක් තිෙබන රටක අපි අවුරුදු 30ක් 
පස්සට ගියා. ඒක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා, අපිත් පිළිගන්නවා. 
ෙමොන විධිෙයන් හරි තස්තවාදය පටන් ගත්තා. යම් ෙකොටසක් අවි 
ආයුධ දරා ගත්තා. ඒක විසඳන්න ආණ්ඩු උත්සාහ කළා. සමහර 
ආණ්ඩු ෙදොළ පිෙද්නි දුන්නා. සමහර ආණ්ඩු තස්තවාදීන් එක්ක 
ෙහොඳින් ඉන්න හැදුවා. තස්තවාදීන් ඒ නායකයන් මරා දැම්මා. 
ෙම්ක ෙන්, ඉතිහාසය. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ඉතිහාසය ඇත්ත කියලා 
කියනවා.  හැබැයි, ෙම් විධියට ඉතිහාසය තට්ටු මා රු ෙවන ෙකොට 
අපට අහිමි වුණු ජීවිත සංඛ ාව ෙකොපමණද? ගණන් හදලා 
බැලුෙවොත්, සමහරවිට ඍජුවම එල්ටී ටීඊ එකට දායක ෙවලා 
මැරුම් කාපු තරුණෙයෝ අනන්තයි, අපමාණයි.  

තිවිධ හමුදාවට  බැදිලා නීත නුකූලව ෙම් රෙට්  ආරක්ෂක 
අංශවල රැකියාවට ගිහින් මැරිච්ච සංඛ ාව  පමාණය අනන්තයි; 
අපමාණයි.  යුද්ධයට කිසිෙසේත් මැදිහත් ෙනොවුණු සිවිල් ජනතාව 
මැරිච්ච සංඛ ාව පමාණය අනන්තයි; අපමාණයි. ෙකොළඹ 
ෙබෝම්බවලින්  මැරිච්ච සංඛ ාව  පමාණය අනන්තයි; අපමාණයි.  
ඒ අය  යුද්ධය කියන අකුරු හතර දන්ෙනත් නැහැ; එල්ටීටීඊ 
කියන අකුරු හතර දන්ෙනත් නැහැ, මිය ගියා. ඒ  වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් ෙද්පළ මහා විශාල පමාණයක් අපට අහිමි වුණා.  

අපි අනිකුත් රටවල් සමඟ බලනෙකොට සිංගප්පුරුව, 
මැෙල්සියාව, ඉන්දුනීසියාව, ජපානය, ෙකොරියාව වැනි රටවලට 
වඩා ඉදිරිෙයන් හිටි අපට පස්සට යන්න සිදු වුණා.   අවසානෙය්දී  
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සෘජු 
තීන්දුවක් ගත්තා. ෙමොකක්ද  ගත්තු  තීන්දුව? අවි දරා සිටින 
තස්තවාදී කණ්ඩායම් අවි බිම තබා මතුපිටින් ෙපෙනන තස්තවාදය 
සම්පුර්ණෙයන්ම නවත්වන්නය කියන එකයි.  ගරු  සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමනි, ඒක තමුන්නාන්ෙසේත් පිළිගන්නවා. එදා 
තමුන්නාන්ෙසේට එෙහම පකාශ කරන්න අමාරුයි. ඇයි? එදා 
තමුන්නාන්ෙසේ  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳන් කිව්වා නම්,   
අවි දරාෙගන ඉන්න තස්තවාදීන් අනිවාර්යෙයන්ම  එෙහම පිටින්ම 
විනාශ කරන්න  ඕනෑය කියා  ඔබට අත් වන ඉරණම ෙමොකක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබට අත් ෙවන්ෙන් නීලන් තිරුෙචල්වම්, ඒ. නඩරාජා, සී.වී. 
ගුණරත්න, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර්, චන්දෙන්රු, ෙජෝශප් 
පරරාජසිංහම්, නඩරාජා රවිරාජ්, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්, 
මෙහේස්වරන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු විජයකලා මන්තීතුමිය, මම 
ෙබොෙහොම  වගකීෙමන් කියනවා -   

 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
එෙහම කියන්න එපා, Hon. Minister, එල්ටීටීඊය  

මෙහේස්වරන්ට ෙවඩි තියනෙකොට  ඔබතුමා හිටියාද ? ඔබතුමා 
දැක්කාද?  උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.  ඒ විධියට  කියලා politics  
කරන්න එපා. හරිද?  ඔබතුමා  හිටියා නම්  කියන්න. මම accept 
කරන්නම්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙමතුමියෙග් ස්වාමිපුරුෂයා - 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒක මමයි, එතුමියයි ෙබ්රා ගන්නම් ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. 

එතුමියයි, මමයි යාළුයි. ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. ගරු මෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමියනි, මම  ඔබතුමියෙගන් අහන්ෙන්, ෙමච්චරයි.  ඔෙබ් 
ස්වාමිපුරුෂයාෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලිකරු  ඔබතුමිය 
නම් විත්තිකරු කවුද  කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. මම ඔෙබන් 
අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, මම  
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. මෙහේස්වරන් මන්තීවරයා 
ඝාතනය වීමට මූලික සාධකය ෙම් රෙට් පැවති තස්තවාදයයි. ෙම් 
රෙට් පැවති යුද්ධයයි.  පශ්නයට පිළිතුර ඒකයි. මතක තියා ගන්න. 
අද ඝාතන සිදු ෙවනවාද? සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමාට  
තුවක්කුකරුෙවක් එනවාද?  නැහැ. යුද්ධය තමයි එදා ඒකට 
ෙහේතුව?  යුද්ධය  නිසා තමයි ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්.  ගරු 
මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
එෙහම ඝාතනය වුණාය කියන එක අමූලික ෙබොරුවක්. ඒක 

ඔබතුමා කියන ෙවලාෙව්ම -  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මම කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
යුද්ධය හින්දාය කියායි  කිව්ෙව්. එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 

නීතිඥෙයක්.  ඒ නිසා මම ඔබතුමාට  පැහැදිලිව  කියනවා, ඒ ගැන 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා. මම දැන් කියාෙගන 
ආෙව්  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අත් ෙදක දික් කරන්න  කාලය 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය  කියන එකයි.  එදා ෙද්ශපාලන නිදහසක් 

අපට තිබුෙණ් නැහැ.  අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ එදා තමුන්නාන්ෙසේලාට  
ෙද්ශපාලන නිදහසක්  තිබුෙණ් නැහැ. කිලිෙනොච්චි,  යාපනය, 
මුලතිව්, වව්නියාවට ගිහින් ඡන්දයක් පාවිච්චි කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්ද පතිකාවක් ආෙව් නැහැ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාෙද්ශීය  සභා, නගර සභා තිබුෙණ් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පළාත් සභා සියල්ල තිබුෙණ් නැහැ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල සම්පුර්ණ පරිපාලනය  වැටිලයි 
තිබුෙණ්. නමුත් අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන නිදහසක් 
තිෙබනවා. අද ෙම් ආණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභාවලින්, නගර සභාවලින් 
ඡන්ද මං ෙකොල්ල කනවා නම්, ෙද්ශපාලන නිදහසක් නැහැයි 
කියනවා නම් ඒ නගර සභාවල ඉන්න ඕනෑ  අෙප් නගරාධිපතිවරු; 
ඒ පාෙද්ශීය සභාවල ඉන්න ඕනෑ අෙප් සභාපතිවරු; ඒ පළාත් 
සභාෙව් මහ ඇමතිවරයා ෙවන්න ඕනෑ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකෙනක්. එෙහම නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
වැඩ කරන්න නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ. 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමා ටීඑන්ඒ එෙක් ෙනොෙවයි, යූඑන්පී එෙක් ෙන්.  
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මා කියන ෙද් අහෙගන ඉන්නවාද? හරි. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මා 

හිතුවා, ඔය ටයි එකට, ෙකෝට් එකට ගැළෙපන විධියට ජීවත් ෙවයි 
කියලා. ටයි ෙකෝට් පළඳින්ෙන් ෙහොඳ මහත්වරු. මහත්ෙහොරු 
ෙවන්න එපා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඡන්ද තිබ්බාට වැඩක් නැහැ. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මහත්මයා වාෙග් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව. 

මහත්මයා වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ලජ්ජයි ෙන්, ඉඳගන්න. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කාලය සීමාසහිතයි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
කාලය කනවා ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මීට පස්ෙසේ ෙම් ෙපොඩි 

බලු පැටව් බඳින්න.  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, අපි තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන් 

ෙමපමණයි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් ජාතියක් 
ෙවනුෙවන් නම්, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් සභාෙව් කෑ ගහන්න ඕනෑ, 
විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය කෑ ගහන්න ඕනෑ. ඇයි? කෑ 
ගැහුෙව් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහේට ගිහින් ඡන්දය ඉල්ලා 
ගන්න බැරි ෙවනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් දවිඩ ජනතාව නම් ඒ දවිඩ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් අත දිගු කරන්න ඕනෑ. එදා 
දවිඩ ජනතාවෙග් අහිංසක දරුවන්ට තමන්ෙග් ෙගදර උයා ගත්ත 
බත් ටික කන්න නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. අවුරුදු දහහතර, අවුරුදු 
පහෙළොව වනෙකොට ඔවුන්ෙග් අයිතිය එල්ටීටීඊ සංවිධානයට නතු 
ෙවලා තිබුණා. මා ෙම් කියන කාරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කියන්න ලජ්ජයි. සමහර තාත්තලාට සිද්ධ වුණා, තමන්ෙග්ම 
දියණිය ගැබ්බර මවක් බවට පත් කරන්න. ඇයි? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් තමන්ෙග් දරුවන් ෙබ්රා ගන්න තිෙබන එකම 
කමෙව්දය එච්චරයි. ඒ තරම් අමානුෂික තත්ත්වයක් තමයි 
ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් තිබුෙණ්. අද එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. 
ෙබල්ෙල් තිබුණු සයිනයිඩ් කරල ගලවලා අද දරුෙවෝ පාසල් 
යනවා, යාල් ෙද්වී දුම්රිය යනවා, පාරවල් හැෙදනවා, පාසල් 
හැෙදනවා, පශු සම්පත තිෙබනවා, වගාව දියුණු වනවා.  

අපි දැන් අත්වැල් බැඳ ගනිමු. දැන් සටන් ඉවරයි. ආයුධ බිම 
තබලා ඉවරයි. අප අතර තිෙබන ෙම් අසමගිය, අප අතර තිබුණු ෙම් 
ෙනොගැළෙපනකම තුරන් කරමු. අධිෙව්ගී මාර්ග යාපනය දක්වා ඉදි 
වනෙකොට යාපන ෙය් සිටින අෙප් දවිඩ සෙහෝදරයා පැය ෙදකකින් 
ෙකොළඹට එනවා. අෙප් ෙකොළඹ සෙහෝදරයා යාපනයට යනවා. 
එදා තිබුණු මිතකම නැවත ඇති කර ගනිමු. එතෙකොට තමයි 
ජාතීන් තුනටම ෙම් රට ඇතුෙළේ සාධාරණව ජීවත් වන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒකයි අපට අවශ  වන්ෙන්. අන්න 
ඒක ට තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතිවාදී මානසිකත්වය අලවන්න එපා. 
අපි ඇෙලව්වත් ඒක වැරැදියි. ඒක අලවන්න එපා. ඒක අලවන්ෙන් 
නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි අත දික් කරනවා. දැන් තමයි 
ෙහොඳම ෙවලාව. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් අතරට අපට යන්න 
පුළුවන්. එතැනට යන්න පුළුවන් මානසිකත්වය හදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා අත දික් කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඒකට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගැළෙපන ෙහොඳම නායකයා ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි කියන එක 
මා පකාශ කරනවා. 

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

ඊළඟට ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 4.40] 

 
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, අද දින රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 

සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජන 
කරන අවස්ථාෙව්දී, ඒ ගැන කරුණු දක්වන්න මටත් අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. ඒ එක්කම රජය ෙවනුෙවන් 
පිළිතුරක් සපයන්නත් මට තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් 

සියලුම ෙද්ශපාලනඥයන් කපලා, ෙජ ෂ්ඨයන් කපලා, ඒ 
පක්ෂෙය් අනික් අයෙග් ෙබල්ල කපලා ඉතා ෙකටි මාර්ගවලින් 
ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කිව්වා, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය, 2011 දී ඒ සම්බන්ධව වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළාය, එය තවම කියාත්මක කෙළේ නැහැයි 
කියා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ මන්තීතුමාට මා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යම් 
පකාශයක් කළා නම්, යම් ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා නම් එය එ 
ෙලසම ඉටු කරන රජයක්ය කියන එක. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා 
දීම සම්බන්ධව කමෙව්දයක් හදලා තිෙබනවා. අවශ  අය ඉන්නවා 
නම් ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] කලබල නැතුව 
ඉන්න. ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා, කරුණාකර කලබල නැතුව 
ඉන්න. අවශ  අය ඉල්ලුම් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම් කාරණය 
අහගන්න. ඔබතුමා අහගන්න. අවශ  නම් කරුණාකර ඉල්ලුම් 
පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න.  

ඉල්ලුම් පතය  දැම්මාම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට, - 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මහත්තයා, කරුණාකර ඉඳ ගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
එතුමා පිළි ගත්තා. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
කවුද පිළි ගත්ෙත්? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ෙල්කම්. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙමොන ෙල්කම්ද? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ආරක්ෂක ෙල්කම්. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. සද්ද නැතිව 

ඉන්න, මෙග් කාලය කන්න එපා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට 
මා කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේ කැමැති නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉල්ලුම් කරන්න. ඉල්ලුම් කළාම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනවා. 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූවාම සුදුසු අයට ෙදනවා. දැනටමත් 
විශාල පමාණයකට දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමහර 
හිතවත් අය ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය, කැනඩාව, පංශය වාෙග් 
රටවලට ගිහිල්ලා ෙම් රට ජීවත් වන්න පුළුවන් රටක් ෙනොෙවයි, 
මානව හිමිකම් කඩන, මිනී මරන රටක් හැටියට හඳුන්වා දීලා, ෙම් 
රට පාවා දීලා ඒ රටවල පුරවැසිභාවය අරෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, ඒ අයට නම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය මතක තබාගන්න කියා මා 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙහොෙරන් ඉල්ලන්න කියන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කවුරු 
ෙහෝ ඉන්නවාද? කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම් කරුණාකර ඉල්ලුම් 
පතයක් දමන්න.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ෙහොෙරන්, - [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙමොකක්ද ෙහොෙරන් කරන්ෙන්?  ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා 

අෙප් රට පාවා දීපු අයට අපි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ෙදන්න ලැහැස්ති 
නැහැ. ෙහොෙරන්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් රට 
පාවා දීපු අයට අපි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විකුණන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එක එක අය 
ෙගනැල්ලා, පගා ගහලා, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අරෙගන ෙදන්න 
ලැහැස්ති වුණු අයත් ඉන්නවා. ඒවාට නම් ලැහැස්ති වන්න එපා 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා - 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ෙහොෙරන් කරන්ෙන්. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙමොකක්ද ෙහොෙරන් කරන්ෙන්? ෙහොෙරන් කරන්ෙන් ෙගදර 

ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan Perera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගදර ෙහොෙරන් කරන්ෙන්. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
 ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා, කරුණාකර බාධා කරන්ෙන් නැතිව 

ඉන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙද්ශපාලන 
නිදහස ගැන කථා කළා; යාපනෙය් යාම ගැන කථා කළා. 
ෙද්ශපාලන නිදහස ගැන කථා කරන්න විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් තිෙබනවාද? ඡන්දය දාන්න යන 
පළමුවැනි පස් ෙදනා මරනවා කිව්ව, මිනී මරලා මිනී ෙපට්ටිය 
දණින් උඩට උස්සන්න දුන්ෙන් නැති, අත් කපපු, ඇඟිලි කපපු 
හාදෙයෝ අද ෙමතැන ෙද්ශපාලන නිදහස ගැන කථා කරනවා. 
ලජ්ජාවක් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

අද උතුෙර් ෙද්ශපාලන නිදහස ගැන - [බාධා කිරීම්] 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලා උතුෙර් ෙද්ශපාලන නිදහස 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා ෙන්. උතුෙර් පළාත් සභාවක් පිහිෙටව්වා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි වුණාට අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? උතුෙර් පළාත් සභාව පිහිෙටව්වා නම් කර ගන්න. 
උතුරු පළාත් සභාවට මහ ඇමති පත් කළා; ඇමති මණ්ඩලය පත් 
කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උතුරු පළාත් සභාවට  මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. කර ගන්න බැරි නම් අපි ෙමොනවා කරන්නද? 
ඕක තමයි අපි කිව්ෙව්. උසාවි ගිහිල්ලා හිටපු පළියට ගෙම් මිනිස්සු 
එක්ක ජීවත් වන්න බැහැ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
යාපනයට යනවාද? ෙකොළඹද ඉන්ෙන්, යාපනයට යනවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ දී ෙකෝච්චිෙය්  ගියාද? යාල් ෙද්වි දුම්රිය 
යනවා කියලා දන්නවාද? අවුරුදු 27කට පස්ෙසේ අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා තමයි සාමාන  ජනතාවට නිදහෙසේ යන්න පුළුවන් 
විධියට ෙකෝච්චිය නැවත හදා දුන්ෙන්; තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්න 
පුළුවන් විධියට පාරවල් ටික හදලා දුන්ෙන්; ගුවන් පහසුකම් ටික 
ලබා දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙගදර ගිහිල්ලා 
ජනාධිපතිතුමාෙග් photo එකක් ගහලා මල් තියලා වඳින්න. ඒ 
කාලෙය් බස් ටික විනාශ කෙළේ, ෙකෝච්චි පාර විනාශ කෙළේ, යාල් 
ෙද්වි දුම්රියට ගිනි තැබුෙව් එල්ටීටීඊ සංවිධානය තුළ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි 
විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණා පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ආරක්ෂක හමුදාව ගැන කථා කළා. එදා ඒ ආරක්ෂක 
හමුදාව මුදා ගත් පෙද්ශවල අය ෙගනැල්ලා, ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට 
කිරි ෙපොවලා, කෑම ටික හදලා දීලා අවශ  පහසුකම් ටික දුන්නා. 
ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, ෙකොස්ලන්ෙද් මීරියබැද්ද වතු යාෙය් -
මෙග් අල්ලපු ආසනෙය්- වතු කම්කරුවන් අභාග  සම්පන්න 
තත්ත්වයකට පත් වුණාම, ආරක්ෂක හමුදාවන් තවමත් දුක් 
විඳිමින්, තවදුරටත් වහිද්දී මෙඩ් බැහැෙගන ඒ මෘත ෙද්හයන් 
ෙසොයමින් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා.  යුද්ධ 
කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් දැනටත් ඒ විධියට ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවාය කියා අදටත් ඔප්පු කරලා 
තිෙබනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ. 
සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුස්ලිම් ද, වතු කම්කරුෙවෝ ද කියලා නැහැ, ඒ 
වීෙරෝදාර හමුදාවන් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ  කටයුතු 
කරෙගන යනවා. අද ආරක්ෂක හමුදාව අතිවිෙශේෂ ෙසේවාවක් ඉටු 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර ෙවලාවට සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් පහත් කරලා සලකනවා. තමන් 
ගන්න වැටුප වාෙග්ම ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඒ 
නිලධාරින් විවිධ ව ාපෘති සහ වැඩ පිළිෙවළවල් කරෙගන යනවා.  

ඊ ළඟට, නාගරික සංවර්ධනය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, අද බත්තරමුල්ල ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
බත්තරමුල්ල හදලා වැඩක් නැහැ. අර ෙකොස්ලන්ද හදන්න. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙකොස්ලන්ද හදනවා. [බාධා කිරීම්] ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා ෙකොස්ලන්දට කී වතාවක් ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
මම ගියා. [බාධා කිරීම්] 
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ඔබතුමා අසත  කියන්න එපා. ජාතික ලැයිසත්ුෙවන් තමයි 

ඔබතුමා හැමදාම පත්වුෙණ්. වත්තකට ගිහිල්ලා නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ වත්ෙත් කම්කරුවාෙග් දුක ෙව්දනාව දන්ෙන් නැති 
මන්තීවරෙයක්.[බාධා කිරීම්] හැමදාම ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා 
මන්තීකම් අරෙගන ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙන්ද ඔබතුමා පත් 
වුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේ එක වතාවක්වත් ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා මට කියන්න? එක වතාවක්වත් පත් වුණාද? 
[බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහේද? හැමදාම තමුන්නාන්ෙසේ ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් තමයි ආෙව්. වත්ෙත් කම්කරුවාෙග් දුක 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ.[බාධා කිරීම්] ෙබොරුවට කථා 
කරන්න එපා ගරු මන්තීතුමා. ඉඳ ගන්න. ඉඳ ගන්නෙකෝ 
මහත්තයා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොළඹ garment factory එක කර කර 
ඉන්ෙන්. වත්ෙත් දළු කඩන මිනිහාෙග් දුක දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ garment factory එෙක් ෙරදි මහන හැටි 
දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒවා ගැන ෙහොඳට දන්නවා. වත්ෙත් 
කම්කරුවාෙග් දුක තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන්ත් නැහැ; සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ඕවා ඔක්ෙකොම අසත . [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ඒවා කියන්න එපා. ගරු සභාපතිතුමනි, මීරියබැද්ද සිද්ධිය ඇති 

වුණා විතරයි අෙප් ජනාධිපතිතුමා එම ස්ථානයට ගියා. මමත් 
එතැනට ගියා; අෙප් ගරු මැති ඇමතිවරු ගියා. ෙයෝගරාජන් 
මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ගියාද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපිත් එක්ක ගිෙය්. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ගිෙය් නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේ පැත්ත පළාෙත් ගිෙය් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අපි කියන්න කැමැතියි, "අපි ෙවනුෙවන් අපි" වැඩසටහන, එම 
නිවාස ව ාපෘතිය, රණ විරුවන්ට සුබ සාධනය ලබා ෙදන වැඩ 
සටහන ගරු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත්, අෙයෝමා රාජපක්ෂ 
මැතිනියත් පධානව රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය විසින් කියාත්මක 
කරන බව. රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය අද ඒ අයට නිවාස සපයා 
ෙදමින් ඒ අයෙග් පශ්න ගැන ෙහොයා බලා කටයුතු කරනවා. ෙමය 
අපි පශංසාවට ලක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ආරක්ෂක නිලධාරින් අද ඒ 
විපතට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉන්නවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය විෙව්චනය කරනවා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අය විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අද මීරියබැද්ෙද් සිද්ධිය එයට ෙහොඳම උදාහරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. වත්ෙත් කම්කරුවා පස්වලට යටෙවලා ඒ 
කනගාටුදායක සිද්ධිය ෙවනෙකොට, ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා ඒ 
ගැන බලන්න යන්ෙන් නැති ෙවනෙකොට, අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
ගිහිල්ලා ඒ පශ්නවලට ෙහොයලා  බලලා විසඳුම් දුන්නා කියන එක 
මම මතක් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ලජ්ජා නැතිකම. 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙමොකක්ද ලජ්ජා නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේටයි 

ලජ්ජා නැත්ෙත්. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේ. වත්ෙත් 
කම්කරුවන්ෙග් ඡන්දෙයන් පත්ෙවලා ආපහු ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
පත්ෙවලා ඒ කම්කරුවන්ෙග් දුක සැප ෙසොයන්න ගිෙය් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේයි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් ඒ 
මිනිසුන්ෙග් දුක සැප ෙහොයන්න ගිෙය් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවල, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙගන යන වැඩසටහන, නාගරික 
සංවර්ධන ෙවනුෙවන් ෙකෙරන සංවර්ධන කටයුතු, සුබ සාධන 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙකෙරන වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය කරන්න 
ඕනෑ. විවිධාකාරෙයන් එක එක ෙද්වල් කියලා ජනාධිපතිතුමා 
පරද්දන්න තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කරනවා. බලාෙගන ඉන්න. 
කවුද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා? කවුරු 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා වුණත් ඊළඟ ජනවාරි මාසය 
වන විට නැවතත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අෙප් 
රෙට් ජනාධිපති වනවා.  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර අමාත තුමනි. 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්ද? 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
විනාඩියකින් අවසන් කරන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා අද විෙව්චනය කරන්ෙන් ෙම් 
කරන ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළයි. ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් අපි  කරන 
ෙහොඳ වැඩ විෙව්චනය කරනවා. තමන්ෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයට යන්ෙන් නැති, ජනතාවෙග් දුක දන්ෙන් නැති 
සමහර මන්තීවරු  tie, coat ඇඳෙගන ෙමතැන කථා කළාට 
වැඩක් නැහැ. ඒ ජනතාවට අවශ  සෑම සුබ සාධන වැඩ 
පිළිෙවළක්ම කියාත්මක කරන්න අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරන බව මතක් කරමින් ෙම් 
වැඩසටහනට එතුමාට ශක්තියක් ෙවන්න, ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කරනු ලබන ෙසේවය අෙප් 
පශංසාවට ලක් කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාට ස්තුතිය 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.51] 

 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දශක තුනක් තිස්ෙසේ පැවති යුද්ධය අවසන් 

කරලා වර්ෂ 5ක් ගත වන අවස්ථාෙව් ෙමම වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මම පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විපක්ෂය 
ෙමොනවා කිව්වත්, ෙමම  යුද්ධය අවසන් කිරීමට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු තිවිධ හමුදාවම කළ 
ෙසේවයට අද ගෙම් ජනතාව තවමත් ෙගෞරව කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසන් කිරීෙම් පතිලාභ අෙප් දකුෙණ් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, උතුෙර් ජනතාවටත් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට වැඩිම පතිලාභ ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
උතුෙර් ජනතාවට. අද ඒ දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා ගන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ජනතාවට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. අෙනකුත් ව ාපාර කටයුතු කරන්න 
වාෙග්ම, නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්ත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,  ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ඇතුළු තිවිධ 
හමුදාවයි. ඒ නිසා ඒ ෙගෞරවය තවමත් ඒ ජනතාව තුළ තිෙබනවාය 
කියන එක ෙම්  අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

යුද්ධය අවසන් කරලා ජාතිෙය් සාමය ආරක්ෂා කළා වාෙග්ම, 
අද රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවා බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙකොළඹ නගරය පිරිසිදු නගරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ෙකොළඹ නගරය සුන්දර නගරයක් බවට පත් කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා වාෙග්ම, අෙප් කුඩා නගරත් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. 

අෙප් ආරක්ෂක හමුදාව ෙම් රෙට් ව සනයක් ඇති වුණු 
අවස්ථාවක, ආපදාවක් ඇති වුණු අවස්ථාවක, විපතක් ඇති වුණු 
අවස්ථාවක මූලිකත්වය ෙගන -නායකත්වය ෙගන- කටයුතු 
කරනවා. පසු ගිය සතිෙය් ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් නාය යෑෙම් 
ව සනෙයන් පසුව අවශ  කටයුතු කරපු අෙප් තිවිධ හමුදාවට අෙප් 
ෙගෞරවය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී හිමි කර දිය යුතුයි. 

අද ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ෙම් රෙට් සිදු වන මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳව. 2000 දී යුද්ධය 
අවසන් වීමත් සමඟම විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටි තස්තවාදීන් නීති 
විෙරෝධී ෙලස මිනිස් ජාවාරමක් ආරම්භ කරලා තිබුණා. 
ඕස්ෙට්ලියාව, කැනඩාව වැනි රටවලට මුහුෙදන් යන්න ෙකොටි 
තස්තවාදීන් ආරම්භ කරපු මිනිස් ජාවාරම මුදල් උපයන ජාවාරමක් 
බවට පත් වුණා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් දුප්පත් ජනතාව ෙනොමඟ 
ගිහිල්ලා ඒ ජාවාරම්කරුවන්ට හසු ෙවලා ඔවුන්ෙග් මුදල් වියදම් 
කර ගත්තා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් අ ෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
ජීවිතත් නැති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අද නාවික හමුදාව ෙපොලීසියත් 
සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ කටයුතු  වැළැක්වීම සඳහා දැවැන්ත වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  යුද්ධෙය් අවසානෙයන් 
පස්ෙසේ, 2013 ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් ඒ මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ට 
හසු වුණු පමාණය 6,500ක් පමණ වුණත්, ෙම් වසර ෙවද්දී නාවික 
හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසිය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඒ 
පමාණය අද 96ක් දක්වා පහළට ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජනතාව වාෙග්ම, ඕස්ෙට්ලියානු 
රජයත් ඒ ෙවනුෙවන්  අෙප් නාවික හමුදාවට පශංසාව පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ෙවරළබඩ තීරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
ඕස්ෙට්ලියානු රජය විසින් අෙප් නාවික හමුදාවට යාතා පරිත ාග 
කරන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙවරළබඩ 
ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපි ඒ ෙවරළබඩ ජනතාව 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය කටයුතු කරමින් පවතිනවා. 

ඒ ජාවාරම්කරුවන් නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා නිසි දඬුවම් 
ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් රාජ  ආරක්ෂක 
හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කළ සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. 

අද ෙමවැනි ආකාරෙයන් කටයුතු කරද්දී,  රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ෙකොළඹ නගරය හා 

සමානවම කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතියත් ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. 2013 දී ආරම්භ කරපු ඒ ව ාපෘතියට   කුඩා නගර 
20ක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා.  

2013 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් "අපි ෙවනුෙවන් අපි" 
වැඩසටහන සඳහා රඹුක්කනට පැමිණි අවස්ථාවක එතුමාෙගන් 
කරපු ඉල්ලීමකට අනුව, අෙප් රඹුක්කන නගරයත් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ආරම්භ කරලා අද වන විට දැවැන්ත 
වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි අෙප් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරනවා. 
රඹුක්කන සංචාරක පුරවරයක් බවට පත් කරන්න,ඒ ජනතාවෙග් 
සියලුම අවශ තාවන් ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් නගරයක් බවට  
රඹුක්කන  පත් කිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරලා, මංතීරු 
4කින් යුත් පධාන මාර්ගයත්, අතුරු මාර්ග සියල්ලත් කාපට් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නව බස් නැවතුම් ෙපොළක්, නව සති 
ෙපොළක් සහ ෙකෙසල් කැන් ෙපොළක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම, දුම්රිය ස්ථානය සංවර්ධනය කරලා දුම්රිය පෙව්ශ පත 
නිකුත් කිරීම සඳහා නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. සංචාරක මධ ස්ථාන සංවර්ධනය කරලා, ෙද්ශීය සහ 
විෙද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක් ඉදි කරලා 
ඉතා කඩිනමින් ඒවා ජනතා අයිතියට පත් කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය රාජ  
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු හමුදා නිලධාරින්ටත් පුද කරන්න  මා කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ නගරය පිරිසිදු කරලා, අලංකාර 
කරලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරෙය් තිබුණු 
විශාලතම ගැටලුවක් තමයි, පැල්පත් නිවාස. රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් 2014 වසර වන විට එම 
පැල්පත්වල ෙවෙසන අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට නිවාස 5,000ක් 
පමණ ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනෙවයි, 2020 ෙවද්දී ඒ පැල්පත්වල ෙවෙසන සියලු ෙදනාටම 
නිවාස ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම වැය ශීර්ෂ යටෙත් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, තිවිධ හමුදාෙව් සහ 
ෙපොලීසිෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත් අෙප් ෙගෞරවය හා ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව් පුද කරනවා. ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් රට ජාතික වශෙයන් 
ආරක්ෂා කරන්නත්, සාමය පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා ඉදිරිෙය්දී   
කටයුතු කරන්නත්  හැකියාව ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි 

 
[අ.භා. 4.59] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව කථා කරන්න මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම ඔබතුමා 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ෙපර, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
බිංගිරිය ආසනෙය් පධාන සංවිධායක, හිටපු වන සම්පත් නිෙයෝජ  
ඇමති, ඒ වාෙග්ම මෙග් ඥාතිවරයකු වන මුණිදාස ෙපේමචන්ද 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් බිංගිරිය ආසනෙය් සියලු ෙදනාෙග්ත්, අප 
සියලු ෙදනාෙග්ත් ෙශෝකය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර 
සිටිනවා. 
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අපි දන්නවා, යුද්ධය ඉවර ෙවලා දැනට අවුරුදු පහක පමණ 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා කියලා. යුද්ධය සම්බන්ධව  කථා 
කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතුයි, ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න 
පාර්ශ්ව ගණනාවක් හවුල් වුණ බව; සහෙයෝගය දැක්වූ බව. ඒ 
වාෙග්ම අපට අමතක කරන්න බැහැ, එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය 
කරන්න අවශ   ඒ වට පිටාව හැදුණු ආකාරය. අවුරුදු 30ක් පැවැති 
යුද්ධෙය්දී සිංහල රණ විරුවන් තමයි වැඩිෙයන්ම ජීවිත පූජා කෙළේ. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් නායකෙයෝ විශාල පිරිසක් එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
අතින් ඝාතනය වුණා. ඒ විධියට වසර ගණනාවක් පැවැති යුද්ධයක් 
තමයි 2009 වර්ෂෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ජනාධිපති 
ධුර කාලය තුළ අවසන් වුෙණ්. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා යුද්ධය සඳහා ඒ දක්වපු දායකත්වය ෙවනුෙවන් 
ෙගෞරවය දක්වන්න කිසි ෙසේත්ම අපි පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
යුද්ධෙය් ජයගහණය සියයට සියයක් එතුමා අයිති කර ගන්න 
හදනවා නම් ඒක වැරදියි. ඒකට දායක වුණු තව විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. අපි දන්නවා ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
යුද්ධය ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් දායකත්වයක් දැරුවාද කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති ධුරෙය් හිටියත්, සමහර විට 
ජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා හමුදාපතිවරයා විධියට ෙනොහිටියා 
නම් යුද්ධය අවසන් ෙනොවන්න ඉඩ තිබුණා කියලා හමුදාෙව් ඉහළ 
නිලතල දරන ෙගොඩක් අය වාෙග්ම පහළ ෙසොල්දාදුෙවෝත් දරන 
මතයයි.  ඒ නිර්භීත නායකත්වය සහ ඒ නායකත්වය දුන්නු යුද 
සැලසුම් නිසා තමයි හමුදාවට යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ්.  

අපි දන්නවා, එතුමා ෙබෝම්බ පහාරයකට ලක්වූ බව. අෙප් රෙට් 
ඉන්න ෛවද වරුන්ට පින් සිද්ධ ෙවන්න එතුමාෙග් ජීවිතය 
අනූනවෙයන් ෙබ්රුණා. ඒත් එතුමා තමන්ෙග් ෛධර්යය අත 
හැරිෙය් නැහැ. ජයගහණය දක්වාම සටන ෙගන යන්න ඕනෑය 
කියන මතෙය් ඉඳලා එතුමා නැවත යුද බිමට ගියා. ෙවන අය 
ෙකොළඹ ඉඳන් සැලසුම් හදද්දි, ෙම් ජනරාල්වරයා ෙකොළඹ ඉඳන් 
සැලසුම් හැදුෙව් නැහැ. යුද බිමට ගිහින් පාෙයෝගිකව සැලසුම් 
හැදුවා. යුදමය වශෙයන් ෙම් ජයගහණය ලබන්නට ජනරාල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත්, අෙනකුත් නාවික හමුදාව, ගුවන් 
හමුදාව, ෙපොලීසිය ඇතුළු සිවිල් ආරක්ෂක බල කාෙය් යුද 
නායකයන් ඇතුළු සියලුම රණ විරුවන් සහෙයෝගය දුන් බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම  එල්ටීටීඊ සංවිධානය දුර්වල ෙවලා ෙම් යුද්ධය 
නිම වන්නට ෙහේතුවුණු කාරණා කිහිපයක් තිබුණා.  

අද ඔබතුමන්ලා ෙමොන විධියට අර්ථ දක්වන්නට උත්සාහ 
කළත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්  අත්සන් කළ සාම 
ගිවිසුම රට  පාවාදීමක් විධියට කරුණු පකාශ වුණත්,  ඒක 
ඇත්තටම එෙහම ෙදයක් කියලා අපට කියන්න බැහැ.  ඒකට 
ෙහොඳම උදාහරණයක් තිෙබනවා. අද ෙම් ගරු සභාව අමතපු - 
කරුණා අම්මාන් කියලා කිව්වාට වැරැදි නැහැ කියලා මා හිතනවා. 
- විනායගමුර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ  අමාත තුමා  ඒ කාලෙය් 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නැෙඟනහිර හිටපු 6,000ක බලකායක් 
එක්ක පභාකරන්ෙග් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් බිඳිලා ගිෙය් ඒ සාම 
සාකච්ඡා පැවතුණු කාලෙය් යි.  ඒ වාෙග්ම තමයි පභාකරන්ට 
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලින් ආධාර  ගලා ෙගන ඒම  නතර 
වුෙණ් ඒ සාම ගිවිසුම අත්සන් කළ කාලෙය් යි. යුෙරෝපා 
සංවිධානෙය් තහනම ඇති වුෙණ් ෙම් සාම ගිවිසුම අත්සන් කරපු 
කාලෙය් යි. ඒ වාෙග්ම විශාල යුද නැව් පමාණයක් අත් අඩංගුවට 
පත් වන්නට අවශ  සැලසුම් ෙයදුෙණ් ෙම් සාම ගිවිසුම කාලෙය් 
යි. ෙම් නිසා තමයි ෙම් එල්ටීටීඊ නායකයා -පභාකරන්- තමන් 
ෙලොකු උගුලක හසුවුණා; තමන් ෙලොකු අවදානමකට පත්වුණා 
කියන එක ෙම් සාම ගිවිසුම කාලෙය් තීන්දු කෙළේ. ඒ නිසා තමයි 
2005 මැතිවරණය වනවිට "රනිල් විකමසිංහ කියන්ෙන් කපටි 
නායකෙයක්, ෙම් කපටි නායකයාෙග්  උගුලට මා හසුවුණා" 
කියන තීන්දුවට එළෙඹන්නට ෙම් එල්ටීටීඊ යුද නායකයාට  සිදු 
වුෙණ්. ෙමොකද, තමන්ෙග් සංවිධානයට තිෙබන තර්ජන, තමන්ෙග් 
සංවිධානෙය් තිෙබන බිඳ වැටීම, තමන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙදදරීම 
දැනුෙණ් ඔබතුමන්ලා-අපට වඩා ෙම් පභාකරන් කියන 
නායකයාටයි. ඒක කාටවත් නැහැ කියලා කියන්න බැහැ.   

පභාකරන්ට වැරදුණා කියලා කියන්න බැහැ.  2005 
ජනාධිපතිවරණය සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඡන්දය ඉල්ලන අවස්ථාෙව් දී "ෙම් රනිල් 
විකමසිංහ තවත් අවුරුද්දක්, ෙදකක් බලෙය් සිටිෙයොත්, ෙම් 
ජනාධිපතිවරණෙයන් දිනුෙවොත්, නියත වශෙයන්ම අෙප් 
සංවිධානය අවුරුද්දක්, ෙදකක් ඇතුළත විනාශ වනවා"  කියලා 
එදා පභාකරන් තීන්දු කළා.  ඒ නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට අනියමින් උදවු කරන්න හිතාෙගන උතුර, නැෙඟනහිර, 
ෙකොළඹ ඇතුළු සියලු පෙද්ශවල සිටින දවිඩ ජනතාවට 
නිෙයෝගයක් නිකුත් ක ෙළේ. සියලුම දවිඩ ජනතාවට ඡන්දය දීෙමන් 
වැළකී සිටින්න කියලා නිෙයෝගයක් නිකුත් කළා. ෙමොකද, ඒ 
ෙවලාව වන විට තිබුණු පසු බිමත් එක්ක අති බහුතරයක් වන 
ෙදමළ ජනතාව -සියයට 70ක්, 80ක් පමණ-  තීරණය කර තිබුණා, 
රනිල් විකමසිංහ කියන නායකයාට ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ කියලා. 
ඔවුන් තුළ එවැනි මතයක් ඇති ෙවලා තිබුණා.   

අපි දන්නවා, කිලිෙනොච්චිෙය් 88,000කට ආසන්න දවිඩ ඡන්ද 
පමාණයක් තිබුණු බව.  හැබැයි, එක ඡන්දයක් විතරයි  පාවිච්චි 
කරලා තිබුෙණ්. ඒ ඡන්දයත් පාවිච්චි කර තිබුෙණ් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ෙවනුෙවනුයි. ඒ කියන්ෙන් කිලිෙනොච්චිෙය් 
ඡන්ද පතිශතය සියයට 100ක්ම තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
නායකයාටයි. එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා තමයි පභාකරන් 
තීන්දු කෙළේ,  ''ෙම් ඡන්දෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජයට පත් 
ෙවලා, රනිල් විකමසිංහ නායකත්වයට පත්වුෙණොත්, ෙම් යුද්ධය 
අපට අවුරුද්දක්, ෙදකක් ඇතුළත අවසන් කරන්නට සිදු වනවා, 
අෙප් සංවිධානය විනාශ ෙවලා යනවා'' කියලා.  ඒ නිසා තමයි එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්  ජයගහණයට අනියම් අයුරින් 
පභාකරන් උදවු කෙළේ. ඒ ෙවන මුකුත් නිසා ෙනොෙවයි, රනිල් 
විකමසිංහ කියන නායකයාෙග්  ඒ ශූර යුද සැලසුම්, ශූර පාලනයට,  
ඒ සැලසුම්වලට පභාකරන් භය වුණා; කලබල වුණා. ඒ නිසා 
තමයි -  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Sajin De Vass Gunawardena, what is your point 

of Order? 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පභාකරන් එක්ක සම්මුතියක් තිබුණා 

කියලා ෙමතුමා කියනවා.  මා හිතන විධියට මුළු රටම දන්නවා, 
එෙහම එකක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා.  ඒ නිසා කරුණාකර  ගරු 
සභාෙව් ගරුත්වයත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගරුත්වයත් රැෙකන 
විධියට එම ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

සම්බන්ධව යමක් සඳහන් වී තිෙබ් නම් එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
ඉවත් කිරීමට තීන්දු කරනවා.   ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කිව්ෙව් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත්, 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් තරග කරපු ජනාධිපතිවරණෙය් දී  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව පරාජය කරන්නට පභාකරන් අනියම් 
අයුරින් කටයුතු කළා කියලායි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
කවුද, රට ෙබදුෙව්? 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පභාකරන්  ඇයි  රනිල් විකමසිංහට භය වුෙණ්?   රනිල් 

විකමසිංහ රට ෙබදුවා නම්,   2005 ජනාධිපතිවරණෙය් දී රනිල් 
විකමසිංහව  බලයට ෙගෙනන්න  පභාකරන්  කටයුතු කරන්න 
තිබුණා ෙන්.  2005 ජනාධිපතිවරණෙය් දී රනිල් විකමසිංහව 
පරාජය කරවන්නට පභාකරන් කටයුතු කෙළේ ඇයි? ඔබතුමා 
අහසින් පාත් ෙවලා වාෙග් කථා කරන්න එපා. 2005 
මැතිවරණෙය්දී රනිල් විකමසිංහට  පභාකරන් භය වුණු නිසා තමයි 
ඒ විධියට දවිඩ ජනතාවෙග් ඡන්දය දීම නවත්වලා අනියම් අයුරින්  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් හවුල් 
වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ඉතිහාසය කාටවත් මකන්න බැහැ. රට ෙබදුවා, 
ගිවිසුම් ගැහුවා කියලා ෙමතුමන්ලා ෙකොච්චර තර්ක කරන්න 
ගත්තත්, එදා පභාකරන් කියන යුද නායකයා, ෙබදුම්වාදී නායකයා 
භය වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂට ෙනොෙවයි, රනිල් විකමසිංහ කියන 
නායකයාටයි. කාටවත් ඒක නැහැ කියන්න බැහැ;  කාටවත් ඒක 
වැරදියි කියන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි 2005 යුද්ධය නැති කාලයක 
රනිල් විකමසිංහ පරාජය කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ජයගහණයට අනියම් අයුරින් උදවු වුෙණ්.  

ෙම් යුද ජයගහණය ෙවනුෙවන් හවුල් වුණ සියලු ෙදනාට 
ඒෙක් ගරුත්වය තිෙබනවා. අපි කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් යුද ජයගහණය ෙවනුෙවන් ඕනෑම පරිත ාගයක්, 
ත ාගයක්, පදානයක්, ගරු නම්බු නාමයක් ෙදන්න අපි සූදානම් 
බව. අෙප් රෙට් තිෙබන සියලුම මාර්ග මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් නමින් නම් කරලා ඒ ෙගෞරවය ෙදන්න පුළුවන් නම් 
අපට පශ්නයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදපු, මහවැලිය, 
ෙකොත්මෙල්, රන්ටැෙඹ්, රන්ෙදනිගල ඒ සියල්ලටම මහින්ද 
රාජපක්ෂ කියන නම දාලා එතුමාෙග් ෙගෞරවය ෙවනුෙවන්  නම් 
කරන්න අපට පශ්නයක් නැහැ. ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම 
ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙමන්ම, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා හදපු 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් නම දීලා 
ඒ යුද ජයගහණයට ෙගෞරව කරන්න පුළුවන් නම් අපට කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි යුද ජයගහණය කළා කියලා හැමදාමත් 
ෙම් රට අගාධයකට ඇද ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා, දැන් අවුරුදු  පහක් ගත ෙවලාත් අපි අද ෙකොතැනද 
ඉන්ෙන්? අද යුද්ධයට සල්ලි වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි  
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් වියදම තවම අඩු ෙවලා නැහැ.  

අපි දන්නවා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කර ෙගන යන බව. අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අප 
ෙමතැනදී  බලන්න ඕනෑ, වඩා පමුඛ ව ාපෘතිය, වඩා පමුඛ 
කාර්යය ෙමොකක්ද කියන එක. ෙකොළඹ ඉන්න ෙනෝනලා 
මහත්තයාලාෙග් බඩ අඩු කර ගන්න විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා 
වාෙග්ම, ගෙම් ඉන්න දුප්පත් අම්මලාෙග්, තාත්තලාෙග්, ඒ 
දරුවන්ෙග් පිටට ඇලිලා තිෙබන බඩ වැඩි කර ගන්නත් වියදම් 
කරන්න ඕනෑ.  

වතුකරෙය් ඉන්න දවිඩ ජනතාවට ෙගවල් 50,000ක් හදනවා 
කිව්වා. අවුරුදු ගණනාවක් ගියත් ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙවලා 
නැහැ. වතුකරෙය් ඉන්න දවිඩ කම්කරු ජනතාව තවමත් රුපියල් 
350ක, 450ක ෛදනික වැටුපක් ලබන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලාම කියනවා, කම්කරුවන්ට ෙකොස්ලන්ද 
පෙද්ශෙයන් අයින් ෙවන්න කියලා, 2005 දී කිව්වා, 2011 දී කිව්වා 
කියලා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා ඒ ජනතාවට යන්න ඉඩම් දුන්නාද, 
ෙගවල් දුන්නාද? හල්දුම්මුල්ල, ෙබරගල අතර ෙකොටස, ඒ 
ගම්මානය, නගරය නාය යෑෙම් තර්ජනයක් තිෙබනවා කියලා 
2000 සිට කියනවා.  හැබැයි ඔබතුමන්ලා ඒකට විසඳුමක් දීලා 
තිෙබනවාද? ෙහට අනිද්දා හල්දුම්මුල්ල නාය ගිෙයොත් 
ඔබතුමන්ලා කියයි, අපි 2000 සිට ෙම් නගරය නාය යනවා කියලා 
කියා තිෙබනවා කියලා. ඒකද, නිදහසට කාරණය? ඒකද, ෙම් 
රෙට් ෙවන්න ඕනෑ? එෙහම ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග්  
සැලසුම්වලට පමුඛතාවක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් සාක්කුවලට 
සල්ලි පිෙරනවා නම් අන්න එතැනට ඔබතුමන්ලා පමුඛතාව 
ෙදනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් කීප ෙදෙනක් සතුටු ෙවනවා නම් ඒකට 
ඔබතුමන්ලා  පුමුඛතාව ෙදනවා. හැබැයි රෙට් විය යුතු පමුඛතම 
ව ාපෘතිය ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්; රෙට් පමුඛතම කාර්ය භාරය 
ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. එෙහම වුණා නම් මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ ෙනොෙවයි ෙන් හදන්න ඕනෑ. ඊට කලින් ෙම් රෙට් කරන්න 
ඕනෑ ව ාපෘති තිෙබනවා ෙන්.  පුත්තලෙම් සිට මන්නාරමට යන 
ෙතක් තිෙබන විශාල මුහුදු තීරය, ෙමගා ෙවොට් 2,000කට වඩා 
විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් බිම් කඩක්. ඔබතුමන්ලා 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදන අවස්ථාෙව් විදුලි ව ාපෘතියක් 
කරන්න තිබුණා. ඒවා කළාද?  ඔබතුමන්ලා කෙළේ  නැහැ. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හදලා, අද මාසික ආදායම රුපියල් 
16,500යි. ඔන්න ඔය වාෙග් අසාර්ථක ව ාපෘති තමයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මිහින් එයාර් ආයතනය ෙපෝෂණය කරන්න රුපියල් 
බිලියන ගණනාවක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය වසර තුෙන් මිහින් එයාර් ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 90ක්.   ඔබතුමන්ලා අධ ාපනයට වියදම් කළ මුදෙලන් 
භාගයක් ඒ රුපියල් බිලියන 90න් වියදම් කරන්න තිබුණා. ඒ 
රුපියල් බිලියන 90න් ඔබතුමන්ලාට අලුෙතන් ෙමගාෙවොට් 200ක 
හුළං බලාගාරයක් හදන්න තිබුණා. ෙබොරු ව ාපෘති, අසාර්ථක 
ව ාපෘති, ඔබතුමන්ලාෙග් සාක්කු පුරවා ගන්න කරන ව ාපෘතියි 
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්.  

අද මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති කරනවා. අද ෙම් මාර්ග 
සංවර්ධන ව ාපෘතිවලින් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් තමන්ෙග් 
සාක්කුවලට දමා ගන්නවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, පාරවල් හදන්න 
එපාය කියලා. අපි කවදාවත් කියන්ෙන් නැහැ, පාරවල් හදන්න 
එපා කියලා. අපි අද ඉන්ෙන් මීට අවුරුදු 10කට කලින් ඉන්න  
ඕනෑ තැනයි. ෙම් පාරවල් ටික හැදිලා ඉවර ෙවන්න තිබුෙණ් අද 
ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු 10කට කලිනුයි. Colombo-Katunayake 
Expressway එක හදලා ඉවර ෙවන්න තිබුෙණ් අද ෙනොෙවයි. මීට 
අවුරුදු 10කට කලිනුයි.  අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදලා 
ඉවර කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක හදලා ඉවර කරන්න තිබුෙණ් අද 
ඊෙය් ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු 10කට කලිනුයි. 1991 ෙපේමදාස 
මහත්මයා හම්බන්ෙතොට- [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, 
කරුණාකර ෙම් සභාව නිහඬ කරවා ෙදන්න.  

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

 

වගයක් ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්] 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

377 378 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පසු ගිය අය වැෙය් කියලා තිබුණා, කිරි ගවයින් 20,000ක් 

ෙගන්වනවා කියලා. මට ෙපෙනන විධියට එක කිරි ගවයයි 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] එක කිරි ගවයයි පසු ගිය අය 
වැෙයන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් 19,999ම ෙගනැල්ලා 
නැහැ. එක කිරි ගවෙයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. පුළුවන් නම් 
කවුරු ෙහෝ ෙකනකු ගිහිල්ලා කිරි ගන්න. අන්න, ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්]  ෙම් වාෙග් අසාර්ථක ව ාපෘති තමයි, 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 1991 දී අෙප් ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
හම්බන්ෙතොට මාවැල්ල පෙද්ශෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරයක් හදන්න 
හැදුවා. හැබැයි, ඒක හදන්න බැරි වුණා.  අවුරුදු ෙදකකින් එතුමාට 
අපව හැර යන්න වුණා.  

 1994 දී චන්දිකා කුමාරතුංග මහත්මිය බලයට පත් වුණා. 
1994 ඉඳලා 2014 වනතුරු අවුරුදු 20ක්  ෙම් රට පාලනය 
කරන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව. අපි අවුරුදු 02ක් පාලනය කළා. අපට 
ජනාධිපති ධුරය තිබුෙණ් නැහැ.  භාග ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. ඒකත් 
ඔබතුමන්ලා අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. කකුෙලන් ඇද්දා; අමාත ාංශ පවරා ගත්තා; වැඩක් 
කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.  හැබැයි, ඒ අවුරුදු ෙදෙක්දී ෙහෝ  ෙම් රෙට් 
සෘණ භාණ්ඩාගාරය ධන කරලා ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙගනැල්ලා - [බාධා කිරීම්] අෙන්! ගරු සභාපතිතුමනි, සභාව 
නිශ්ශබ්ද කරන්න. [බාධා කිරීම්] අර කිරි ගවයා උම්බෑ කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
 කවුද කකුෙලන් ඇද්ෙද්? අකිල ද, සාගල ද? [බාධා කිරීම්] 

විපක්ෂ නායකතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්දාලු. අකිල ද, සාගල ද? 
[බාධා කිරීම්] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න.  [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න . [බාධා කිරීම්]  
අපට ඒ අවුරුදු ෙදෙක් පුළුවන් වුණා, ෙම් රෙට් සෘණ 

භාණ්ඩාගාරය ධන කරලා, ආෙයෝජකයින් ෙගනැල්ලා කටයුතු 
කරන්න. ෙකොටි සංවිධානයට ජාත න්තර දැල එළලා,  අසරණ 
කරලා, පභාකරන් යුදමය වශෙයන් පරාජයට පත් කරන්න අවශ  
සැලසුම් ටික හදලා,  පභාකරන් ඇතුළු ෙකොටි සංවිධානය ෙදකඩ  
කරලා,  අඩිෙයන් අඩිය රට ඉසස්රහට ගන්න හදන ෙකොට තමයි 
චන්දිකා කුමාරතුංග මහත්මිය ආණ්ඩුව විසුරුවලා 2005 දී 
ඡන්දයට ගිෙය්.  එතැන ඉඳලා අවුරුදු 20ක් අපි පාලනය කෙළේ 
නැහැ. අවුරුදු 20ක් පාලනය කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුවයි. අද අපි 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? යුද්ධය ඉවර ෙවලා  අවුරුදු 05ක් ගිහිල්ලාත් 
අද අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?  ඒ නිසා ෙමතුමන්ලා අද ෙමොනවා 
කිව්වත් ෙම් රට අසාර්ථක රටක් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙමතුමන්ලාට ෙමතැනින් එහාට ෙම් රට පාලනය කර ෙගන යන්න 
බැහැ කියන එක අපි පැහැදිලිවම දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක අංශය ගැන කථා කරද්දී, රණ විරු 
ෙසේවා අධිකාරිය ගැනත් කියන්න ඕනෑ.  ෙම් රණ විරු ෙසේවා 
අධිකාරිය හැදුෙව් ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ආබාධිත රණ 

විරුවන්ෙග්,  ඒ වාෙග්ම මරණයට පත් වුණු රණ විරුවන්ෙග් 
පවුල්වල සුබසාධනය සඳහායි. හැබැයි - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂයට ආෙව් 

නැත්නම් ෙමතුමා තවම පළාත් සභාෙව්. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම පළාත් සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමා, මා පළාත් 

සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. මම one shot ගහපු ෙපොරක්. 2010 මහ 
මැතිවරණෙයන් ආෙව්. පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභාවල හිටිෙය් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා වාෙග් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිකම් කරලා 
ෙහොරකම් කරපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි මම. ඒ නිසා කට වහෙගන 
ඉන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා කිව්වා, අපි අෙප් ගම ගැන කියන්ෙන් නැහැ, අපි අෙප් 
රට ගැන විතරයි කියන්ෙන් කියලා. ෙකොෙහොමද ගම ගැන 
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] පයාගලට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද, 
මෙග් ගම පයාගල කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා 
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் 
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut 
Development and Janatha Estate Development) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, what is your 

point of Order?  
 

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி) 
(The Hon.Victor Antony) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමෝඩකමට ෙබෙහත් නැහැ.  එච්චරයි. 

[බාධා කිරීම්] 
 

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

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිය හැදුෙව් ඒ අරමුණින්. රණ විරු 

ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමිය තමයි, පත්මා වෑත්තෑව මහත්මිය. 
එතුමිය අද ෙමොනවාද කරන්ෙන්? බස්නාහිර පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
ෙමොනවාද ෙකරුෙව්? ෙද්ශපාලනය. රණ විරු  ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
යාන වාහන පාවිච්චි කරලා කෙළේ ෙද්ශපාලනය.  රණ විරු ෙසේවා 
අධිකාරියට අයත් GB-5509 අංක දරන වෑන් රථය රියැදුරුත් 
එක්කම අරෙගන ගිහිල්ලා පළාත් සභා මන්තී, රණවීර 
විකමගුණෙසේකර කියන අයෙග් ඡන්ද වැඩ කළා. රණවිරු ෙසේවා 
අධිකාරිෙය් සභාපතිනියම  කියනවා, අපි ෙම් රණවිරු ෙසේවා 
අධිකාරි හදා තිෙබන්ෙන්, කකුල් කැඩිච්ච අයට කකුල් ෙදන්න, 
ෙරෝද පු ටු ෙදන්න විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ආණ්ඩුවට වැඩ කරන්න 
ඕනෑ, ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන්න ඕනෑ, - [බාධා කිරීම්] 
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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) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Azwer, what is your point of Order?  

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොෙහේවත් park කරලා නැහැ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු  සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව, ෙම් රාජ  ආරක්ෂක 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරද්දී මට තව කාරණයක් 
කියන්නට තිෙබනවා. දැන් ෙකොම්පඤ්ඤ විදිෙය්, රණවීරු 
 ආරක්ෂක ෙසේවා විදුහල කියා  එකක්   තිෙබනවා. ෙම්කට  අවශ  
ගුරුවරු, වැටුප් ආදී සියලුම ෙදය ලබා ෙදන්ෙන්  අධ ාපන 
අමාත ාංශෙයන්. අධ ාපන අමාත ාංශයට තමන්ට ෙම් තිෙබන 
පාසල් ටිකවත් කර ෙගන යන්නට බැරිව තිෙයද්දී  තව බරක් 
පටවලා.  ගරු සභාපතිතුමනි, සෑම පාසලකටම පළමුවන  වසරට 
සහ   පහ වසරට සිසුන් 40ක් ගනිද්දී  රණවිරු පවුල්වලින් හත් 
ෙදෙනක් ගන්නවා. අප ඒකට සියයට සියයක් කැමතියි. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් තිස්පන් දහහක් ගන්න ට තිබුණා, ෙම් පදනම යටෙත්. 
ෙදොෙළොස් දහස් ගණනයි  ඉල්ලුම් කර තිබුෙණ්. ඒ සියලු ෙදනාම 
පාසල්වලට ගත්තා. ආනන්ද, නාලන්ද, ෙරෝයල්, මලියෙද්ව යන 
සියලුම පාසල්වලට ඉල්ලුම් කළ සියලුම අය ගත්තා. එෙහම 
තිෙයද්දි ෙම් රණවිරු ආරක්ෂක  ෙසේවා විදුහලක් කියා විදුහලක් 
හදලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙකම්පඤ්ඤවිදිෙය් ළමෙයකුටවත් 
යන්න බැහැ; ෙපොලිසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුෙග් ළමෙයකුට 
යන්නට බැහැ; සාමාන  ෙසබෙළකුෙග් ළමෙයකුට යන්නට බැහැ. 
ඒකට ළමයින් ඇතුළත් වන කමෙව්දය ෙකොෙහොමද කියා 
විදුහල්පතිතුමාවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාසලට ඇතුළත් වන 
කමෙව්දය පාසෙල් ගුරුවරුන්වත් දන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා 
රණවිරු  ආරක්ෂක  ෙසේවා විදුහල  අද විශාල පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා; විශාල බරක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් බරපතල 
පශ්නයි අද තිෙබන්ෙන්.  

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  ජනවාරි 
මාසෙය් 8 වන දා -  [බාධා කිරීම්] ෙමතුමාෙගන් අහලා ෙනොෙවයි, 
ෙජ ොතිෂෙව්දීන්ෙග් අහලා තිෙබනවා, ජනාධිපතිවරණයකට 
යන්න. අද ජනාධිපති මන්දිරෙය් දවස ගාෙන් දන්සැල් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Sajin de Vass Gunawardena, what is your point 

of Order?  
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා, අන්න ඔබතුමාව DFCC බැංකුෙවන් 

ෙහොයනවා. අර ලක්ෂ 100 ෙගවන්ෙන් නැතිව - [බාධා කිරීමක්] 
වෙරන්තු එවනවා, ෙගදරට.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, බැංකුවලින් නිකම් ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ඒකට ආරක්ෂාවක්, credibility එකක් තිෙබන ෙකෙනකුට  තමයි,  
බැංකුවලින් ණය ෙදන්ෙන්. ෙම් ෙහොරුන්ට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ, 
පුද්ගලික බැංකු.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණයත්  
කියන්නට  ඕනෑ. රෙට් තිෙබන සියලුම විෙද්ශ ෙසේවා ඒජන්සිවල, 
- ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම්  අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. - ඒජන්සිකරුවන් කැඳවා තිෙබනවා. ෙම් ඒජන්සිකරුවන් 
සෑම ෙකෙනකුටම කියා තිෙබනවා, රුපියල්  පණස්දහහක 
අවමයක්  ෙවන්න ගිණුමකට මුදල් තැන්පත් කරන්නය කියා.  
ජනාධිපතිවරණය සඳහා ෙකෝටි 4ක් ලැහැස්ති කරන්න හදනවා. 
[බාධා කිරීම්] මා ෙදන්නම් account number එක. සම්පත් 
බැංකුෙව් Dynamic Logistics - [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා ඒ 
ගිණුම ඔබතුමාෙග්ද කියා කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. Dynamic 
Logistics ගිණුමට රුපියල් 50,000ක අවමයකට යටත්ව , ඒ 
ඒජන්සිකරුවන්  එක එක්ෙකනාට තැන්පත් කරන්නය  කියා 
තිෙබනවා. ඔන්න බලන්න, ජනාධිපතිවරණය සඳහා ලැහැසත්ි 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] මට බාධා කරනවා ෙන්.  

 
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. 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Azwer, what is your point of Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this Member is mentioning the name of His 

Excellency the President. He must withdraw that or he 
must be sent out of the Chamber. එෙහම deposit  කරන්න 
කියලා කියලා නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள் 
(The Chairman) 
If there is  anything contrary to the Standing Orders, 

that will be expunged from the Hansard.  
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
[බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට, ආණ්ඩුෙවන් 

ෙහොරා කාපු අය කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්] උම්බෑ කියනවා. අද 
ජනාධිපති  මන්දිරය දන්සැලක් ක ර ෙගන ෙම් විධියට  
ජනාධිපතිවරණය සඳහා සූදානම් ෙවනවා. ෙපොලීසිය ෙගන්නුවා.  
කථාවට නම් ෙදනවා.   පසු ගිය කාලෙය් කියා තිබුණා, තුන්වන 
දරුවා ෙවනුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට රුපියල් ලක්ෂයක් 
ෙදනවාය කියා.  ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් කියනවා, 
"මහත්තෙයෝ  මම තුන්වන දරුවා හැදුවා. දැන් ලක්ෂය ෙදන්නය  
කියා මෙග් ෙනෝනා මට බනිනවා,  මට ගහන්න හදනවා" කියලා.  
ලක්ෂය ෙහොයනවා. ලක්ෂය දිලා නැහැ.  ලක්ෂය ෙදන්ෙන් නැහැ.  
ෙම්වා ෙබොරු ෙපො ෙරොන්දු.   ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු මල්ලක් දීලා තමයි 
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අද ෙපොෙරොන්දු ඇත;  
සල්ලි නැත. අය වැය තිෙබනවා; ෙපොෙරොන්දු තිෙබනවා; සල්ලි 
නැහැ. පසු  ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ සියලුම  වැය ශිර්ෂවලින් 
සියයට 40යි, සියයට 50යි  සියයට 60යි පාවිච්චි කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමොකද, ඊට පස්ෙසේ චකෙල්ඛ ගහලා ෙම් ෙවන් කළ 
මුදල සීමා කර තිෙබනවා. ඒ ෙවන් කළ මුදල කප්පාදු කර 
තිෙබනවා. ඒ විධියටම තමයි, ෙම්  අය වැයත් ඉදිරිපත්  කර 
තිෙබන්ෙන්.  දිගින් දිගටම අය වැෙයන්    ෙපොෙරොන්දු  දී 
තිෙබනවා.   

ෙමය ෙම් ආ ණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය  
ෙනොෙවයි. 2005 වර්ෂෙය් සිට අය වැය ෙල්ඛන නවයක් ෙහෝ 
දහයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛන නවෙය්, 
දහෙය්  ඕනෑතරම් ඉෂ්ට  ෙනොකරපු ෙපොෙරොන්දු   තිෙබනවා. එම 
නිසා ඊළඟ මහ මැතිවරණෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව ෙගදර  යවන්න ෙම් 
රෙට් ජනතාව අද තීන්දු කර අවසානයි. හැබැයි අපි දන්නවා, ෙම් 
ආණ්ඩුෙවත් ෙහොඳ අය සිටින බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව කුණු 
බක්කියට දාපු අයත් ඉන්නවා. අද ඉන්දියාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය 
බලන්න. අද එය 35කට සීමා ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. කැබිනට් එෙක් 
ෙහොඳම අමාත ාංශය භාරව කටයුතු කරන්ෙන් අවුරුදු 70ට වැඩි 
ෙජ ෂ්ඨතම ෙද්ශපාලන ඥෙයක්. අද ෙමතැන ඉන්න අවුරුදු 70ට 
වැඩි ෙජ ෂ්ඨතම ෙද්ශපාලනඥයා කවුද? අත් දැකීම් තිෙබන 
ෙසේරම අය අද ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු කරලා. [බාධා කිරීම්] ෆවුසි 
මහත්තයලා, නාවින්න මහත්තයලා ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු කරලා. 
වැඩක් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ෙගන් වැඩක් ගන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ආන්න, අර ඉන්න කබ්ෙබෝ ටික තමයි වැඩකාරෙයෝ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂයන්ට 
වැඩ කරන්න දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්]  ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? 
[බාධා කිරීම්] වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙනොම්මර එෙක් ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ටික අද කැෙළේට වීසි කරලා දාලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද රට විතරක් ෙනොෙවයි, ඔය පැත්ෙත් ඉන්න 
බහුතරයක් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු ඇතුළු කෘතහසත් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ තීන්දු කරලා තිෙබනවා, ඊ ළඟ මැතිවරණෙය්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙපොදු සන්ධානය ජයගහණය 
කරවන්න. ඔබතුමන්ලා බය ෙවන්න එපා. ජනාධිපතිවරණය 
පකාශයට පත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ජනාධිපතිවරණය පකාශ 
කළාම ඒ අය එළියට ඒවි. එතෙකොට ඒ ජයගහණය සඳහා උදවු 
කරන්න ෙනොම්මර එෙක් ශී ලංකාකාරෙයෝ කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද 
කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
ගන්න. කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් ෙනොම්මර එෙක් ශී 
ලංකාකාරෙයෝ කවුද? නාවින්න මහත්මයා, ඊළඟට ටී.බී. 
ඒකනායක මහත්මයා, ඊළඟට අෙප් සාලින්ද දිසානායක 
මහත්මයා.  

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

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

කවුද අද ඒ පැත්ෙත් අංක එෙක් වැඩකාරයා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? යූඑන්පී එෙකන් ගිය ෙජොන්සට්න් පනාන්දු. ෙකෝ, ශී  
ලංකාකාරයන්ට සලකලා තිෙබනවාද? අද ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු 
තමයි  කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙනොම්මර එෙක් වැඩකාරයා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් සාලින්ද මහත්මයලා, 
නාවින්න මහත්මයාලා, ටී.බී. ඒකනායක මහත්මයලා පැත්තකට 
විසි කරලා. ෙම් ආණ්ඩුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සලකන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් අනිවාර්යෙයන්ම 
අෙප් ආණ්ඩුවක් හදලා ෙනොම්මර එෙක් ශී ලංකාකාරයන්ට 
සලකනවා කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල 

ද සිල්වා ඇමතිතුමා. Before he starts his speech, the Hon. 
Deputy Chairman of Committees will take the Chair.  
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 

  
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 
[අ.භා. 5.24] 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට අදාළ වැය ශීර්ෂය යටෙත් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙම් අමාත ාංශය අෙප් රෙට් ඉතාමත්ම වැදගත් 
අමාත ාංශයක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප් රජයටත් ශක්තිමත් අඩිතාලමක් 
දමන්නට පුළුවන් වුෙණ්, ආරක්ෂක අමාත ාංශය මඟින් තිවිධ 
හමුදාව, ෙපොලීසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය නිවැරැදිව 
ෙමෙහයවපු නිසායි. ඒ අයෙග් දැඩි කැප කිරීම හා රණවිරුවන්ෙග් 
කැප කිරීමත්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
විසින් ආරක්ෂක අංශ සඳහා ෙදන ලද අකලංක සහෙයෝගයත් නිසා 
අපට තස්තවාදය දුරු කරලා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම් 
ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමන්නට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ආරක්ෂක 
අංශයන්ට අපි සදා ණය ගැතියි. ෙමොකද  හුඟක් අයට එදා තිබුණු 
තත්ත්වය අද ෙවන ෙකොට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. එදා ෙබෝම්බ 
පිපුරුණු හැටි, එදා ජනතාව බිෙයන් හා සැ ෙකන් ජීවත් වුණු 
අන්දම හුඟක් අයට අද අමතක ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක අමතක 
ෙනොකළ යුතුයි. අෙප් රණවිරුවන්, ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක අංශ ෙම් 
රෙට් ඒකීයභාවය රැක ගැනීම සඳහා ෙදන ලද ඒ සහෙයෝගය හා 
කැප කිරීම අපි නිරතුරුව සිහිපත් කළ යුතුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම 
යටෙත් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙල්කම්තුමා විසින් ආරක්ෂක අංශ 
නිසි ෙලස පතිසංවිධානය කරමින් තස්තවාදය අතුගා දැමීම සඳහා 
දැවැන්ත ෙසේවාවක් කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඉදිරි කාලෙය්දී 
තස්තවාදය නැවත හිස එසවීමට ඉඩ ෙනොතබන ආකාරයට අෙප් 
බුද්ධි අංශ ශක්තිමත් කරමින්, එල්ටීටීඊ සංවිධානය හා 
ඩයස්ෙපෝරාෙව් ඒ අඳුරු ෙසවණැලි ශී ලංකා ධරණි තලයට පතිත 
වීමට ඉඩ ෙනොෙදන ආකාර යට ඉතාම දීර්ඝ කාලීන දැක්මකින්, 
දර්ශනයකින් හා වැඩ පිළිෙවළකින් යුතුව ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කටයුතු කරනවා දැකීමත් අෙප් සතුටට කාරණයක් බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ආරක්ෂක අංශ මඟින්  
තස්තවාදය අතුගා දැමීම සඳහා එදා කෙළේ මානුෂික ෙමෙහයුමක්. 
යුද්ධයක් ෙනොෙවයි අපි කෙළේ මානුෂික ෙමෙහයුමක්. ෙම් මානුෂික 
ෙමෙහයුම සාර්ථකව අවසන් කරන්න ජනාධිපතිතුමා ගත්ත අවංක 
උත්සාහය අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම තස්තවාදය 
මැඩලීම සඳහා බටහිර අධිරාජ වාදීන්ට උවමනා විධියට, 
ජාත න්තරයට ඕනෑ විධියට වැඩ කටයුතු කළමනාකරණය 
කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිසිෙසේත් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසාම එතුමාට එෙරහිව, අෙප් රණ විරුවන්ට එෙරහිව දැන් 
ජාත ාන්තර වශෙයන් ෙනොෙයකුත් කුමන්තණ දියත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  අෙප් ජී.එල්. පීරිස් අමාත තුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ 
කුමන්තණයන් ෙදබිඩි පිළිෙවතක් අනුගමනය කරමින්, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය තුළ ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අපට පහර දීමට සූදානම් ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා සහ අෙප් රජය 
අසරණ කරන්නට, අපිව තනි කරන්නට අද ව ාපාරයක් ෙගන 
යනවා. ෙම් තත්ත්වය අපි ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ.  

අද ඉරාකයට එෙරහිව, සිරියාවට එෙරහිව, මැද ෙපරදිග 
ඇෆ්ගනිස්ථානයට එෙරහිව ඇෙමරිකාව ඇතුළු බටහිර 
අධිරාජ වාදීන් විසින් කරනු ලබන මිනිස් ඝාතන, මිනිස් 
අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම් පිළිබඳව සහ ගාසා තීරෙය් සිදු වන යුද 
ගැටුම් පිළිබඳව කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒවාට එෙරහිව 
ෙයෝජනා ෙගන එන්ෙන් නැහැ.  නමුත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් සංවිධානය ෙමවැනි කියාකාරකම් කරන්ෙන්, තස්තවාදය 
අතුගා දැමීම සඳහා අප විසින් ෙගන යන ලද අවංක පයත්නයට,  
අප විසින් ඉතාම මානුෂිකව කරන ලද ඒ ෙමෙහයුමට ඊර්ෂ ා 
කරමින් අපිව අපහසුතාවයට පත් කිරීමට බව රජයක් විධියට අපි 
පැහැදිලිව දකිනවා. ඒ බව මම පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  ඒ 
ස්ථාවරෙයන් අපි ෙවනස් ෙවන්නට කැමැති නැහැ.   

අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම කියන්ෙන් අෙප් රණවිරුවන්ට එෙරහිව, 
අෙප් රාජ  නායකයාට ෙහෝ ෙවන කිසි ෙකෙනකුට එෙරහිව 
එවැනි ෙචෝදනා ෙගන ඒෙම් පදනමක් නැති බවයි; 
සාධාරණත්වයක් නැති බවයි; එවැනි කිසිම ෙදයක් පිළි ගැනීමට 
අපි සූදානම් නැති බවයි. ෙමොකද, ෙම් මානුෂික ෙමෙහයුම කරන 
ලද අවස්ථාෙව්දී අෙප් හමුදාෙව් සහ අෙනකුත් සෑම අංශයකම අය 
ෙමොන තරම් කැප වීෙමන් කටයුතු කළාද කියන එක අපි දන්නවා. 
තමන්ෙග් බත්පත පවා අවතැන් වූ ජනතාවට ලබා ෙදමින්, ඔවුන්ට 
සලකමින්, ඔවුන්ට අවශ  රැකවරණය ලබා ෙදමින්, ඉතාම 
මානුෂික ආකාරෙයන් සැලකුවා.  එපමණක් ෙනොෙවයි. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් 10,000කට අධික ළමා ෙසොල්දාදුවන් ඇතුළු 
අෙනකුත් අය නැවත සමාජගත කරමින් ඔවුන්ව වරදින් මුදවා 
ෙගන යහපත් විධියට ජීවත් ෙවන්නට මඟ පාදලා දුන්නා. අෙප් 
හමුදාවන් ඔවුන්ව  මරා දැම්ෙම් නැහැ.  අපි ඔවුන්ට දඬුවම් දුන්ෙන් 
නැහැ.  ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජගත කිරීෙම් දැවැන්ත 
ෙමෙහවරක් කළා. අන්තර් ජාතික රටවල්  ෙම් පිළිබඳව කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. අපිට දඬුවම්  දීෙම් කමෙව්දයන් සකසනවාට වඩා,  

අප විසින් ලබා ගන්නා ලද ෙම් ජයගහණය, අපි විසින් කරන ලද 
ෙම් දැවැන්ත කාර්ය භාරය  ඒ අය අගය කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජාත න්තරය මඟින් අටවා 
තිෙබන ෙම් උගුලට හසුවීමට අපි සූදානම් නැහැ. අපිට කියනවා, ඒ 
අයට අෙප් රටට එන්න ෙදන්න, පරීක්ෂා කරන්න ෙදන්න කියලා.  
ආයිත් ෙමොනවාද ෙමෙහේ පරීක්ෂා කරන්න තිෙබන්ෙන්?  පරීක්ෂා 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. තස්තවාදීන් අපත් සමඟ සටන් වදිද්දී අපි 
හැම විටම ඒ නීතිරීතිවලට අනුකූලව වැඩ කටයුතු කළා. සිංහල 
ජනතාවටත් වඩා, අපි දවිඩ ජනතාව ඒ තස්තවාදෙයන් මුදවා 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉතාම පැහැදිලිව 
පකාශ කරන්න කැමැතියි, එවැනි පරීක්ෂණයක් අවශ  නැහැ, 
එවැනි පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වීෙම් අවශ තාවයක් නැහැ 
කියලා. ඒ පරීක්ෂණ ඒක පාර්ශවික පරීක්ෂණ. Those are biased 
inquiries. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ ස්ථාවරය අපි රජයක් 
විධියට දිගටම ෙගන යන බව පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

මට තිෙබන්ෙන් සුළු ෙව්ලාවක් නිසා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය  ගැන මම ඉතා ෙකටිෙයන් කියන්නම්. එම 
අමාත ාංශය මඟින් ඉතා දැවැන්ත ෙසේවාවක්  කර තිෙබනවා.   

පිරිසිදුකම, පැහැපත් පරිසරය කියන ෙම් සියල්ල අතින් 
ලංකාව ආසියාෙව් අංක 1 දරන රට බවට පත් කිරීම සඳහා 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැවැන්ත ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. 
ෙකොළඹ නගරය බැලුවත්, ෙකෝට්ෙට් නගරය බැලුවත්, අවට නගර 
බැලුවත් අද ඒ ෙවනස අපට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ෙපෙනන බව 
අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒක ගැන කවුරුත් තර්ක කරන්ෙන් 
නැහැ.  පැවැති කිසිම රජයකට පැල්පත් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් 
වුෙණ් නැහැ. අෙප් රජය 70,000ක් පැල්පත් ෙවනුවට නිවාස තනා 
දුන්නා.  අෙප් රජය මඟින් රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය හරහා ඒ පශ්නය විසඳීමට තිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. එදා පැල්පත්වල සිටි ජනතාව අද වඩා 
පහසුකම් තිෙබන ෙහොඳ නිවාසවල නැවත ස්ථානගත කර 
තිෙබනවාය කියන එක ඕනෑම ෙකෙනකු දන්නා කාරණයක්. ඒ 
නිසා තව ටික කාලයකදී ෙම් පැල්පත් පශ්නය විසඳිලා ෙකොළඹ 
නගරය පැල්පත්වලින් ෙතොර පුරවරයක් බවට පත් කර ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යය කරා යෑෙම් අවස්ථාව ඉදිරිෙය්දී අපට උදා වනවා. 

බදුල්ල නගරෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය යටෙත් 
අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ ෙගොඩ ගහපු විශාල කුණු ෙගොඩක්  තිබුණා. 
රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් එය 
පතිස්ථානගත කළා. ඒ පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
වාෙග්ම රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය 
මඟින් බදුල්ල නගරෙය් කීඩා පිටි සකස් කර දුන්නා. එපමණක් 
 ෙනොෙවයි. මාෙග් ඉල්ලීම අනුව, බණ්ඩාරෙවල නගරයට ඉතා 
විශාල අඩු පාඩුවක්ව පැවැති බස් නැවතුම්ෙපොළ  රාජ  ආරක්ෂක 
හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් බණ්ඩාරෙවල 
නගරෙය් ඉදි කර දුන්නා. මෑතකදී අපි එය විවෘත කළා. දැන් ඉතාම 
පහසුෙවන් ෙකෝච්චිෙයන් බැහැලා ෙකළින්ම බස් නැවතුම්ෙපොළට 
එන්න පුළුවන්. ඉසස්ර හැතැප්ම ගණනක් ඈතින් තමයි බස ්
නැවතුම්ෙපොළ තිබුෙණ්. රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යටෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ෙම් 
විධිෙය් පහසුකම් අපට ලබා දුන්නා. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඇල්ල, 
හපුතෙල් ඇතුළු නගර ගණනාවක් නවීන පහසුකම් තිෙබන නගර 
බවට පත් කිරීම සඳහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළිනුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත භාර දීලා 
තිෙබනවා.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ෙකොළඹ නගරෙය් 
සංවර්ධනය ගැන පමණක් හිතන්ෙන් නැතිව, ෙකොළඹින් 
පරිබාහිරව ඈත දුෂ්කර පළාත්වල තිෙබන නගර සංවර්ධනයත් 
භාර ගත්තා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාම සතුටු වනවා. නාගරික 
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සංවර්ධන අධිකාරිය එම පෙද්ශවල සංවර්ධන කටයුතු භාර 
ගනිමින් ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී ඒ කටයුතු ඉටු කර තිෙබනවා. 
බදුල්ල නගරෙය් භූගත රථ ගාල ඉදි කිරීෙම් වග කීමත් අපි 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආකාරයට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් අෙප් 
පෙද්ශවලටත් විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කර දී තිෙබනවාය කියන එක 
අපි ඉතාමත් සතුටින් පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් රණ 
විරුවන් ෙවනුෙවනුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් විශාල 
ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රණ විරුවන්ෙග් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂිත පාසල් හදලා ඒ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළු 
කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. මට ෙව්ලාව 
නැති නිසා  ඒ පිළිබඳව මම දීර්ඝ වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඉතා පැහැදිලිව හමුදා අංශවල සාමාජිකයින් තෘප්තිමත් කිරීම 
සඳහා නිවාස සපයා දීම, දරුවන්ට පාසල් සපයා දීම වැනි 
අත වශ  වැඩ කටයුතු රාශියක් අෙප් රජය මඟින් ඉටු කර දීලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙපොලීසිෙය් පහළ ෙශේණිවල සිටින නිලධාරි 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පතිලාභ 
 රාශියක් ලබා ෙදමින් ඔවුන් අමතක ෙනොෙකොට ෙපොලිස් ෙසේවය 
ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පිළිබඳව; අෙප් රජය පිළිබඳව ෙලොකු පැහැදීමකින් තමයි ෙපොලිස් 
නිලධාරින් කථා කරන්ෙන්. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. ෙහොඳ 
කාර්යයක් කළාම ඒ කාර්යෙය් ෙහොඳ පතිඵල අපට ලැබීම 
විපක්ෂයට කිසිෙසේත්ම නතර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

කුරුණෑගල දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා, 
ජනාධිපතිවරණය පකාශයට පත් කළාම ෙම් පැත්ෙතන් ඒ 
පැත්තට යන්න මන්තීවරු ඉන්නවා කියා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් 
ජනාධිපතිවරණය පකාශයට පත් කරන්න ෙපර සමහර 
ෙවලාවට ඔය පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට මන්තීවරු එන බව 
ඔබතුමන්ලාට දැනගන්න ලැෙබයි කියා මම විශව්ාස කරනවා.  

ඉතා ශක්තිමත් ජන පදනමක් තිෙබන අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
පරාජය කිරීම කිසිෙසේත් කළ ෙනොහැකි බව  මා ෙම් 
අවසථ්ාෙව්දී පකාශ කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, රණ 
විරුවන් සහ රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශය විසින් අෙප් රට 
ඒකීය රාජ යක් බවට පත් කර දුන්නා. අෙප් රට ආරක්ෂා කර 
ෙගන අපට නිදහස්ව නිවහල්ව ජීවත් වීමට ලබා දුන් ඒ 
අවසථ්ාව පිළිබඳව ඔවුන්ට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මුලින්ම මා කියන්න ඕනෑ, අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් පැල්පත් 
නිවාස පශ්නය 1950 වර්ෂය තරම් ඈතට දිව යන බව. එදා සිටම 
ලංකාෙව් පධාන ආර්ථික මධ ස්ථානයක් වූ ෙකොළඹ නගරයට           
ශී ලංකාෙව් නන් ෙදසින් සංකමණය වූ ජනතාව එහි පදිංචි වූෙය් 
දුම්රිය මාර්ග, මහා මාර්ග, ඇළ මාර්ග වගුරු බිම් වැනි විවිධ 
අනාරක්ෂිත ස්ථානවලයි. කාලයත් සමඟ ඔවුන්ෙග් පවුල්වල 
සාමාජිකයන් පිරිස වැඩිවීම නිසා පැල්පත් නිවාස පශ්නය 
තවදුරටත් සංකීර්ණ වුණා. 1950 වර්ෂෙය් සිටම පැවැති 

ආණ්ඩුවලින් ෙමම පශ්නයට කිසියම් විසඳුමක් දීමට උත්සාහ 
කළත්, පශ්නෙය් සංකීර්ණභාවය ෙත්රුම් ෙගන සැලසුම්සහගතව 
සහ පාෙයෝගිකව ෙම් සඳහා පමුඛත්වයක් දී කටයුතු කෙළේ නැහැ. 
එම නිසා මෑත කාලය වන විට පැල්පත් නිවාස සංඛ ාව 68,800ක් 
පමණ වී තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් රාජ  ආරක්ෂක 
හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අමාත වරයා ෙලස අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්, එම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
ගරු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස 
60,000ක් අදියර ෙදකකින් සෑදීමට කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී කුමන්තණකාරී ෙලස ඉදිරිපත් වූ 
විපක්ෂෙය් ඇතැම් පිරිස් ෙබොරු කියමින්, පැල්පත්වල ෙවෙසන 
ජනතාව ෙනොමඟ යැව්වා; රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ අසත යක් බව 
හුවා දැක්වීමට උත්සාහ කරමින් ඔවුන්ව කුපිත කළා. එමඟින් 
අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න ඔවුන් කටයුතු කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ජනතාවට සත  පහදා දීමට ම ට විශාල කාර්ය 
භාරයක් පැවරුණා. විවිධ කලහකාරී සිදුවීම් මධ ෙය්  වුවද මා 
ඉදිරිපත් වී ඔවුන්ට සත ය ෙහළි කර දුන්නා. මෙග් වචනය 
ෙකෙරහි විශ්වාසය තබා, විපක්ෂෙය් උසි ගැන්වීම්වලට ෙනොරැවටී 
රජෙය් වැඩ පිළිෙවළට සහාය දුන් බුද්ධිමත් ජනතාවට මා අදත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

එම නිවාස වැඩ පිළිෙවෙළේ පළමු අදියර ෙලස 2011 වර්ෂෙය්දී 
ෙකොෙළොන්නාව ඇතුළු ෙකොළඹ නගරෙය් ස්ථාන 28ක නිවාස 
24,000ක් සෑදීෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කළා. එම නිවාස 
ඉදිකිරීම්වලින් 2013 වර්ෂෙය්දී නිවාස 700ක් ලබා දුන්නා. 2014 
වර්ෂෙය් ෙම් කාලය වන විට මිහිදුෙසන් පුරෙය් නිවාස 500කුත්, 
වැල්ලවත්ත මයුර පෙද්ශෙය් නිවාස 120කුත්, බ්ලූමැන්ඩල් සිරිල් 
සී. ෙපෙර්රා මාව ෙත් නිවාස 366කුත්, ෙබොරැල්ල සිරිසර උයෙන් 
නිවාස 1,148කුත් ඇතුළු නිවාස 2,134ක් ලබා දී තිෙබනවා. තවත් 
නිවාස 2,875ක් ෙම් වසෙර් ෙදසැම්බර් මාසය වන විට ලබා දීමට 
කටයුතු කරන අතර, ඉතිරි නිවාස 2015 වර්ෂෙය්දී නිමා කරනවා.  

ෙකොළඹ අවට නාගරික පැල්පත් සහිත වතු 1,500ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒවායින් 45 වත්ත, 34 වත්ත, 54 වත්ත, 66 වත්ත, 
බ්ලූමැන්ඩල් වත්ත, කාසල් වීදිෙය් ෙර්ල් පාර අසල, 
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ෙර්ල් පාර අසල, මාලිගාවත්ත, ඇපල් වත්ත 
යන ස්ථානවල සිටින පවුල් ෙමම නිවාසවල පදිංචි කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පැරණි මහල් නිවාස සංකීර්ණ ෙපොදු 
පහසුකම් සහිතව පතිසංස්කරණය කිරීෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් 
දැනටමත් මාලිගාවත්ත, බ්ලූමැන්ඩල්, ගුණසිංහපුර ඇතුළු 
ෙයෝජනා කම 22ක් මුළුමනින්ම නවීකරණය කර තිෙබනවා. 
ෙසොයිසාපුර, ඇන්ඩර්සන්, ආටිගල, ජයවඩනගම, මත්ෙතෙගොඩ, 
අන්දරාවත්ත ඇතුළු තවත් නිවාස ෙයෝජනා කම 34ක් 
පතිසංස්කරණය කරන්න අවශ  කටයුතු කඩිනමින් කිරීම සඳහා 
ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිවාස ඉදි කිරීමට, 
වැසිකිළි සෑදීම හා ෙසවිලි උළු ලබා දීම ආදී නිවාස වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙදගුණ කිරීමට තවත් රුපියල් මිලියන 750ක් 
ෙවන් කිරීම මඟින් 2015 දී සියලු පැල්පත් වාසීන්ට උසස් මට්ටෙම් 
නිවාස පහසුකම් ලබාදීෙම් ඉලක්කය කරා යන ගමන තව තවත් 
ෙව්ගවත් වන බව පකාශ කරන්නට සතුටුයි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා 
නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් 
30ෙවනි දා නව නිවාස ව ාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, මීට වසර ගණනාවකට ෙපර ෙකොළඹ නගරයට 
ඇතුළුවන්ෙනකුට දක්නට ලැබුෙණ් කැඩුණු පාරවල්, ගරා වැටුණු 
ෙගොඩනැඟිලි, දුගඳ හමන කැළි කසළ ෙගොඩවල් සහ අපවිත වූ 
ජලාශ වැනි ෙද්වල්. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම 
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ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අලුතින් ඉදි වූ මං මාවත්, අති නවීන 
සාප්පු සංකීරණ, ඉතා සුන්දර නගර නිර්මාණය සෑම තැනකම 
පාෙහේ දකින්නට පුළුවන්.  

ෙව්රැස් ගඟ, කළු ඔය, ෙබ්ෙර් ජලාශය සහ හැමිල්ටන් ඇළ 
සංවර්ධනය තුළින් ෙකොළඹ නගරෙය් පධාන පශ්නයක් වූ ගංවතුර 
තර්ජනය අද අවම වී තිෙබනවා. අද ෙම් ස්ථාන විශාල ආදායම් 
ලබන ස්ථාන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් ෙමම කටයුතු සඳහා ෙවන් කර 
ඇති රුපියල් මිලියන 1,500ක මුදල නිසා ෙමම කටයුතු වඩාත් 
පුළුල්ව කරෙගන යාමට හැකියාවක් ලැබී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2009 වසෙර් මුල් භාගය  වන 
විට අෙප් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධව විපක්ෂෙය් ඇතැම් 
කණ්ඩායම් නැඟූ පදනම් රහිත විෙව්චනය ගැන මම සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. 2009 වර්ෂෙය් ශී ලංකාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකයටම විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ 
දීමට සිදු වුණා. ෙලෝකෙය් පබල රටවල් පවා ෙම් ආර්ථික අර්බුදය 
හමුෙව් විශාල බලපෑමකට ලක් වුණා. අධික යුද වියදම් හමුෙව් ශී  
ලංකා ආර්ථිකයටද බලපෑම් ඇති වුණා වූවත් අප ආණ්ඩුෙව් මනා 
ආර්ථික කළමනාකරණය හමුෙව් එය යම් තත්ත්වයකට සමනය 
කරන්නට අපට හැකි වුණා.  

උද්ධමනය වැනි ආර්ථික නිර්ණායකයන් හමුෙව් ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට යම් පමාණයකින් රතු ආෙලෝකයක් නිකුත් කරමින් 
තිබුණා. විෙද්ශීය පතිපත්තීන්වලට ගැති එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ඇතුළු විපක්ෂෙය් ඇතැම් කණ්ඩායම් ශී ලංකාව ඉතිෙයෝපියාව, 
ෙසෝමාලියාව වැනි රටවලට සමාන කළා; මාස ගනිමින්, දින 
ගනිමින් රජය කඩා වැෙටන තුරු බලෙලෝභීව බලා සිටියා; එෙසේ 
ෙවනවා යැයි අනා වැකි පළ කළා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
නමුත් මහින්ද චින්තන ආර්ථික පතිපත්තිවල ඇති දුරදර්ශී ෙමන්ම 
සූක්ෂම ආර්ථික න ායන් නිසා, 2009 පසු වී වසර 5ක් ගත වී අද 
වන විට ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට සියයට 7.8ක් වැනි 
ඉහළ අගයකට ළඟාවීමට හැකි වී තිෙබනවා. දියුණු යැයි සම්මත 
විවිධ ආර්ථික පතිපත්ති කියාත්මක කළ යුෙරෝපෙය් පබල රටවල් 
2009 ආර්ථික අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්නට ෙනොහැකිව ෙම් වන 
විටත් ඍණ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකින් යුක්ත ෙවනවා. අෙප් රජය 
විෙද්ශ ආර්ථික පතිපත්ති ෙකොපි කෙළේ නැහැ.  

මහින්ද චින්තනය යටෙත් අපටම ආෙව්ණික වූ ආර්ථික 
පතිපත්තියක් තිෙබන නිසා අද ෙම් මව් බිම ඉතා ෙහොඳ සථ්ාවර 
ආර්ථික මට්ටමක පසු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ස්වෙද්ශිකත්වය මුල් 
කර ගත් අභීත නායකත්වය යටෙත් ශී ලංකාව ෙව්ගවත් 
සංවර්ධනයක් කරා පිය නඟන බවත්, ශී ලංකාව ආසියාෙව් 
ආශ්චර්ය බවට පත් වන දිනය වැඩි ඈතක ෙනොවන බවත් මා 
තරෙය් විශ්වාස කරනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. සියලුම ලාංකිකයන්ට එකම ජාතික ෙකොඩියක් යට ඉඳ 
අපෙග් ජාතික ගීය අභිමානෙයන් හඬ නඟා ගැයීමට හැකි යුගය අද 

එළඹී ඇති බව ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, රාජ  
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, පහත් බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ajith Kumara. You have 

15 minutes. 
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
විනාඩි 15යි.  

[අ.භා. 5.46] 
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 

සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් අදහස් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ගිය වර අය වැය විවාදෙය්දී වාෙග්ම ෙමවරත්  රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරමින් 
රජය -වර්තමාන පාලකයන්- ෙම් ගරු සභාව තුළ කිව්වා, ෙම්ක 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් තිෙබන ආරක්ෂක වැය 
ශීර්ෂයක් කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව එක පවුලක් පදනම් කර 
ගත්ත ආරක්ෂක වැය ශීර්ෂයක් - අය වැයක්- ඉදිරිපත් කළාය 
කියන විෙව්චනය විපක්ෂය පැත්ෙතන් කළා.  එෙහම නැතිව ෙම් 
රාජ   පතිපත්තියට මූලික විෙව්චනයක් විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව් ඉතාම ෙකටිෙයන් ඒ ගැන 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කල්පනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා,  
මීට කලින් ෙම් ර ට පාලනය කළ පාලකයන්ෙග් වාෙග්ම ෙම් 
පාලකයන්ෙග්ත් ආර්ථික උපකමය ෙමොකක්ද කියලා. අධ ාපනය, 
ෙසෞඛ ය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් කර්මාන්ත, ඉඩම් සම්බන්ධ පශ්න 
ඇතුළු ෙම් සියලුම ක්ෙෂේතවලදී ෙම් පාලකයන්ෙග් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවෙළද ෙපොළයි; ලාභයයි. ලාභය 
පදනම් කර ෙගන -ලාභය අරමුණු කර ෙගන-  ෙම් මනුස්ස 
සංහතියට ඕනෑ ෙකංෙගඩි යක් ෙවයන් කියලා කල්පනා කර ෙගන 
"බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි ෙහොයනවා" කියලා එදා පටන් ගත් ඒ 
පතිපත්තිෙය්ම තව දිගුවක් තමයි  ෙම් පාලකෙයෝ අර ෙගන 
යන්ෙන්. ඒක ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන තැන් ගණනාවක් අපි ෙම් 
රෙට් දැක්කා.  දුප්පතුන්ට එක විධියකටත්, ෙම් රෙට් ඉහළම 
පැළැන්තිෙය් කිහිප ෙදනකුට -අතෙලොස්සකට- එක විධියකටත් 
සලකන ආකාරය සම්බන්ධෙයන් මම මීට කලින් ෙපොදු 
විවාදෙය්දීත් කරුණු මතු කළා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, අද ෙම් 
පාලකයන්ට මිනිස්සුන්ට ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජීවිත 
ෙනොෙවයි; මන්දෙපෝෂණය; බඩගින්න; විරැකියාව. ඊට එහා 
ෙදයක් ෙදන්න බැහැ.  

බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙකොස්ලන්ද ෙඛ්දවාචකෙය්දී  ඔවුන්ට 
පුළුවන් වුෙණ් ෙම් මිනිස්සුන්ව පණපිටින් වළලන්න විතරයි. 

389 390 

[ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

ඔවුන්ට ජීවත් ෙවන්න ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
එතරම් ෙඛ්දවාචකයක් ෙවලා තිෙබද්දීත්, මිනිස්සු පණපිටින් පස් 
යට වැළලී තිෙබද්දීත්,  නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්තික්කවලත්, 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අවිස්සාෙව්ල්ල පෙද්ශෙය්ත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් පළාත් ගණනාවකත් නායයාම් අනතුරුවලට ලක් 
වුණු මිනිස්සුන්ට ඊළඟට ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන 
එක ගැන අදත් තීරණයක් නැහැ. අදට දවස් කිහිපයකට කලින් - 
ඉරිදා- කහවත්ත පෙද්ශෙය් පාසලකට ෙක්න්ද වුණු මිනිස්සුන්ට 
රජෙය් නිලධාරින් ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? වහාම පාසෙලන් 
යන්න කිව්වා, හිටපු තැන්වලට. ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයක් ෙවලා 
තිෙබද්දීත් ඔවුන්ට ඉඩමක් ෙදන්න , ඔවුන්ට ෙගයක් හදලා ෙදන්න 
රජයට සැලැස්මක් නැහැ.  ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ෙම් පාලකයන්ෙග් 
සැලැස්ම තිෙබන්ෙන් දුප්පතුන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි; ලාභ ලබන 
ඉතාම සුළුතරයක් ෙවනුෙවනුයි. ඒ නිසා සංවර්ධනය පිළිබඳ 
සැලැස්මක් ඔවුන්ට නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන්ෙග් 
අෙප්ක්ෂාව ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. වැය ශීර්ෂ හැම එකක්ම ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඒ 
අෙප්ක්ෂාව ඇතිවයි. ඒ අෙප්ක්ෂාව ඇතිවම තමයි අද උෙද්  නීතිය 
හා සාමය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂයත්, ඊට පසු රාජ  ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින්  සංවර්ධනය ඉදිරියට යනවාද කියන එක 
අපට හරි පැහැදිලියි. මම උද්ධෘත කරන්නම්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඇස්තෙම්න්තුවල තිෙබන වක බදු ආදායම. 

භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා, විෙද්ශ ෙවෙළඳාම සඳහා රුපියල් 
බිලියන 1095යි. ඒ අය කරන රුපියල් බිලියන 1095ක්වූ  බදු 
මුදලින්-ෙකළින්ම සියලුම සාමාන  මිනිස්සුන්ෙග්  ඔළුවට ගහලා 
ෙසොයා ගන්නා බදු මුදලින්- සියයට 50ක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේටද? ඒ ෙසොයා ගත් බදු ආදායෙමන් සියයට 50ක් ෙවන් 
කර තිෙබන්ෙන් රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශයට සහ 
මහාමාර්ග අමාත ාංශයටයි. එක පැත්තකින් ෙම් පාලකයන්ෙග් 
මර්දන කියාවලිය,  ආරක්ෂක යන්තණය දිගට ෙගන යන්නයි.  
කවුරු හරි කියනවා නම් ෙම්ක පවුලක වැඩක් කියලා, ඒක පටු 
විෙව්චනයක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒක මම එදාත් කිව්වා.  

ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව සඳහා  ෙනොෙවයි, රාජ ෙය් පැවැත්ම, 
රජෙය් ආරක්ෂාව සඳහා රුපියල් බිලියන 1095ක් ෙසොයන ෙකොට 
එයින් භාගයක් සන්දර්ශන සඳහා,  නගර සංවර්ධනය කියලා  කරන 
වසඟය සඳහා, -ඒ සිහිනය සඳහා-, ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග හදනවා 
කියලා ෙපන්වන ඒ වසඟය සඳහා, ජනතාව වසඟයට පත් කිරීෙම් 
සිහිනයට ෙගන යාෙම් ව ාපෘති සඳහා සහ මර්දන යන්තණය 
සඳහා තමයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්; රුපියල් බිලියන 532ක් ඒ 
කාර්යයන් සඳහා තමයි. රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට සහ නීතිය හා සාමය අමාත ාංශයට සහ මහාමාර්ග 
අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙමොවුන්ෙග් ආර්ථික කම 
පවත්වා ෙගන යාෙම් අරමුණ තමයි ඒ තුළ තිෙබන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, ජනතාවෙග් සංවර්ධනයට ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. කෘෂිකර්මාන්තයට රුපියල් 
බිලියන 42යි -රුපියල් ෙකෝටි 4200යි-. ගිය අවුරුද්ෙද් ධීවර 
අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 9.3ක් ෙවන් කළා. රුපියල් ෙකෝටි 
933ක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ධීවර අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 5.7යි. ෙම් වතාෙව්  අඩු කරලා. 
සහනාධාර ඉල්ලලා, උද්ෙඝෝෂණය කරලා ධීවරෙයෝ ජීවිත අහිමි 
කර ගත්තා. ෙම් පාලකෙයෝ ආරක්ෂක ෙමෙහයුම් ෙයොදවලා 
ධීවරයන්ට ෙවඩි තිබ්බා. රතුපස්වල මිනිස්සු  වතුර ඉල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී, ඔවුන්ෙග් ඇත්ත  පරමාධිපත  බලය මහ 
ෙපොෙළොවට ෙගෙනද්දී, රතුපස්වල මිනිසුන්ට ආරක්ෂක හමුදාව 
ලවා  ෙවඩි තිබ්බා. කටුනායකදී කම්කරුවන් තමන්ෙග් අර්ථ 
සාධක අරමුදෙල් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී 
පරමාධිපත  බලය තිෙබන පාලකෙයෝ ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ආරක්ෂක හමුදාව ෙමෙහයවලා ඒ අයට ෙවඩි තිබ්බා. ෙපොලීසිය 

ෙමෙහයවලා ඒ අයට ෙවඩි තිබ්බා. එදා හිටපු  ෙපොලිස්පති ඉල්ලා 
අස් වුණා. ඒ ඉල්ලා  අස ්වුණු ෙපොලිස්පති දැන් ඒ අමාත ාංශෙය්  
ඉහළම පුටුවට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. දැන් හරි පැහැදිලියි ෙන් 
ආරක්ෂාව කා ෙවනුෙවන්ද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒකයි මම එදාත් කිව්ෙව්, අදත් 
කියන්ෙන් ෙම් ආරක්ෂාව   ජනතාව  ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි කියලා. 
ජනතාවට ෙවඩි තියන්න උපෙදස් දුන්නු, order  එක  දුන්නු 
ෙපොලිස්පති, "ඔව්, මෙග් අතින් වැරැද්දක් වුණා" කියලා ඉල්ලා අස් 
වුණාම, තානාපතිකමක් දීලා බසීලයට යැව්වා. දැන් ආපහු 
කැඳවලා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ඉහළම පුටුව දීලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ආරක්ෂාව කා ෙවනුෙවන්ද? කා 
ෙවනුෙවන්ද ආරක්ෂාව? ජනතාව ෙවනුෙවන්ද? වැඩ කරන 
ජනතාව ෙවනුෙවන්ද? නැහැ. ෙම් කුසීත, පරපුටු පාලකයන් 
ෙවනුෙවන්  කියන එක හරි  පැහැදිලියි.   

කල්පනා කරලා බලන්න සංවර්ධනයට ෙවන්  කරපු මුදල? 
කෘෂිකර්මාන්තයට රුපියල්  බිලියන 42යි. ධීවර අමාත ාංශයට 
ගිය වතාෙව් රුපියල් බිලියන 9ක් ෙවන් කරලා තිබුණත් ෙම් 
වතාෙව් ඒක රුපියල් බිලි 5.7 දක්වා අඩු කරලා. ධීවරෙයෝ 
උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්නයි. ඒ අය 
හිඟා කැෙව් නැහැ. නිකම් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ධීවරෙයෝ  ජාතික 
ආදායමට පංගුවක් උපයනවා.  ඒත් ඔවුන්ට අදාළ වැය ශීර්ෂෙය් 
මුදල වැඩි කරලා නැහැ.  

ජල සම්පාදනයට ෙවන් වුණු  රුපියල් බිලියන 30,  බිලියන 
6ට අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පානීය  ජල අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. පිරිසිදු පානීය ජලය නැතිව,  උතුරු මැද පළාෙත් 
ජනතාවත්, නැෙඟනහිර පළාෙත් ජනතාවත් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් 
පීඩා විඳිද්දී ජල සම්පාදනයට ෙවන් කරන මුදල රුපියල් බිලියන 6 
දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් අය වැය කා 
ෙවනුෙවන්ද කියන එක හරි පැහැදිලියි.  

ෙසෞඛ ය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
139යි. ෙම් සමසත්යටම  වඩා බදු ආදායෙමන් සියයට 50කට වඩා  
ෙවන් කරලා තිෙබනවා, වසඟයට, සිහිනෙය් ෙද්ශපාලනයට සහ 
මර්දනෙය් ෙද්ශපාලනයට. ඒක හරි පැහැදිලියි ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි.   

ෙමතුමන්ලා හැම තිස්ෙසේම යුද්ධය ගැන කියනවා. අෙප් 
මිනිස්සු  හිතාෙගන ඉන්නවා, ''යුද්ධෙයන්  අපි දිනුවා'' කියලා. 
දකුෙණ් ජනතාව හිතාෙගන ඉන්නවා, ''යුද්ධෙයන් අපි දිනුවා'' 
කියලා. උතුෙර් ජනතාව හිතාෙගන ඉන්නවා ''යුද්ධෙයන් අපි 
පරාදයි'' කියලා . නමුත් ඒ ෙදෙගොල්ලම පරාදයි. කවුද පරාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? පරාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් පිඩිත ජනතාව. 
දිනුෙව් කවුද? කුසීත පාලකෙයෝ ටිකක් දිනලා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්  විෙව්චනයක්  නැත්ෙත් ඒකයි. ෙම් 
පාලන කමය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  විෙව්චනයක් නැහැ. 
වාමාංශිකයි  කියලා අද ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
වෙම් පක්ෂවලටත් ඒ ගැන විෙව්චනයක් නැහැ. ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් විතරයි.  ජර්මන් ජාතික 
Bertolt Brecht කවියා ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි. මම ඒක කියවන්නම්. 

   
"මීට ෙපර කලදීත් තිබිණි යුද්ධ     
අන්තිම  යුද්ධය ෙකරී අවසන් වුණු විට සිටියහ  
දිනුෙවෝ හා පැරදු ෙණෝ 
පැරදුණු අතර සිටි හුදී ජනෙයෝ හාමතින් බැට කෑහ." 

පැරදුණු මිනිසුන් අතරත් හුදී ජනතාව හාමතින් බැට කනවා; 
වතුර නැතිව බැට කනවා; ෙබෙහත් නැතිව බැට කනවා. පැරදුණු  
ජනතාවත් බැට කනවා, ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"දිනුෙවෝ අතර සිටි  හුදී  ජනෙයෝද  හාමතින් බැට කෑහ."  

දිනපු මිනිස්සුත් බැට කනවා. ඒ නිසා  එදා  ෙබෂ්ට්  කියපු 
කවිය අදටත් අදා ළයි. බැට කන්ෙන් කවුද? දිනුවාය කියලා 
හිතාෙගන ඉන්න එදා කිරිබත් කාපු ජනතාවත් බැට කනවා.  
පැරදුණාය කියලා හිතාෙගන ඉන්න උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙදමළ 
ජනතාව අතර ඉන්න ඒ පීඩිත ජනතාවත් බැට කනවා. ඒ කවුරුත් 
බැට කනවා. එෙහනම් දිනලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම් පාලකෙයෝ 
දිනලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ගමන ඔවුන් ඉස්සරහට යනවා. ඒක 
ඉතා පැහැදිලියි. නමුත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ඉස්සරහට යෑමක් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, ෙම් වියදම අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ටය කියලා.  ඒක ඉතා පැහැදිලියි. අද ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? අද ෙම් පාලකයන්ෙග් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න 
මර්දනය ඉස්සරහට ෙගනියන්න තමයි ආරක්ෂක වැය ශීර්ෂය තියා 
ෙගන ඉන්ෙන්. ඒක වැඩිෙයන් ෙහොඳට කරන  නිසා තමයි පවුලට 
ටිකක්  වැඩිපුර  ෙබදා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  කල්පනා  කරලා 
බලන්න.  

අද උතුෙර් ජනතාවට ඉඩම් ෙබදා දීම ෙකොෙහොමද?  ඒක 
විධිමත්ව ෙකෙරනවාද? අද උතුෙර් ජනතාවට  හරියට  ඉඩම් ටික 
ෙදනවාද?  නැහැ. ඒ පශ්නය තවමත් වවාෙගන කනවා. ඊළඟට, 
රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්න නඩු නැති සිරකරුවන්ට ෙමොකද කෙළේ?  මට 
මතකයි ෙම් පාලකෙයෝ ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඇමතිවරු ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, මාස ෙදකක්, තුනක්, හයක් ඇතුළත  උසාවි පිහිටුවලා වහාම 
නඩු විභාග කරලා ෙචෝදනා නැති තරුණයන් නිදහස් කරනවා  
කියලා. නිදහස් කළාද? නැහැ.  ඒ ෙවනුවට ෙමොකක්ද  කරන්ෙන්? 
ෙනොවැම්බර් මාසය ෙවනෙකොට යාපනය විශ්වවිද ාලය වටලා 
ආරක්ෂක බල ඇණි දමනවා.  ඒ අයට තමන්ෙග් මිය ගිය අය සිහි 
කරන්නවත් ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. 
ආරක්ෂක බලඇණි දැමීම  දැනටම පටන් ෙගන  තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන්  කථා කරපු මිනිසුන්ට ෙමොකද 
කෙළේ? මාධ ෙව්දීන්ට ෙමොකද කෙළේ? පගීත්ට ෙමොකද කෙළේ? 
ලසන්තට  ෙමොකද කෙළේ?  ෙම්  ආරක්ෂක  අංශ  නිල ෙනොලත් සුදු 
වෑන් කල්ලිය ෙමෙහයවලා ඒ මාධ ෙව්දීන් මර්දනය කළා. 
ලලිත්ට ෙමොකද කෙළේ?                                                                                                                                                                                                  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair. 
 
අනතුරුව  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  MR. SPEAKER  took the Chair. 
 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, උතුෙර් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරපු 

ලලිත් කුමාර් වීරරාජ්ට, කුගන් මුරුගානන්දන්ට ෙමොකද කෙළේ? 
2011 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 10වන දා ෙලෝක මානව හිමිකම් 
දිනෙය්දී ඔවුන් ෙදෙදනා පැහැර ෙගන ගියා. ඒක රාජ  ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ෙග් වුවමනාවට, ඔහුෙග් අනුදැනුම ඇතුවයි ෙකරුෙණ් 
කියන එක ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ ගැන තවමත් උත්තරයක් නැහැ. 

අද තවමත් උතුෙර් ජනතාව මර්දනයට ලක් කරනවා, පැහැර ෙගන 
යනවා. රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාත්, රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශයත් එයට ෙකළින්ම වග කියන්න ඕනෑ. නමුත් ඔවුන් 
වග කියනවාද? නැහැ. උතුෙර් තැනින් තැන, අඩි දහෙයන් අඩි 
දහයට හමුදා බල ඇණි සිටියදී කියනවා, "අපි දන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. දකුෙණ්දී පැහැර ෙගන යනවා. නගරෙය් CCTV Cameras 
සවි කර තිෙබනවා ලු, ආරක්ෂක ජාලයක් තිෙබනවා ලු. ෙකෝ, අහු 
වුණාද? ඔවුන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙමතරම් දක්ෂ රාජ  
ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ඒ අය අල්ලා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඉතා 
පැහැදිලියි, ඒ පැහැර ගැනීම්, ඝාතන සියල්ලටම පාලකයන් වග 
කියන්න ඕනෑය කියන එක. මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා, 
"අපට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න පුළුවන්" කියලා. උතුෙර් එවැනි සිදු 
වීම් සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද යාපනයට යන්න. යාපනය කියන්ෙන් 
ෙවනම රටක්ද? ෙම් රෙට් මිනිස්සු කිව්ෙව්, "ෙවන් ෙවන්න එපා, 
අපි එකට ඉඳිමු" කියලා. ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් හැම 
ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුව ලංකාව එක රටක්  හැටියට 
තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි. හැබැයි, දැන් කවුද ඒ රට, රටවල් 
ෙදකක් කරන්ෙන්? අපිද? අපි ෙනොෙවයි, ෙම් පාලකෙයෝ. 
යාපනයට යන්න ෙවනම බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
ඇයි, භයද? කාටද? කාට වුණත් ෙම් රෙට් මිනිසකුට - [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් රට, රටවල් ෙදකක් ෙනොෙවයි. ඒක මතක තබා 
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්!  

 

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

ගහන්න. [බාධා කිරීමක්]  තමුන්නාන්ෙසේලා එල්ටීටීඊ එෙක් 
නායකයන් උකුෙළේ, ඔෙඩොක්කුෙව් තබා ෙගන ඉන්නවා. දැන් 
කථා කරනවා, එල්ටීටීඊ එකක් ගැන. එල්ටීටීඊ එෙක් නායකයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ ඉන්නවා. එෙහම නම් ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
ෙගොල්ලන් පරීක්ෂා කරන්න. ෙම් රට අද රටවල් ෙදකක් කරන්ෙන් 
කවුද? අපිද? අපි ෙනොෙවයි, ෙම් පාලකෙයෝ. ගරු සභාපතිතුමනි, 
පුළුවන් නම් ඒවාට උත්තර ෙදන්න කියන්න. [බාධා කිරීමක්]  

දැන් බලන්න. තමන්ෙග් පශ්නය කියන්න විශ්වවිද ාල 
ශිෂ ෙයෝ පරමාධිපත  බලය තිෙබන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට 
ආවා. ඒ ශිෂයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට එන්න බැරිද? ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා, ඕනෑ ෙකනකුට 
බලපතයක් නැතුව ෙකළින්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට එන්න 
පුළුවන්  කියලා. ඉතින් විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ ආවා. එක ශිෂ  
නිෙයෝජිතයකුවත් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ගත්තාද? ෙමොකද 
කෙළේ? පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට එන ෙකොටම කඳුළු ගෑස් ගහලා 
එළවා දැම්මා. උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් හැම ෙදනාටම අද එක 
විධියටයි සලකන්ෙන්.  

ඊළඟට රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය්, සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය්, 
ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද ාලෙය් ශිෂ යන් කථා කරන ෙකොට, 
රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් බල ඇණිය, රක්නා ලංකා 
ආරක්ෂක අංශය විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ නිල ෙනොලත් මැරයන් 
දමලා විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ට කථා කිරීෙම් නිදහස පවා නැති 
කරලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි තත්ත්වය. ඒ 
සියල්ලම තමන්ෙග් අණසකට අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවටද? නැහැ. තමන්ෙග් පාලනය 
අභිෙයෝගයට ලක් කරන ෙකොට ඒ පාලනය අභිෙයෝගයට ලක් වන 
එක වළක්වන්නයි ඒක කරන්ෙන්. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? 
පුළුවන් ෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතා ෙගන ඉන්නවා නම් 
ඒක සිහිනයක් විතරයි. මතක තබා ගන්න, ජනතාව එකතු වන 
ෙවලාවට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවනවා කියලා. රතුපස්වලදී, තුන්නාෙන්දී, හලාවතදී, 
කටුනායකදී ෙම් ආරක්ෂක බල කාය මැදිහත් වුෙණ් කා 
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[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

ෙවනුෙවන්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා. ආරක්ෂක 
හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් සෙහෝදරවරුනි, එදා ඇහුවා වාෙග්ම අපි 
අදත් ඔෙබන් පශ්නයක් අහනවා, "ඔබ කා ෙවනුෙවන්ද ෙසේවය 
කරන්ෙන්?" කියලා. ෙම් රෙට් ඉතාම සුළුතරයක් වන කුසීත 
පරපුටුවන්, නිකම් ඉන්න මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ඔබ ෙසේවය 
කරනවා. වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ඔබ ෙසේවය 
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීම ෙමොකක්ද කියලා 
ඉදිරිෙය්දී සෙහෝදරාත්මකව කල්පනා කරන්නය කියලා ආරක්ෂක 
හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් සෙහෝදවරුන්ට ආරාධනා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද එක පැත්තකින් මර්දනය කියාත්මක 
කරනවා. අනික් පැත්ෙතන් ෛවරය වපුරනවා. අන්තවාදී, 
ජාතිවාදී, ආගම්වාදී සංවිධාන හසුරුවන්ෙන් කවුද? ඒක ඉතා 
පැහැදිලියි. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙබොදු බල ෙසේනා මූලස්ථානය 
විවෘත කරන්න ගිෙය් කවුද? රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ. කවුද ඒ? රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම්, ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මල්ලි. එෙහම නම් ඉතා පැහැදිලියි, ෛවරය වපුරන්ෙන්ත් ඒ 
ෙගොල්ලන්, මර්දනය ෙගෙනන්ෙන්ත් ඒ ෙගොල්ලන්, වසඟය 
ෙගෙනන්ෙන්ත් ඒ ෙගොල්ලන්  කියලා.  

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

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, Bertolt Brecht කියපු කියමනකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා.  

"යුද්ධය ඉවරයි. දැන් ඉතින් සාමෙයන් පෙරස්සම් ෙවයල්ලා" 
කියලා එතුමා කිව්වා. මා ෙම් රෙට් ජනතාවට කියනවා, "යුද්ධය 
ඉවරයි. සාමෙයන් පෙරස්සම් ෙවයල්ලා" කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
 ඊළඟට ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. 

 
[6.01 p.m.] 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Chairman, I am happy to address the House when 
you are in the Chair. After the advent of King Vijaya, 
never before has geography, topography and the 
landscape of Sri Lanka had undergone such unbelievable 
and amazing transformations as it is today under the 
enlightened leadership of His Excellency President 
Mahinda Rajapaksa. Therefore, Sir, now there is nothing 
that the Opposition can do. See what is now happening 
around the country and around the City of Colombo. 
Houses are coming up everywhere. A friend of mine, 
Sadruddin, who came from abroad told me the other day, 
“I come from Hong Kong. I got down in Singapore and 

then came here. I looked up to see the skyline of this 
country. It is so marvellous and beautiful than the 
skylines of Hong Kong and Singapore”. There are houses 
coming up all over the city in areas like Henamulla, 
Aluthmawatha, Mayura Place, Ferguson’s Road, K. Cyril 
C. Perera Mawatha, Lionel Edirisinghe Mawatha, 
Maligawatta CGR land site, Estate 31-Orugodawatta site, 
Estate 54 and 66 sites, Government factory land in 
Salamulla, Kolonnawa, Angoda and Sirisara Uyana.  

කියවාෙගන යන ෙකොට අම්ෙම්, හුස්ම ගන්නත් බැහැ. ඒ 
තරමටම ෙගවල් හැදිලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් අලංකාරය ෙදස 
බලනෙකොට, එදා අෙප් පී.එල්.ඒ. ෙසෝමපාල මහත්මයා සහ චිතා  
ෙසෝමපාල මහත්මිය යන පවීණ ගායිකා යුවල අගනා ගායනයක් 
කළා,  "නුවර අලංකාරය" පිළිබඳව. අද ෙමහි දිස්වන ආශ්චර්ය, 
ෙම් අලංකාරය දකින ෙකොට ඒ සිංදුව ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස ්කරලා 
තමයි අපිට කියන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

"අගනුවර අලංකාෙර්- අගනුවර අලංකාෙර්, මුළු ෙලොව පැතිෙර් 
රමණී නාෙම්- දස ෙදස අගනුවෙර් " කියලායි අපිට ඒ සිංදුව 
ගයන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා උලකුඩය ෙද්වියට පුත් රුවනක් 
ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා පාර්ථනා කරලා ෙතොටගමුෙව් ශී රාහුල 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ "සැළලිහිණි සංෙද්ශය"  ගන්ථාරූඪ කළා.  
ඔබතුමා වාඩි වී සිටින  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උඩින් ආකාශෙය් 
තමයි එදා ඒ සැලළිහිණියා  පියාසර කෙළේ. අෙප් ෙම් අලංකාර 
ෙකෝට්ෙට් පුරවරෙය්  ලියන්ව එදා  රාහුල හිමි ෙමන්න ෙම් විධියට 
දැක්කා.   

 
 "සිසි වන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැකි මිටින  
  නිසි පුළුලු'කුළ රිය සක යුරු තිසර තන 
  දිසි රන ලිෙයව් රූ සිරි යුත් ෙමපුරඟන 
          ඇසි පිය ෙහළන පමණින් ෙනොෙවති ෙදවඟන."  

ඉතාමත්ම රූ සිරිෙයන් යුත් සුන්දර ලියන් අදත් දියවන්නා ඔය 
වටා ඇවිදිනවා. ඒ අවට අලංකාර දර්ශනය අපට ඉතාම නවීන 
ආකාරයට, රටාවට මවා දී ඇත්ෙත් අෙප් නගර නිර්මාතෘ ගරු 
ජනරාල් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් පවසනවා.  
ෙකෝට්ෙට් පමණක් ෙනොව හැම තැනම අලංකාර  කර තිෙබනවා.  

බලන්න,  ෙබොරලැස්ගමුව නවීකරණෙය් අලංකාරය.  ටීඑන්ඒ 
එෙක් අය ජී.එල්. චන්දසිරි ආණ්ඩුකාරතුමාට බණිනවා. එතුමා 
අලංකාර නගරයක් හදලා තිෙබනවා. එතුමා එතුමාෙග් නිල නිවස 
අසළ අලංකාර උද ානයක් හදලා තිෙබනවා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහතාට,  නිමල් ෙපෙර්රා සභාපතිතුමාට මම කියනවා, ගිහිල්ලා 
එහි විශාල උයන් හදලා තවත් අලංකාර කරලා ෙදන්නය කියලා. 
ෙබොරලැස්ගමුෙව් ෙව්රැස්ගඟ, Independence Arcade එක  
බැලුවාද? බලනවා; ෙහොෙරන් ෙහොෙරන් බලනවා. ෙම් නව 
ෙලෝකෙය්  ෙකොළඹ 7 ෙනෝනාවරු කලිසම් ඇඳ ෙගන, ජීන්ස් 
දාෙගන, අරවා ෙම්වා ඇඳෙගන හැමදාම jogging කරනවා. ෙම් 
අයට jogging කරන්නත් අවශ  පහසුකම් සලසා දී තිෙබන්ෙන් 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙයන් තමයි කියන එක  
මම අවධාරණය කරනවා.  Racecourse එෙක් අලංකාරය 
බලන්න. Floating Market, Gold City, Weli Park, 
Viharamahadevi Park ;  ෙම්වාෙය් අලංකාරය  බලන්න.   
Victoria Park   එකට අද Viharamahadevi Park  එක කියලායි 
කියන්ෙන්. මම ෙකොළඹ සහීරා විද ාලෙය් ඉෙගන ගන්නා 
කාලෙය්- when we were studying at Zahira College- 
 

We go there to revise our lessons for exams. I 
remember my past classmates - M.S.M. Nizar, M.Velu 
Mayil, H.I.M. Cassim, Ismet Zaheed, M.A.A. Ansari, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

C.M.M. Kamaldeen, A.M. Tayoob and all the others - and 
we enjoyed the beauty in the park. Today, even Mr. 
A.J.M. Muzammil, Mayor of the UNP-controlled 
Colombo Municipal Council, is also helping our 
Government in order to beautify the City of Colombo. 
This city park has become one of the most scenic beauties 
of the entire world today. Therefore, the Opposition has 
nothing to talk about. 

I also want to say this. This is Parliament. Sir, you 
have ensured us the freedom of speech in this House and 
it is guaranteed by the Standing Orders. The greatest 
authority on Parliamentary Practice and Procedures, 
Erskine May, also says, "There is complete freedom in 
Parliament; although the Speaker has eyes, he cannot see; 
although he has ears, he cannot hear; although he has a 
mouth, he cannot speak”.  That is the wonder of the post 
of the Speaker in a Parliamentary democracy. Now, there 
was a note of warning issued to me by the TNA Leader 
when he spoke in the morning. Just dismissing aside any 
comment contradictory to his views and attempting to 
take refuge under a false pretext of enjoying freedom of 
speech in the House is, surely, displaying an attitude of 
authoritarianism. He was talking about Jaffna. What 
authoritarianism are you exercising in Jaffna? We went to 
Kilinochchi with the President. What do they say?  

யாழ்ப்பாணத்தி ந்  கிளிெநாச்சிக்கு வந்த தமிழ் மக்கள் 
அன்  தாம் பட்டபாட்ைடச் ெசான்னார்கள். அவர்க க்கு 
கிளிெநாச்சியில் உாிய இடம் ெகா ப்பதில்ைல. சந்ேதகம் 
காரணமாக யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் கிளிெநாச்சி நீைரப் 
ப குவதில்ைல. யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ேபாத்தல்களில் 
தண்ணீைரக் ெகாண் வந் தான் அவர்கள் ப குவார்கள். 
இன்  யாழ்ப்பாண மக்க க்கு இரைணம வி ந்  நீர் 
வழங்குவதற்குத் தைடயாக இ ப்ப  இந்த ாீ.என்.ஏ. ம் 
விக்ேனஸ்வரன் அவர்க ம்தான் என்பைத நான் 
ஊன்றிச்ெசால்கிேறன்.  

 
அ மாத்திரமல்ல, - An alarming news, Sir!  It is a note of 

alarm. In this House, we have people - they say they are 
representing the people. - இந்த சைபயிேல பிஸ்டல் கு , 
ெமாட்ைடத் தைலவர்கள் இ க்கின்றார்கள். I must warn the 
security forces, there are - பிஸ்டல் கு , ெமாட்ைடத் தைலவர் 
- those people are there, and also a Kilinochchi master who gave 
children as child soldiers to the kotiya is also in this House. 
Therefore, you have to be very sharp; you have to look around and 
see. 

An MP brought carrots to the House the other day. So, 
why can we not believe that these people would bring 
bullets to this House? We have a lot of confidence in the 
police. They are doing a wonderful job of work. Now, 
you are talking of a massacre. The Hon. Sampanthan 
addressed the international diaspora from this House.  I 
am also addressing the international diaspora from here. It 
was not a massacre. It was a rescue operation. The LTTE 
was using young and old women, and children as human 
shields. At the last stages of the war, about 3,000 Tamils 
came running away from the clutches of the Tigers to the 
arms of the heroic Sri Lankan Army. They turned into 

doctors, parents, father figures and they were not only 
fighting a war. Today, they are developing the country. 

When the Vietnamese Vice-President came, - Mr. 
Chairman, you hosted him - I asked him, “Your 
Excellency, you had wars in Vietnam for 20 years, you 
had wars in Korea. What were those American soldiers 
doing there?” "They are nowhere; now they are unknown 
figures", he said. The army fought the battle and won the 
freedom for us. The Hon. Sampanthan and others are 
among the living today because His Excellency Mahinda 
Rajapaksa won the war and freed the country from the 
marauding and atrocious Tigers.  

Do not forget that President Mahinda Rajapaksa took 
the "Yal Devi" safely to Yalpanam. Thousands of people 
from Jaffna come to Colombo daily and travel from 
Colombo to Jaffna. It plies from Matara to Jaffna. I must 
tell the diaspora that this is now one country. It is now 
united together. It is the Hon. Ranil Wickremasinghe who 
gave an undertaking to Prabakaran. He wrote an 
agreement to say, three-fourth of the sea was yours, and 
one-fourth of the land was yours.  

Today, President Mahinda Rajapaksa has made Sri 
Lanka "one country". Therefore, I will tell you that, 
ෙම්කයි ආශ්චර්යය. Parents in Jaffna are bringing their 
children day and night to see the wonder called the train, 
when it stops at the Jaffna Railway Station. Why? The 
present generation has not seen a train before. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon.Azwer, please wind up now.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yes, Sir, I will wind up.  

Now, those children in Jaffna display the greatest 
evidence of freedom in the country. Boys and girls clad 
in white uniforms cycle to schools, which is one of the 
most welcome sights, I should say, in Jaffna. All this 
transformation has taken place because of the “Mahinda 
Chintana”. Now, the world is talking about the “Mahinda 
Chintana” including the World Bank, the International 
Monetary Fund, Geneva, America and Norway.  

Finally, Sir, I must say that the “Mahinda Chintana” 
has been translated into the Chinese language. Never  in 
history has a policy statement made by a leader of a 
country been translated into another language. But, the 
“Mahinda Chintana” has been translated into the Chinese 
language by a Professor by the name of  Ma Zhongwen 
of Jinan University in Guangzhou in the Guangdong 
Province. Sir, I will get that book from Ambassador 
Niyangoda soon and present it to you.  

Thank you.  
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"190 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 5,890,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
190 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,             

රු. 960,210,000   
 

"190 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 960,210,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

190 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
225 වන ශීර්ෂය.- ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 45,109,150,000 
 

"225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 45,109,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය"  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,            
රු. 5,539,790,000 

 
"225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,539,790,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  190, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 5,890,850,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  190, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 960,210,000 

 
 “தைலப்  190, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 960,210,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  190, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
தைலப்  225.-  ெபா ஸ்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 45,109,150,000 
 

 “தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 45,109,150,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,539,790,000 

 
“தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,539,790,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 5,890,850,000, for Head 190, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 190, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 960,210,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 960,210,000, for Head 190, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 190, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 45,109,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 45,109,150,000 for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 5,539,790,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,539,790,000 for Head 225, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ශීර්ෂ 103, සභාව එකඟද?  

 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
I want to call for a division for Head 103 - Minister of 

Defence and Urban Development only, not for the 
Ministry of Law and Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව සභාපතිතුමා විසින් 

පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  'ஆம்'  ேலாங்கிற்  என சபாநாயகர் அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள். 
 
Question put. 
MR.CHAIRMAN , having collected the Voices, declared that the 

“Ayes“ had it. 
 

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Sir, I call for a Division. 

 
කාරක සභාව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 115; 

විරුද්ධව 12; යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

115;    எதிராக 12. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes  115; 

Noes  12.      
    

"103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 3,975,880,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 10,088,970,000 
 
"103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 10,088,970,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,002,000,000 
 

"103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 1,002,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 25,000,000,000 
 

"103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 25,000,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 3,975,880,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  பா 10,088,970,000 

 
“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 10,088,970,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,002,000,000 

 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,002,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  பா 25,000,000.000 

 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 25,000,000.000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 3,975,880,000, for Head 103, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 10,088,970,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,088,970,000, for Head 103, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,002,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,002,000,000, for Head 103, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 25,000,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 25,000,000,000, for Head 103, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

222  වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා යුද හමුදාව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 132,179,500,000 

 
"222  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 132,179,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 7,384,630,000 
 

"222  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 7,384,630,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
223 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා නාවික හමුදාව  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 42,751,500,000 
  

"223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 42,751,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 7,699,380,000 

  
"223  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 7,699,380,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.        

 
224  වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව  

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 31,536,500,000 
  
"224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 31,536,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 6,880,000,000 

  
"224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 6,880,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී.   
 

226 වන ශීර්ෂය.- ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 907,650,000 

  
"226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 907,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 817,000,000 
  

"226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 817,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
226 වන  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
227 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම්  

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 491,980, 000 

  
"227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා, රු. 491,980,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 88,300,000 
  

"227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 88,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

291 වන ශීර්ෂය.- ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 155,800,000 

  
"291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 155,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

403 404 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 1,910,800,000  

 
"291  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                

රු. 1,910,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  
 320 වන ශීර්ෂය.- සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 11,988,920,000 
  

"320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 11,988,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 73,000,000 

 
"320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 73,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

325 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ෙවරළ ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 32,270,000 

  
"325 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 32,270,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
   

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 57,920,000 

  
"325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 57,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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தைலப்  222.- இலங்ைகத் தைரப்பைட 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 132,179,500,000 
 

“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 132,179,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 7,384,630,000 

 

“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  7,384,630,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  223.- இலங்ைகக் கடற்பைட  
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 42,751,500,000 

 

“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 42,751,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  223, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 7,699,380,000 
 

“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  7,699,380,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  223, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  224.- இலங்ைக வான்பைட   

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 31,536,500,000 
 

“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 31,536,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  224, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 6,880,000,000 
 

“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  6,880,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
தைலப்  224, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  226.- கு வர  கு யகல் த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 907,650,000 

 
“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 907,650,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 
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தைலப்  226, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 817,000,000 

 

“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  817,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  226, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  227.- ஆட்பதி த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 491,980,000 

 
“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 491,980,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 88,300,000 

 
“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  88,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  291.- கைரேயாரம் ேபணல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 155,800,000 

 
“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 155,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  291, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,910,800,000 

 

“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  1,910,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  291, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  320.- சிவில் பா காப் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 11,988,920,000 

“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 11,988,920,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 73,000,000 
 

“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  73,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
தைலப்  325.- இலங்ைகக் கடற்கைரப் பா காப் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 32,270,000 
 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 32,270,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 57,920,000 
 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  57,920,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

HEAD 222.- SRI LANKA ARMY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 132,179,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 132,179,500,000, for Head 222, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 7,384,630,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 7,384,630,000, for Head 222, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 223.- SRI LANKA NAVY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 42,751,500,000 
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Question, "That the sum of Rs. 42,751,500,000 for Head 223, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,699,380,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,699,380,000 for Head 223, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 224.- SRI LANKA AIR FORCE 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 31,536,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 31,536,500,000 for Head 224, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 6,880,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,880,000,000 for Head 224, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 226. -  DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND 
EMIGRATION 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 907,650,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 907,650,000 for Head 226, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 817,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 817,000,000 for Head 226, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 227.-  DEPARTMENT OF REGISTRATION OF PERSONS 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 491,980,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 491,980,000 for Head  227, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 88,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 88,300,000 for Head 227, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 291.- DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 155,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 155,800,000 for Head  291, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 291, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,910,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,910,800,000 for Head 291, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 291, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY 
 

Programme 01.  - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 11,988,920,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,988,920,000,  for Head 320, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 73,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 73,000,000, for Head 320, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 325.-  DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 32,270,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 32,270,000 for Head  325, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 57,920,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 57,920,000, for Head 325, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යි ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.  
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.20ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2014 

ෙනොවැම්බර් 05වන බදාදා.  
 
பி.ப. 6.20 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 

அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2014 நவம்பர் 05, தன்கிழைம. 

 
At 6.20 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 05th 

November,2014. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ෙසෞඛ  ෙසේවාව ඉහළ නැංවීම  

சுகாதார ேசைவைய ன்ேனற் தல்  
UPLIFTMENT OF HEALTHCARE  SERVICE 

 

[අ.භා. 6.22] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ මහින්ද චින්තන වැඩ 
පිළිෙවෙළේ පධානතම පුමුඛතාවන් වන විෙශේෂඥයින්, ෛවද වරුන්, 
ෙහදියන්, පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්, ඔවුන්ෙග් වැටුප් හා 
දිරිගැන්වීම් වැඩි කිරීමට වර්තමාන රජය කියා ෙකොට ඇත. තවද 

ෙරෝහල්වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ  ගිලන් රථ, 
ෛවද  උපකරණ හා ඖෂධ සැපයීමට ද කියා කර ඇත. එෙමන්ම ෙද්ශීය 
ඖෂධ නිෂ්පාදකයින් දිරිගැන්වීම සඳහා රජෙය් ඖෂධ නිෂ්පාදන ධාරිතාව 
ඉහළ නංවා තිෙබ්. ජනතාව ට ෙනොමිලෙය් ෙසෞඛ  ෙසේවාවන් සැපයීම 
සඳහා ෙම් වන විට වර්තමාන රජය වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 150කට 
වඩා වැඩි මුදලක වැය බරක් දරනු ඇත. 
 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට විශාල කාර්ය භාරයක් කරනු ලබන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන් පමුඛ වත්මන් රජයට ෙමම ගරු සභාෙව් ස්තුතිය හිමි විය 
යුතු අතර, 2015 අය වැය ෙයෝජනාවන්හි දැක්ෙවන 2020 සහ ඉන් ඔබ්බට 
සංවර්ධන අරමුණු යටෙත් 2020 දී ආසියා ශාන්තිකර කලාපෙය් මානව 
සම්පත් දර්ශකෙය් ඉහළම ස්ථානයක් ගැනීම සඳහා ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් 
ගනු ලබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද යන්න ෙමම සභාවට පැහැදිලි කළ යුතු 
යැයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි." 

 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නිදහස් ෙසෞඛ  
කියාත්මක වන අතෙළොස්සක් වූ රටවල් අතෙර් ශී ලාංකීය 
ජනතාව හැටියට ඉතාමත් අභිමානෙයන් අපට කථා කරන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිදහස් 
ෙසෞඛ ය ෙවනුෙවන් වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 150කටත් වඩා 
වැඩි මුදලක් ෙවන් කිරීම තුළ අප මානව සම්පත් සංවර්ධනය - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 
Medicine) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථා ෙව් දී "ගරු ජානක 

බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානව සම්පත් දර්ශකය අතින් 

අපි දිෙනන් දින ඉදිරියට පැමිෙණමින් තිෙබනවා. ෙමෙතක් 
කාලයක් පවත්වාෙගන ආ නිදහස් ෙසෞඛ ය ෙසේවෙය් තිබුණු 
බාධාවන් ඉවත් කර, නිදහස් ෙසෞඛ ය තුළින් ජනතාවට උපරිම 
ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා විශාල කැප කිරීමක් සහ නායකත්වයක් ලබා දීම ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවලාෙව් දී අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ෙසෞඛ  
අමාත වරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා ඇතුළු ඉතා ඉහළ මට්ටෙම් සිටින 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිනුත්, පහළම මට්ටෙම් සිටින කම්කරු 
ෙසේවකයා දක්වාත් ෙම් ෙවනුෙවන්  අතිවිශාල කැප කිරීමක් 
කරනවා අප දකිනවා. අප ෙම් ෙවලාෙව් දී මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අෙප් ර ෙට් ඉතාම ෙහොඳ ෙසෞඛ  සැලැස්මක් තිෙබන බව. අනික් 
රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී අෙප් රෙට් ව හය ඉතා 
ඉහළයි. ඕනෑම ෙකෙනකුට යම් ෙරෝගයක් තිෙබනවාද කියා 
ෙසොයා බලන්නත්, ෙරෝගයක් වැළඳුණු ෙවලාෙව්දී කමානුකූලව ඒ 
ෙරෝගය වළක්වා එයින් සුවය ලබා ෙදන්නත් ෙනොෙයකුත්  
වැඩසටහන් කියාත්මක වනවා.  

මම උදාහරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් වන ෙකොට ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත  ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීම යටෙත් මාතෘ සායන මධ ස්ථාන ශක්තිමත් කිරීම 
සහ දියුණු කිරීම සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවලට ලබා දී තිෙබනවා. දරුවකු පිළිසිඳ ගත් අම්මා 
ෙකෙනකු ෙකොන්දට අත් ෙදක තියාෙගන, දහඩිය ෙපරාෙගන පැය 
ගණනක් හිටෙගන බලාෙගන හිටපු කාල වකවානුවක් තිබුණු බව 
අපට මතකයි. සමහර අවස්ථාවල ඔවුන්ට වාඩි ෙවන්න පුටුවක් 
තිබු ෙණ් නැහැ. සමහර ස්ථානවල fan එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෛවද වරුන්ට ඇවිල්ලා ෙරෝගීන් පරීක්ෂා කරන්න ඇඳක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට වාඩි ෙවන්න පුටුවක්, ෙම්සයක් තිබුෙණ් 
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමහර අවස්ථාවල අප 
දැක්කා, දරුවන්ව මල්ලක් වාෙග් එකක දමලා ෙකොක්කකින් 
ගහක අත්තක එල්ලලා තමයි  බර කිරුෙව්. එවැනි පසු බිමක් තුළ 
මාතෘ සායන මධ ස්ථාන අංග සම්පූර්ණ කරලා, අවශ  පහසුකම් 
ලබා දීලා, අවශ  ෙහද  ෙහදියන් නිලධාරින් පවුල් ෙසෞඛ  
ෙසේවිකාවන් ලබා දීලා අද ඉතාමත් විධිමත් තත්ත්වයකට ෙසෞඛ  
ෙසේවය අරෙගන තිෙබනවා. තවමත් ගාමීය පෙද්ශවල අඩු වයසින් 
විවාහයට පත් වූ අයට තමන්ෙග් පවුල් ජීවිතය ගත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්, දරුවන් බිහි කිරීම සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්න 
තිෙබන බව අප දන්නවා. ඒ අවස්ථාවලදී ගාමීය මට්ටෙම්ම තිෙබන 
මාතෘ සායන මධ ස්ථානය හරහා අතිවිශාල ශක්තියක්, කැප 
කිරීමක් ලැෙබනවාය කියන කාරණය, ඒ ෙවනුෙවන් දායකත්වය 
දුන්නු සියලු ෙදනාටම කරන ෙගෞරවයක් වශෙයන් අපි මතක් 
කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම තමයි ගාමීය ෙරෝහලට අවශ  සම්පත් ටික අද අපි 
කමානුකූලව ලබා දීලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙරෝහල, දිස්තික් 
ෙරෝහල, ඒ වාෙග්ම මහ ෙරෝහල අද අංග සම්පූර්ණ විධියට 
සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහල ඉතාම ඉහළ  මට්ටෙම් මානව සහ 
ෙභෞතික සම්පත් තිෙබන ෙරෝහලක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොෙළොන්නරුව ෙරෝහල, බදුල්ල ෙරෝහල, අෙනකුත් 
සෑම දිස්තික්කයකම තිෙබන ෙරෝහල් ගත්තාම අද ඒවා අංග 
සම්පූර්ණ ෙරෝහල් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා ෙසෞඛ  පහසුකම් ලබා ගත් 
ෙරෝගීන්ට අද ගෙම් ඉඳලාම, තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය්, තමන්ෙග් 
නගරෙය් ඉඳලාම ඒ පහසුකම් ටික ලබා ගත හැකි වන පරිදි ඒවා 
නිර්මාණය කරන්න අතිවිශාල කැප කිරීමක් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ෙවලාෙව් පවුල් 
ෙසෞඛ  ෙසේවිකාවන් ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් ගමින් 
ගමට, ෙගදරින් ෙගදරට ගිහිල්ලා කරනු ලබන ෙසේවාව ඉතාමත් 
ඉහළයි. මාතාවන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කටයුතු කරන්න ඕනෑ, 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ආහාර ගන්න ඕනෑ කියන තැන ඉඳලා ඔවුන් 
දැනුවත් කරලා ඉතාම නිෙරෝගී දරුෙවක් රටට සමාජයට දායාද 
කරන තැනට ෙගන යන්න ඒ පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවිකාවන් විශාල 

වශෙයන් කැප ෙවනවා. පසු ගිය කාලවල ෙම් රෙට් සමහර ආණ්ඩු 
පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවිකාවන් අලුතින් බඳවා ගැනීම නවත්වලා 
තිබුණා. අද පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවිකාවන් බඳවා ගන්නවා විතරක්  
ෙනොෙවයි, ඔවුන් දිරි ගන්වන්න, ඔවුන්ට ෙගයින් ෙගට යන්න 
පහසු වීම සඳහා සහන මිලට ෙමෝටර් බයිසිකලයක් පවා ලබා 
ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ.  

මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ෙවන ෙකොට අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ අනුපාතය විශාල 
වශෙයන් පහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ළදරු මරණ 
අනුපාතයත් විශාල වශෙයන් පහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ආයු කාලය 
ගත්තාම දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අතරින් අෙප් රට තමයි ආයු 
කාලය අතින් ඉහළම තැන ඉන්න රට හැටියට නම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පිරිසිදුකම ගත්තාම අ පි ෙගොඩක් 
ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ෙහොඳ තත්ත්වය 
තුළ දරුවන් අධ ාපනයට ෙයොමු වීම වැඩි වීම නිසා සාක්ෂරතාව 
අතිනුත් අපි ෙගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව 
හරහා මම ගරු ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා ඇතුළු අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාෙග්ත් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන් සහ ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, 
ඉදිරි කාලය තුළදී දකුණු ආසියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු 
ආසියාෙවන්ම මානව සම්පත් දර්ශකෙය් ඉදිරිෙයන්ම සිටින රට 
බවට ශී ලංකාව පත් කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා 
ෙදන දිරිය ශක්තියත් එක්ක අමාත ාංශය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
කැප ෙවන්ෙන් කියන එක ෙම් සභාවට දැනුම් ෙදන්නය කියන 
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීමයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ෛවද ) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය. 

 
[අ.භා. 6.29] 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ   ක්ෙෂේතය 

සහ ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ෙග් 
කාර්ය භාරය අගයමින් ම ෙග් හිතවත් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාමත්ම කාලීන සහ වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාව තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කරන්න එතුමා කළ ඒ ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. 

අද ශී ලංකාෙව් ෙහොඳ ආර්ථික සංවර්ධනයක් අපි දකිනවා. 
නමුත් ලංකාෙව් ආර්ථිකය සංවර්ධනය ෙවන්න කලින් සමාජ 
සංවර්ධනය ඉතාම විශිෂ්ට ෙලස සිද්ධ වුණා. ඒ සමාජ 
සංවර්ධනෙය්දී නිදහස් අධ ාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාව 
නිසා ආසියානු රටවල්වලින් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු මහත් 
ෙලෝකෙය්ම රටවල් ගත්තාම ශී ලංකාව අද සෑෙහන්න ඉදිරිෙයන් 
ඉන්නවා. අද අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ අනුපාතය හුඟාක් අඩුයි. අද 
සජීවී උපත් ලක්ෂයක් ෙවන ෙකොට මාතෘ මරණ සංඛ ාව 30කට 
වඩා අඩුයි. ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් ෛවද වරුන් හැම අවුරුද්ෙද්ම 
මාතෘ මරණ විමර්ශනයට ලක් කරලා ඊට ෙහේතු ෙහොයනවා. ඒ 
ෙහේතු පධාන කරුණු 3ක් යටෙත් categorize කරනවා. එකක් 
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[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර  මහතා] 
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තමයි, අම්මා ෙකෙනක් ෙරෝහලට යන්න ඕනෑය කියන තීන්දුව 
ගැනීමට පමාද වීම. ෙදවැනි එක තමයි, ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා 
විෙශේෂඥ ෛවද  පතිකාර සඳහා ෙයොමු වීෙම්දී ඇති වන ගැටලු 
සහ ෛවද  පතිකාර ලබා දීෙම්දී ඇති වන පමාදයන්. නමුත් අද 
විෙශේෂඥ ෛවද  ෙසේවය කරා ෙයොමු වීෙම්දී කිසිම පමාදයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද විශාල වශෙයන් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද මාතෘ මරණ අනුපාතය 
හුඟක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ළදරු මරණ අනුපාතය උපත් 
1,000කට 9ක් වෙග් වඩාත් අඩු තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. 

මන්දෙපෝෂණය ගත්තත්, අඩු බර උපත් සියයට 17ක් හැටියටයි 
අද වාර්තා වන්ෙන්. ෙසෞඛ  දර්ශක අතින් අෙප් රට දකුණු 
ආසියානු කලාපෙයන්ම හුඟක් ඉදිරිෙයනුයි ඉන්ෙන්. මන්ද 
ෙපෝෂණය ගත්තත් එෙහමයි. අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ෙග් මන්ද 
ෙපෝෂණය ගත්තත්, අඩු මන්ද ෙපෝෂණ පතිශතයක් වාර්තා කරමින් 
අපි දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් රටවලට වඩා ඉදිරිෙයන් සිටිනවා. 
මානව සම්පත් දර්ශකය අනුව අෙප් රට ෙලෝකෙය් 73වන 
ස්ථානෙයහි සිටිනවා. එම දර්ශකය අතින් අෙප් රට දකුණු 
ආසියාතික රටවල් අතර ඉදිරිෙයන්ම සිටිනවා. මානව සම්පත් 
දර්ශකය මඟින් බලන්ෙන්, ෙසෞඛ , අධ ාපනය සහ ඒක පුද්ගල 
ආදායම ගැනයි. ෙම් සාර්ථකත්වය සඳහා දායක වූ විශාල පිරිසක් 
සිටිනවා. නිදහස් අධ ාපනය නිසා, නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාව නිසා, 
විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන්ෙග් සාක්ෂරතාව ඉහළ යෑම නිසා, 
කාන්තාවන් ෙසෞඛ  පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගැනීෙමන් සවි බල 
ගැන්වීම නිසා අද ෙසෞඛ  ෙසේවාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ 
තිෙබනවා කියා අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙසෞඛ  ෙසේවාව ගත්තාම, 
එහි කාර්ය මණ්ඩලෙය් විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් පුහුණු කරන්න 
අවුරුද්දකට ෙසෞඛ  අමාත ාංශය විශාල මුදලක් වැය කරනවා. 
ඔවුන්ට පශ්චාත් ෛවද  උපාධිය ලබා ෙදනවා; ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ 
රටවල ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා. නවීනතම තාක්ෂණය රටට 
ෙගෙනන්න අවශ  කරන සම්පූර්ණ පතිපාදන ලබා ෙදනවා. අප 
සන්ෙතෝෂයි කියන්න අෙප් රෙට් අධ ාපනය ගැන. ෙවනත් රටවල 
වාෙග් ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් පාථමික අධ ාපනය, ද්විතීයික 
අධ ාපනය සහ තෘතීයික අධ ාපනය. ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය 
නිසා තෘතීයික අධ ාපනය ලබාගත්තු ෙකෙනකු හැටියට මමත් 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා රජය ෙසෞඛ  ෙසේවා තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරන්න, විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් පුහුණු කරන්න විශාල කාර්ය 
භාරයක් කිරීම ගැන. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෛවද  විද ාල වැඩි කර, අඩු වශෙයන් පළාතකට එකක් ගණෙන් 
ෙහෝ පිහිටුවලා, ෛවද  ශිෂ යන් බඳවා ගැනීම වැඩි කර, වසරකදී 
පිට වන සීමාවාසික ෛවද වරුන් සංඛ ාව වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, ෙහද නිලධාරින් බඳවා ගැනීම. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. කාලයක් ඒවා නතර කර තිබුණා. 
දැන් ෙහද නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සිදු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රසායනාගාර 
ශිල්පීන්, පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා නිලධාරිනියන් බඳවා ගැනීම වැඩි 
කර තිෙබනවා විතරක් ෙනොව, ඔවුන්ෙග් වැටුප් තලය ඉහළට 
දමලා, ඔවුන්ෙග් අතිකාල දීමනා වැඩි කර, ඔවුන්ෙග් නිල ඇඳුම්, 
පාවහන් දීමනා වැඩි කර ෙසෞඛ  ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙරෝහල් වර්ගීකරණය කර 
තිෙබනවා. පුහුණු ෛවද වරුන්ෙග් -MBBS ෛවද වරුන්ෙග්- 
වාෙග්ම ලියා පදිංචි ෛවද වරුන්ෙග් ෙසේවය ගාමීය ජනතාවට 
ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඊට අවශ  සැලසුම් සකස් 
කරෙගන යනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිසා අද ෙරෝගීන් විශාල 
වශෙයන් මිය යනවා. ඒ නිසා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වළක්වා 
ගැනීමට, පාථමික සංරක්ෂණය ලබා දීමට මධ ම ෙබෙහත් ශාලා 
වාෙග්ම පර්යන්ත ඒකකද -කුඩා ෙරෝහල්ද- ෙයොදාගැනීමට අද 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ සඳහා අවශ  පුහුණු ෛවද වරුන්, 
පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය පත් කර තිෙබනවා. අවශ  ෙබෙහත් 

ෙහේත් ටික ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. රසායනාගාරවලට 
අවශ  නවීන තාක්ෂණය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද 
ෙගොඩක් නවීන කමයට  ශල කර්ම සිද්ධ කරනවා. ඉස්සර 
පාරම්පරිකව කරපු සැත්කම්වලට වඩා ඉදිරියට ගිහින් අද හෘදය 
ෙරෝග සැත්කම්, අක්මාව බද්ධ කිරීම වාෙග් අතිනවීන සැත්කම් 
පිට රටවල ෙවනවා වාෙග්ම අෙප් රෙට්ත් කරනවා. අද ෙරෝගීන්ට 
අවශ  කරන ෙසේවාව ලබා ෙදනවා.  

අපි යුෙරෝපීය රටවල -එංගලන්තෙය්, ඇෙමරිකාෙව්- ෛවද  
ෙසේවාව ගැන කථා කරනෙකොට ඒ හා සමාන උසස් පමිතියකින් 
යුතු ගුණාත්මක ෛවද  ෙසේවාවක් ෙසෞඛ  අමාත ාංශය හරහා 
ජනතාවට ලබා දීමට අද කටයුතු කරනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
ගැන කථා කිරීෙම්දී "මතට තිත" වැඩසටහන ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. අද ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  නංවාලීමට 
රජය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් දැවැන්ත පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
හැටියට "මතට තිත" හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි වත්මන් 
ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, දුම් ෙකොළ, දුම් වැටි 
භාවිතය පාලනය කරන්න නීති සම්පාදනය කිරීම ෙවනුෙවන්, ඒ 
වාෙග්ම රූපමය අවවාද සිගරැට් දව ටන මත ෙයොදන්න ගත්තු ඒ 
නිවැරැදි එඩිතර තීන්දුව සම්බන්ධව. ෙමොකද, අද වැඩිෙයන්ම 
ෙරෝගීභාවයට පත් ෙවන්ෙන්, මැෙරන්ෙන්, දුම්ෙකොළ භාවිතය 
නිසායි. අද ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් ෙරෝග වැළැක්වීෙම් අංශය ෙමන්ම 
පතිකාර අංශයත් ඉතාම ශක්තිමත්ව කියාත්මක වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙරෝගිෙයක් සඳහා ඉතාම අඩු මුදලක් වැය කර ෙලොකු පතිඵල ලබා 
ගත්ත රටක්. විෙද්ශ රටවල එෙහම ෙනොෙවයි. ඇෙමරිකාව 
ගත්ෙතොත් විශාල මුදලක් යට කර තමයි ඒ පතිඵල ලබා ගන්ෙන්. 
නමුත් ශී ලංකාෙව් අපට ඒ දර්ශක ලැබිලා තිෙබන්ෙන් හුඟක් අඩු 
මුදලකින්. Low-cost technology හරහා තමයි අපට ඒ දර්ශක 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ  ෙසේවයට අලුත් බඳවා 
ගැනීම් කරන්න, අවශ  කරන වැටුප් වර්ධක හා දීමනා ලබා දී 
ෙසෞඛ  ෙසේවාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයනුත් ලබා දුන් සහන අපි අගය 
කරමින් එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වත්මන් 
ෙසෞඛ  ඇමති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමිය හා අෙප් විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් ඇතුළු 
සියලුම කර්ය මණ්ඩලයට මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා නිලධාරිනිය 
සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ අය තමයි අෙප් රෙට් පිට ෙකොන්ද. ඒ අය 
ගම් මට්ටමට ගිහින් කරන ෙසේවාව අතිවිශාලයි. ඒ අයටත් මෙග් 
ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.37] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාෙව් වටිනා කාලය වැදගත් 

කාරණයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම 
පිළිබඳව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය අෙප් රෙට් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය ලබා ෙගන 
තිෙබන ජයගහණ පිළිබඳව සඳහන් කළා. මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට අවශ යි, ෙමම ජයගහණ දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් සෑම 
රජයක් විසින්ම දරන ලද උත්සාහයන්වල පතිඵලයක් වශෙයන් 
ලබපු ජයගහණ බව. ෙම් ජයගහණ පිටුපස සිටින සෑම තලයකම  
ෙසේවකයන්ටත්, ඒ ෙවනුෙවන් කැපවීම් කළ අයටත්, අඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වියදමකින් ගුණාත්මක ෙසේවයක් සැපයීම පිළිබඳ නිර්මාණාත්මක 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ හා ඒවා කියාත්මක කළ නිලධාරින්ටත් 
අෙප් ෙගෞරවය හිමි වන්නට අවශ යි. ඒ ලබා ෙගන ඇති ජයගහණ 
පිළිබඳව අප සතුටු වන ගමන්ම, අපට ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් මීටත් 
වඩා ජයගහණ ලබා ගත හැකි බවත්, අදට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයක් 
උදා කර ගත හැකි බවත් සඳහන් කරමින් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවතින 
ගැටලු ගණනාවක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර වන්න මා 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් නිෙයෝජනය 
කරන බණ්ඩාරගම ඇතුළත් වන කළුතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
පධානතම ෙරෝහල තමයි නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල. නාෙගොඩ මහ 
ෙරෝහෙලන් ආවරණය වන ජනගහනය මිලියන 1.2ක් පමණ වන 
බව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගෙව්ෂණ චාරිකා වැඩසටහන යටෙත් 
අපි කළ ගෙව්ෂණෙය්දී එම ෙරෝහෙල් නිලධාරින් සඳහන් කළා. 
ඇත්තටම ඒක අයිති වන්ෙන් පළාත් මහ ෙරෝහලක් කියන 
ගණයටයි. අවාසනාවකට නාෙගොඩ මහ ෙරෝහෙල් අනුමත ඇඳන් 
සංඛ ාව ඇඳන් 800ක් පමණයි. නමුත් සෑම විටම ෙරෝගීන් 
1,100ක්, 1,200ක් පමණ ෙරෝහෙල් සිටිනවා. ඒ නිසා ෙලොකු 
තදබදයක් තිෙබන ෙරෝහලක්. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 20ටම 
පමාණවත් ආෙයෝජනයක් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන්, අලුතින් 
ශල ාගාර ඉදි ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන්, අලුතින් වාට්ටු සංකීර්ණ ඉදි 
ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ඉතාම බරපතළ පසුගාමී තත්ත්වයක 
තිෙබන ෙරෝහලක් බවට පත්ව තිෙබනවා. අද ෙවනත් පෙද්ශවල 
ෙරෝහල් දියුණු ෙවද්දි නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල කුඩම්මාෙග් සැලකිලි 
ලබා තිෙබනවා. ඒක සමහර විට ඈත පළාතකත් ෙනොවී, 
ෙකොළඹත් ෙනොවීෙම් පාපය නිසා වන්නට පුළුවන්.  

ලංකාෙව් ජනගහනයට සෙප්ක්ෂව වැඩිම අමාත වරු 
සංඛ ාවක් සිටින්ෙන් කළුතර දිස්තික්කෙය්යි. ජනගහනයට 
සාෙප්ක්ෂව කළුතර දිස්තික්කෙය් සිටින අමාත වරුන් සංඛ ාව 
ෙබොෙහොම වැඩියි. හැබැයි, කළුතර නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල ඉතාම 
අනවධානයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. මා ෙම් කාරණය පිළිබඳව එතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. අපි ඒ ගෙව්ෂණ චාරිකාව සිදු 
කිරීෙමන් පසුව ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා විසින් නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල 
එතුමාෙග් ගෙව්ෂණයට ලක් කරන්නට සූදානම් කර තිබුණු බව 
දැනගන්නට ලැබුණා. බිත්තිවල තීන්ත එෙහම ගාලා, සුද්ධ පවිත 
කරලා සූදානම් කර තිබුණත්, යම් ෙහේතුවක් නිසා එතුමාට එම 
ස්ථානයට යන්නට බැරි වුණු බව එම ෙරෝහෙල් නිලධාරින් මට 
දැනුම් දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් සිතන්ෙන් නැතිව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න. මා හිතන විධියට මූලාසනෙය් සිටින ගරු 
මන්තීතුමාත් එයට එකඟ ෙවයි. ෙමොකද, ෙරෝගී පුද්ගලයකු 
පතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ෙකොළඹට පැමිණීමත් පශ්නයක්. එය 
වියදම් අධික ෙදයක්.  ඒ වාෙග්ම කළුතර දිස්තික්කය ඉතාමත් 
ජනගහනය අධික පෙද්ශයක්. ෙම් කළුතර, නාෙගොඩ මහ 
ෙරෝහෙල් තිෙබන බැරෑරුම් පශ්නය පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබුණා. - 
ෙමය ෙද්ශපාලනික ෙහේතු මත මවලා කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි -  
අපි ගිහින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කළා. අපි ෙමය ෙපෞද්ගලිකව අත් 
දැකලා තිෙබනවා.  කළමනාකරණෙය් දැවැන්ත පශ්නයක් 
තිෙබනවා. භූමිෙය් සැලැස්ම පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉඩ 
කඩ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ශල ාගාරවල යල් පැනගිය 
භාවය පිළිබඳ දැවැන්ත පශ්නයක් තිෙබනවා. පධාන ෙජ ෂ්ඨ ශල  
ෛවද තුමාම ෙම් කාරණා පිළිබඳව මාධ  ඉදිරිෙය් පකාශ කළා. 
එම කාරණය පිළිබඳව මා පළමුෙවන්ම අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟය පිළිබඳ 
පශ්නය. කවදාවත් අමාත ාංශය ෙම් පශ්නය පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙම් පිළිබඳව තිෙබන පධානම පශ්නය විධියට දකින්ෙන්, 
ඖෂධ කළමනාකරණය පිළිබඳ කාරණයයි. ඒ ඒ ෙරෝහෙල්,  ඒ ඒ 
වාට්ටුවල ඖෂධ හිඟයක් පවතින බව ෙහෝ ඖෂධ හිඟ ෙවමින් 
පවතින බව කල්තියා දැනගත හැකි ආකාරෙය්  සහ ෙකොළඹ 
තිෙබන පධාන ඖෂධ ගබඩාව සමඟ මුළු රටම සම්බන්ධ වන 
පරිගණක ජාලයක් ෙනොමැතිකමයි. එක්ෙකෝ ෙම් පරිගණක 
ජාලෙය් තිෙබන දුර්වලකම එයට ෙහේතු වනවා.  යම් ෙරෝහලක 
ඖෂධ හිඟයක් ඇති ෙවමින් තිෙබනවා; අහවල් ඖෂධය දැන් හිඟව 
තිෙබනවා; එය තව දවස් තුනකින්  අවසන් වනවා; නැත්නම් තව 
දවස් හතරකින් අවසන් වනවා; තව සුමානයකින් අවසන් වනවා; 
ෙමය ලබා ගත යුතුයි කියන පණිවුඩය  නිසි දවසට යන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙලොකු ගැටලුවක්. ඒ නිසා ෙමම ඖෂධ කළමනාකරණය 
පිළිබඳව සෑම ෙරෝහලක්ම සම්බන්ධ වන ආකාරෙයන් දියුණු 
පරිගණකගත ජාලයක් ඇති කරන්න කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
එය යම්තාක් දුරට තිෙබන බව මා දන්නවා. නමුත් එය අදට 
ගැළෙපන එකක් ෙනොෙවයි. ෛවද වරුන් අපට පකාශ කරන්ෙන් 
කාර්යක්ෂමව ඒ පශ්නය විසඳාගත ෙනොහැකි බවයි.  ඖෂධ 
ෙකොළඹ තිබුණත්,  ෙවනත් ගබඩාවක තිබුණත්, ඒ ෙරෝහල්වල 
ඖෂධ අවශ තාව ෙවනුෙවන් ලබා දීමට  ෙබොෙහෝ විට දින 
ගණනක් ගත වන බවයි. 

ඊළඟ කාරණය තමයි,  ඖෂධ පිළිබඳව පධානම ගැටලුවක් වන  
ඖෂධ මිලදී ගැනීම කියන කාරණය. රජෙය් ෙරෝහලක 
ෙන්වාසිකව පතිකාර ගත්තත්, රජෙය් ෙරෝහලක බාහිරව පතිකාර 
ගත්තත්, ෛවද වරුන් ලියන ෙබෙහත් අතරින් කිහිපයක් පමණයි 
ෙරෝහෙලන් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට ඒ ඖෂධ පිටතින් මිලදී ගන්නට සිදු වනවා. ෙම්ක 
යථාර්ථයක්. ෙමහිදී පිටතින් මිලදී ගන්නා ඖෂධ පමාණය අවම 
කළ යුතු බව සඳහන් කරන අතරම, ඒ සඳහා වැඩිපුර ඖෂධ 
ෙරෝහල්වලට ලබා දීමට ෙයෝජනා කරන අතරම,  ෙපොදුෙව් 
ඖෂධවල මිල සහ ඒ භාවිතය පිළිබඳව වලංගු පතිපත්තියක් 
ඉක්මනින්ම නීතිගත කළ යුතුව තිෙබනවා. මහාචාර්ය ෙසේනක 
බිබිෙල් මැතිතුමන් විසින් හඳුන්වා දුන් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව 
අප එතරම් ෙනොසිතාම සෑමවිටම කථා කරනවා.  එය නාම පදයක් 
ෙලස "ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය, ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය, 
ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය" යනුෙවන් නැවත නැවත කියනවා. 
ෙම් ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තියට අනුව රෙට් ඖෂධ පිළිබඳව 
කාරණය කියාත්මක කිරීමට නම් ඒ සඳහා  නීති පනවන්නට ඕනෑ. 
ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ෙම් ඖෂධ 
පතිපත්තියට අදාළව සකස් කළ පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරියකු විසින් ෙසොරකම් කර තිෙබන 
බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වර්තමාන නිලධාරියකු වූ හිටපු නිලධාරියකු 
විසින් එෙහම කර තිෙබනවා නම්, එය අල්ලස් ෙහෝ  දූෂණ  
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ යුතු 
කාරණයක්.  ඇත්ත වශෙයන්ම අද දින අපි නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව  ගෙව්ෂණ චාරිකාවක නිරතවීමට 
නියමිතව තිබුණා. නමුත් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සුවිෙශේෂී 
අපහසුතාවක් නිසා,  ඔවුන්ව අපහසුතාවට පත් ෙනොකර අපි  අද ඒ 
ගෙව්ෂණ චාරිකාව අත් හිෙටව්වා.   හැබැයි, ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය 
පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පත වහාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආ 
යුතුයි. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් අවුරුදු පහකට ආසන්න කාලයක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා, සිගරට් දවටනෙය් තිෙබන අවවාද 
පිළිබඳව. ෙමම කාරණය, මුදල්වලට ෙකොපමණ ෙද්වල් ෙම් රෙට් 
කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය ගැන කදිම උදාහරණයක්. මම 
දන්නවා, ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා සියයට 80ක රූපමය ආවරණ 
කාරණය පිළිබඳව අවංකව ෙපනී සිටි බව. නමුත් අවාසනාවට, 
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දුම්ෙකොළ සමාගම් ෙම් රෙට් ෙකොච්චර ශක්තිමත්ද කිව්ෙවොත් ඔවුන් 
අධිකරණමය කියාදාම උපෙයෝගි කර ෙගන අවසානෙය්දී එය 
සියයට 60-55 අතර පමාණයකට අඩු කරන්නට සමත් වුණා. එය 
දැවැන්ත පරාජයක්. සියයට 80ක රූපමය අවවාද තිබිය යුතු බවට 
ගැසට් නිෙව්දනය අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකමතිකව සම්මත 
කළා. අවශ තාව තිෙබනවා නම් ඕනෑම අනුපාතයක, ඕනෑම 
පතිශතයක නීති, පනතක් මඟින් සම්මත කරන්න ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන්. ගැසට් නිෙව්දනය තමයි අධිකරණමය 
පරීක්ෂාවට ලක් ෙවන්ෙන්. පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට සම්මත 
කරනවා නම් එය අධිකරණමය පරීක්ෂාවකට ලක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් සියයට 60කවත් රූපමය අවවාද 
සිගරට් පැකට්ටුවක දැක්වීම ඉක්මනින්ම කියාත්මක කිරීමට 
වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා කරනවා. දුම්ෙකොළ සමාගම් 
ෙම් කාරණය ෙවනුෙවන් වැඩි කාලයක් ලබා ගත්තා. ඒ 
ෙවනුෙවන්  තවත් සහන කාල සීමාවකට ෙනොයයි කියලා අපි 
හිතනවා. ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙගන් අපි දැන ගන්න 
කැමැතියි, කවදා ඉඳලාද ෙම් රූපමය අවවාද කියාත්මක වන්ෙන් 
කියන කාරණය. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. 

ඉතාමත්ම ෙකටිෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.  

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Sir, I am very thankful to the Hon. Shantha Bandara, 
our Colleague, for bringing this Motion before the House 
to indicate to the country that there is a free health service 
that has taken root very well. Action has been taken to 
supply ambulances, medical equipment and 
pharmaceutical drugs. These are required to improve the 
infrastructure facilities of hospitals. In addition, the 
pharmaceutical drug production capacity of the 
Government has been increased to encourage local 
producers of pharmaceutical drugs. Sir, the present 
Government - mark my words - is currently incurring a 
cost of approximately Rs. 150 billion to provide free 
healthcare facilities to the people. Therefore, free 
healthcare has been ensured in this country, then and now. 
Sir, the President is rendering such an immense service to 
the health sector to reach a top rank in human resources in 
the Asia-Pacific Region by 2020, as mentioned under 
“Development Goals - 2020 and Beyond” of the Budget, 
2015.  

Then, Sir, I want to hurriedly make mention about the 
Colombo South Hospital, well administered by the 
Directors and staff, which is catering to a large number of 
patients from Colombo up to Kalutara and Avissawella, 
and even those patients from your Electorate also go 
there. Sir, if we could provide the facility of having 
"paying wards" - I have taken this up with the Hon. 
Minister also - at the Colombo South Hospital, that would 

be very helpful because the Merchant's Ward at the 
National Hospital is always full. Even people who can 
afford to go to the Merchant's Ward are unable to get 
admission there, and are forced to enter private hospitals 
to get treatment.  

Sir, the doctors in Parliament also take good care of 
our health. I must particularly thank them, and mention 
their names here: Dr. Gamini Udangawa, Dr. (Mrs.) 
Shanthi Weerasinghe, Dr. (Mrs.) Nimali Moonesinghe 
and also the Ayurvedic doctor, Dr. (Mrs.) Kanthi 
Bandara.  

Finally, I must thank the Hon. Minister of Health for 
modernizing the whole health service and running it 
efficiently. I also thank my Colleague seated next to me, 
the Hon. Lalith Dissanayake, who is an able lieutenant to 
the Hon. Minister.  

Thank you.  
 
[අ.භා. 6.49] 

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

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක් වූ  අෙප්  ගරු 
මන්තීතුමිය ඇතුළු අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ආසියා ශාන්තිකර කලාපෙය් මානව සම්පත් දර්ශකෙය් ඉහළම 
ස්ථානයක් ගැනීම සඳහා ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් ගනු ලබන කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද යන්න සභාවට ෙහළි කරන්න කියලායි  සභාව 
කල් තබන ෙයෝජනාෙවන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්. මානව සම්පත් 
දර්ශකයක් කියන්ෙන්, රටක වැසියන්ට දීර්ඝ සහ ෙසෞඛ  
සම්පන්න ජීවිතයක් ළඟා කර ගැනීමට දැනුවත් භාවය ලබා දීමට 
සහ ශිෂ්ට සම්පන්න ජීවන තත්ත්වයක් හිමි කර දීමට ඉටු  කරනු 
ලබන කරුණු  මනින නිර්ණායකයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
දර්ශකෙය් මූලික අංග වශෙයන් ෙපන්වනවා, අධ ාපනික 
තත්ත්වය, ජීවිත අෙප්ක්ෂා තත්ත්වය සහ කය ශක්තිය.  ෙම් 
කරුණු තුන තමයි ෙම් සඳහා වැදගත් වන්ෙන්.  

2013 වන විට ෙගෝලීය  මානව සම්පත් දර්ශකෙය් 73වන 
ස්ථානය බවට පත් වූ රට හැටියට  අෙප් රට පත් ෙවලා තිබුණා.  
2012 වර්ෂෙය් සිටිෙය් 75වන ස්ථානෙය්. 2008 වර්ෂයට වඩා 
ස්ථාන පහකින් අපි ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ  ගැන අපට 
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, ආසියා ශාන්තිකර  
කලාපෙය්  රටවල් අතරින් පස්වන ස්ථානය අපට හිමි වනවා.  
අෙප් කලාපෙය් අපට වඩා ඉදිරිෙයන් සිටින්ෙන් රටවල් කීපයයි. 
ඕස්ෙට්ලියාව, නවසීලන්තය, සිංගප්පූරුව, ෙහොංෙකොං, දකුණු 
ෙකොරියාව, ජපානය වාෙග් රටවල් කීපයක් තමයි  අපට ඉදිරිෙයන් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් රට ෙසෞඛ  
අංශෙයන් ඉහළ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා.  

ෙම්  තත්ත්වය, එක ෙරෝහලක තත්ත්වයක්, එෙහම නැත්නම් 
එක තැනක තිෙබන ෙබෙහත් පමාණය  ඉලක්ක කර ෙගන 
ඇතිවන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. සමස්ත වශෙයන් රටවල් අතර 
තිෙබන ෙරෝගී සත්කාරක ෙසේවාව සම්බන්ධව සලකා බලලා තමයි 

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මානව සම්පත් දර්ශක හදන්ෙන්. එය ජාත න්තරව පිළිගත්ත 
ෙදයක්. ඒ නිසා අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්, අෙප් ෙසෞඛ  
තත්ත්වය ඉතා ඉහළින් තිබීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දරු උපත් සිදුවන විට ඇති වන 
මාතෘ මරණ අනුපාතය ගත්ෙතොත් එය ලක්ෂයකට 31.1ක් වාෙග් 
සංඛ ාවක්. ෙම් සඳහා අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. මාතෘ මරණ අඩු ෙවන්න නම් ගැහැනු 
දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණය ගැන සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් 
ෙපෝෂණය ඉහළ නංවන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, 
ෙපර පාසල් හා නව ෙයොවුන් විෙය් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ ඌනතා 
පිළිබඳව නිරන්තර අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එෙලස 
අවධානය ෙයොමු කරලා අවශ  කරුණු කාරණා ඉටු කර තිෙබන 
නිසා තමයි දරු උපත්වලදී සිදු වන මාතෘ මරණ අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම රක්ත හීනතාව අඩු කිරීම, අවදානම් සහගත 
ගැබ් ගැනීම් වැළැක්වීම,  අවශ  විටමින් වර්ග ලබා දීම, හෘද ෙරෝග 
වැනි ෙද්වල් ගර්භිණී තත්ත්වෙය්දී හඳුනා ගැනීම, අලුත විවාහපත් 
අය සඳහා ෙනොමිෙල් සායන පවත්වා අවශ  උපෙදස් ලබා දීම,  
ගෘහ දරු පසූති සිදුවීම අවම කරලා අද සියයට 99කට වැඩි 
පමාණයක් රජෙය් ෙරෝහල්වල දරු පසූතිය සිදු කරන තත්ත්වයට 
කටයුතු සලස්වා තිබීම වැනි ෙද්වල් කරලා  තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණාවලට ෙයොමු වීම නිසා තමයි අද ෙම් 
තත්ත්වයට අපට ළඟා වීමට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය තමයි, කාන්තාවන්ෙග් රැකියා නියුක්තිභාවය 
ඉහළ නංවන්න කටයුතු කිරීම. රැකියාවල ෙයදී සිටින, ආර්ථිකයට 
උර ෙදන කාන්තාව ෙසෞඛ  සම්පන්න කිරීමට අද වැඩසටහන් 
කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාන්තාවන්ට ගැබ් ෙගල 
පිළිකාව ඒ වාෙග්ම පියයුරු පිළිකාව වැළ  ෙඳනවා. ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග හැෙදනවා. ඒ නිසා වසර 35දී සෑම කාන්තාවක්ම ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි ෙයොදා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය 
ෙයෝජනාෙව්දීත් සඳහන් කළා, හැම පුරවැසියකුම ජංගම ෛවද  
පරීක්ෂණයකට ෙයොමු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 500ක පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබන බව. ඒ නිසා අපට 
තව තවත් ෙම් කටයුත්ත ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රැකියා කරන මව්වරුන්ෙග් පහසුව සඳහා 
ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි කාර්යාල තුළ පතිශක්තීකරණ සායන  
ෙසනසුරාදා දිනවල පවත්වන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම වයස අවුරුද 05ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් විෙද්ශ 
රැකියාවලට යෑම නැවැත්වීම සඳහා අවශ  කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන්. ෙම් 
අෙප්ක්ෂා ඉටු කිරීම නිසා  තමයි සංවර්ධන දර්ශකෙය් ඉහළින් 
ඉන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා ති ෙබන්ෙන්.  

 උපෙත්දී ආයු අෙප්ක්ෂාව ඉහළ නැංවීමත් අෙප් ගරු  ෛවද  
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය කියපු ආකාරයට ඉතාම 
ෙහොඳ තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා පූර්ව පසව, පසු 
පසව, ළදරු, ළමා හා ෙයොවුන්, තරුණ, වැඩිහිටි සහ මහලු වියැති 
සෑම අවස්ථාවක්ම ආවරණය වන පරිදි, ෙසෞඛ  පැත්ෙතන් අවශ  
ෙසේවා  ෙනොමිෙල් ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

 ඉතා විශිෂ්ට වූ ෙරෝහල් සංඛ ාවක් හදලා තිෙබනවා. මාතෘ 
ෙසේවා ෙවනුෙවන් කාසල් ෙරෝහල, ෙසොයිසා ෙරෝහල තිෙබනවා. 
දරුවන් සඳහා Lady Ridgeway Hospital එක තිෙබනවා.  ෙම්වා  
තුළින් අද විශාල ෙසේවාවක් සිද්ධ වනවා. අද ෙම් රෙට් 

මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය අඩු කරන්නට අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, HIV ආසාදිතයන් හඳුනා ගන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. මත් පැන් සහ මත් දව  භාවිතය වැළැක්වීම 
සඳහා අවශ  පියවර අපි ෙගන තිෙබනවා.   

අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට දුම් වැටි ඇසුරුම්වල 
සියයට 60ක පමාණයක රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීෙම් කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ කාරණය මුදලට යට වීමක් ෙවලා නැහැ. ඒ 
රූපමය ඉඩ පමාණය වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ගරු 
අධිකරණයට අභියාචනයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවශ  නීති සම්පාදනය කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  ඉතා 
ඉක්මනින් අපට ඒ නීති-රීති ෙගෙනන්න පුළුවන් වනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය අෙප් රජය 
තමයි එළි දැක්වූෙව්. ඉතා ඉක්මනින් ෙම් සභාවට ෙගනැල්ලා ඒක 
අපට නීතියක් හැටියට සම්මත කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ඖෂධ මිල පාලනය සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජය තමයි කියාත්මක 
වුෙණ්. නමුත් පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ඒක 
අවලංගු කළා. නමුත් අපි කමිටුවක් පත් කරලා සථ්ිර මිලක් නියම 
කරන්න දැනට කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ කටයුත්තත් ඉදිරි ෙය් 
අපට සාර්ථක කර ගන්න  පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

මීට අමතරව, ෙරෝහල් සත්කාරක ෙසේවය ගත්තාම 2013 - 
2014 කාලය තුළ ගිලන් රථ 336ක් අපි ෙරෝහල්වලට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මිලියන 2,539ක් ඒ සඳහා වැය කරලා තිෙබනවා. 
ෙබෙහත් ෙකොච්චර අඩුයි කියලා කිව්වත්, රුපියල් මිලියන 
25,401ක් ෙම් දක්වා ෙබෙහත් දව  මිලදී ගන්න අපි ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, biomedical equipment, ෙරෝහල්වල 
භාවිත කරන ෛවද  උපකරණ සඳහා මිලියන 1,475ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා තව තවත් එකතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
මහරගම Cancer Hospital එෙක් නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දන්ත ෙරෝග 
අංශෙය් පධාන ඒකකයක් ආරම්භ කරන්නත් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙම් ෙසෞඛ  ෙසේවාව ඉතා ඉහළ 
තත්ත්වයකට- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, නාෙගොඩ ෙරෝහල- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙග් අවසරය ලැෙබනවා නම් අජිත් 

පී. ෙපෙර්රා ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. එතුමා 
නාෙගොඩ ෙරෝහල ගැන අහනවා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
නාෙගොඩ ෙරෝහල  ගැන ෙමතුමා කිව්වා. එය පළාත් සභාවට 

අයත් ෙරෝහලක්. පළාත් සභාව තුළින් ෙයෝජනා කරලා අපට ඒ 
ෙරෝහල භාර ෙදන්න පුළුවන් නම් වඩා ෙහොඳයි.  ෙමොකද, කළුතර 
කියන්ෙන් ෙකොළඹට ආසන්න නගරයක්.  ඉතින්- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නාෙගොඩ ෙරෝහල පළාත් සභාවට අයිති ෙරෝහලක් ෙනොෙවයි. 
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[ගරු ලලිත් දිසානායක  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 04 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
පළාත් සභාෙව්. අපට පවරා දුන්ෙනොත් එය සංවර්ධනය 

කරන්න පුළුවන්. ඒ අඩු පාඩු ගැන ඔබතුමන්ලා අවධානය ෙයොමු 
කිරීම ගැන අප ස්තුතිවන්ත වනවා. ඉදිරිෙය්දී- 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මූලාසන ෙයනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, ඒ ෙරෝහල පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා. 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක්. අෙප් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. 
අහිංසක ජනතාවට ෙහොඳ ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් ලබා දීම තමයි අෙප් 
යුතුකම සහ වගකීම. ඒ නිසා  අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් අවුරුද්ද 
තුළ කළුතර, නාෙගොඩ ෙරෝහල ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා  
කටයුතු කරයි. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 181ක් ෙම් වතාෙව් ඒ 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පළාත් ෙසෞඛ  
ෙසේවාව සඳහාත් වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, කළුතර, නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල පළාත් 

සභාවට ෙනොෙවයි, ෙර්ඛීය අමාත ාංශයටයි අයිති.  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒ ෙරෝහල ෙවත අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා අවශ  කටයුතු 

කරන්න පුළුවන්කම  තිෙබනවා. ෙරෝහල්  සංවර්ධනය සඳහා ෙම් 
අය වැෙයනුත් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත්  
ස්තුතිවන්ත    ෙවමින්,  ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
නැවත වරක් අෙප්  ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා.7.00 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 31 වන දින  

සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් 05 වන  බදාදා  පූ.භා. 
9.30වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ  தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2014 ஒக்ேராபர் 31ஆந் 
திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 நவம்பர் 05, தன்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 05th 

November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 
31st October, 2014. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම 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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